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Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga

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

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

Wittig-Museum,

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

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

Urodził się w Słupcu koło Nowej Rudy. Po ukończeniu w 1899 r. Gimnazjum Św. Macieja we Wrocławiu studiował teologię – najpierw we Wrocławiu, a następnie w Berlinie i Rzymie. W 1903 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1915 roku został profesorem
zwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozkwit jego
twórczości pisarskiej przypadł na lata 1922-1924 i 1928-1932. Oprócz dzieł czysto naukowych opublikował wiele opowiadań – historii o Panu Bogu. Głośny artykuł Wittiga
„Zbawieni”, krytykujący oficjalną wykładnię kościelną grzechu i spowiedzi, w konsekwencji doprowadził do jego ekskomuniki w 1925 roku.
W 1927 r. powrócił na Ziemię Kłodzką i wraz z żoną zamieszkał w wybudowanym przez siebie domu
w Słupcu-Dolinie. W marcu 1946 roku został powtórnie przyjęty do wspólnoty kościelnej. Zmarł trzy lata
po opuszczeniu Ziemi Kłodzkiej, pochowany został w Meschede w Niemczech.
Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta.
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KONCERT W PRADZE Z OKAZJI
XXX POLSKO - CZESKICH DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
W niedzielę 28.04.2019 roku
z okazji XXX Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej w kościele pw. Św. Idziego w Pradze odbył
się koncert pt. „Święta Jadwiga
Śląska” . W samym sercu praskiej
starówki w wypełnionym ludźmi, przepięknym barokowym
kościele oo. Dominikanów
wystąpiło ponad 30 artystów
scen wrocławskich, którzy wykonali prawie godzinny koncert
dla mieszkańców Pragi.
Kantata „Święta Jadwiga
Śląska” została napisana przez
prof. Mirosława Gąsieńca na życzenie ks. kard. H. Gulbinowicza.
Wykonanie tej kantaty - po raz
pierwszy na terenie Czech poprzedziła msza święta, której
przewodniczył ksiądz proboszcz
o. Hieronim Kaczmarek, który zauważył, że w ramach DNI zorganizowano przez 30 lat ponad 1900
różnorodnych wydarzeń społeczno - kulturalnych pod hasłem
przewodnim „Bądźmy Rodziną”.
Wygłosił także okolicznościową
homilię. Powiedział między innymi: „My chrześcijanie jesteśmy
zanurzeni w pokoju. Pan Jezus
po zmartwychwstaniu poszedł
do tych najmniejszych. Skoro
Pan Jezus do nas przyszedł, to
jest dla nas, w naszym życiu największym darem. Jezus Chrystus
przynosi pokój, a źródłem pokoju jest przebaczenie. Pan Jezus
mówił, że przyjęcie prawdy jest
konieczne, trzeba poznać prawdę, bo prawda nas wyzwoli….
Skoro przyjmujemy Pana Jezusa przyjmujemy POKÓJ.” Po zakończeniu mszy świętej poprosił
o wystąpienie Juliana Golaka,
który od 30 lat przewodniczy
pracom Komitetu Organizacyjnego Polsko- Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”, aby przedstawił historię tej
wielkiej akcji społeczno – kulturalnej w minionym 30-leciu.
Julian Golak przypomniał
swoje pierwsze spotkania w Pradze po „ aksamitnej rewolucji”,
między innymi z prof. Jackiem
Baluchem oraz z prowincjałem
oo. Dominikanów o. Dominikiem
Duką, podczas których została
zaprezentowana pierwsza koncepcja Polsko- Czeskich Dni Kul-

Artyści scen wrocławskich wykonują Kantatę „Święta Jadwiga Śląska”. Fot. Włodek Krajewski

tury Chrześcijańskiej. Podkreślił
też, że„ bardzo ważne na samym
początku były intensywne działania w celu zmiany myślenia
na temat granicy państwowej,
która z funkcji bariery skutecznie
dzielącej narody, musiała zmienić się w pomost łączący ludzi.
Najważniejszym celem działania Komitetu Organizacyjnego
Polsko - Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej było otwieranie
granicy, by sąsiednie narody bratały się ze sobą w duchu „Bądźmy
Rodziną” (…) To właśnie tutaj,
w klasztorze oo. Dominikanów
wszystko się zaczęło, tutaj otrzymaliśmy natchnienie duchowe
do intensywnej pracy, mającej
na celu wdrożenie nowej koncepcji współpracy społeczno - kulturalnej pomiędzy sąsiednimi narodami słowiańskimi, to tu powstał
Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej,
który prowadził o. Tomasz Dostatni. Dlatego ten jubileuszowy
koncert z okazji XXX-lecia musiał
się odbyć właśnie w tym miejscu”.
Kantata poświęcona św. Jadwidze, która jest oficjalną patronką Dolnego Śląska, została
wykonana w kościele praskim
z dużym rozmachem i wzbudziła

entuzjastyczne przyjęcie ze strony słuchaczy, którzy nagrodzili
artystów owacją na stojąco.
Ksiądz proboszcz po zakończonym koncercie zaprosił do wystąpień także panią ambasador
RP w Czechach Barbarę Ćwioro,
Radcę - ministra Ambasady Panią. Marzenę Krajewską oraz
Pana Tytusa Czartoryskiego,
przewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego.
Wszyscy dziękowali organizato-

rom Polsko - Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej, a także wyrazili
nadzieję na dalszą organizację
tej akcji. Podczas spotkania
integracyjnego, które odbyło
się w zabytkowej, przepięknej
klasztornej Sali Refektarza ,
uczestnicy spotkania z Polski i
Czech również wyrażali nadzieję na kontynuację współpracy.
Organizatorem jubileuszowego
koncertu była Fundacja „Polskie
Gniazdo”.

Barbara Ćwioro - Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Czeskiej (z lewej) objęła
Honorowy Patronat nad XXX Polsko-Czeskimi Dniami Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy
Rodziną”. Z prawej Marzena Krajewska - Radca Minister ambasady polskiej w Pradze

Ziemia Kłodzka nr nr 292-293/maj-czerwiec 2019

5

Ewa Jazienicka

KONCERT V PRAZE U PŘÍLEŽITOSTI
XXX. POLSKO-ČESKÝCH-DNŮ KŘESŤANSKÉ KULTURY
V neděli 28.4.2019 se konal
jubilejní koncert s názvem "Svatá
Hedvika Slezská", v Kostele svatého Jiljí v Praze. Přímo v samotném centru pražského starého
města v krásném barokním
dominikánském kostele přeplněném lidmi vystoupilo více než
30 umělců z vratislavských scén,
kteří pro obyvatele Prahy připravili téměř hodinový koncert.
Kantátu "Svatá Hedvika Slezská" napsal Prof. Miroslaw Gąsieniec na žádost kněze kardinála H.
Gulbinowicze. Představení této
kantáty - poprvé v České republice - předcházela mše svatá,
kterou vedl kněz otec Hieronim
Kaczmarek, který zdůraznil, že
v rámci Dnů bylo během 30 let
zorganizováno více než 1 900
společenských a kulturních akcí
pod heslem „Zůstaňme rodinou“.
On také přednesl slavnostní homilii ... "My křesťané jsme ponořeni v míru. Po vzkříšení šel Ježíš
k těm nejmenším. Jelikož k nám
Ježíš přišel, je to pro nás největší
dar v našich životech. Ježíš Kristus přináší mír a zdrojem míru
je odpuštění. Ježíš řekl, že přijetí
pravdy je nezbytné, musíte znát
pravdu, protože pravda nás osvobodí. Protože přijímáme Ježíše,
přijímáme mír. "
Kněz farář na konci mše svaté
poprosil Juliana Golaka, který již
více než 30 let předsedá organizačnímu výboru Polsko-českých
dnů křesťanské kultury "Zůstaňme rodinou", aby představil

Umělci Vratislavských scén během vystoupení s Cantatou "Svatá Hedvika Slezká". Foto. Włodek Krajewski

historii organizování této velké
společensko-kulturní akce v posledních 30 letech.
Julian Golak připomněl svá
první setkání v Praze po "sametové revoluci", například s prof.
Jackem Baluchem a provinciálem
otců Dominikánů v Praze otcem
Dominikem Dukou, během
něhož byla představena první
koncepce Polsko-českých dnů
křesťanské kultury. "Velmi důležité byly na samém počátku intenzivní akce zaměřené na změnu
způsobu myšlení o státní hranici,
která z bariéry účinně oddělující
národy se musela změnit na most
spojující lidi." Otevření hranic, s
cílem přirozeně se spřátelit se sousedními národy v duchu motta
„Zůstaňme rodinou“, bylo prvním
cílem organizačního výboru

Tytus Czartoryský - Předseda Výboru pro kulturu, vědu a vzdělávání Dolnoslezského
vojvodství, děkuje umělcům za koncert. Foto. Włodek Krajewský

Polsko-českých dnů křesťanské
kultury."
"To pravě tady, v klášteře otců
Dominikánů vše začínalo, zde
jsme obdrželi duchovní inspiraci pro intenzivní práci, abychom
mohli realizovat novou koncepci
společensko-kulturní spolupráce
mezi sousedními slovanskými
národy, zde vzniklo Centrum
křesťanské kultury, vedené otcem
Tomaszem Dostatnim. Proto se
tento jubilejní koncert u příležitosti třicátého výročí musel konat
právě na tomto místě ... ".
Kantáta "Svatá Hedvika Slezská", o sváté, která je oficiální patronkou Dolního Slezska, byla v
pražském kostele uvedena velkolepě a vzbudila nadšené přijetí
ze strany posluchačů, kteří umělcům dokonce zatleskali ve stoje.

Po ukončení koncertu kněz
farář pozval k projevu velvyslankyni Polské republiky v Česku paní Barbaru Ćwioro, radu
velvyslankyně paní Marzenu
Krajewskou a předsedu Výboru
pro kulturu vědu a vzdělávání
Dolnoslezského vojvodství Tytuse Czartoryského. Všichni vyjádřili svou vděčnost a uznání za
dosavadní úspěchy při pořádání
Polsko-českých dnů křesťanské
kultury a vyjádřili naději na další
organizaci této akce v následujících letech. Účastníci setkání
z Polska a České republiky vyjádřili naději na pokračování
spolupráce i v průběhu integračního setkání, které se konalo v
krásném historickém klášterním
sále refektáře.
Překlad: Joanna Golak-Cincio

Julian Golak - Předseda Organizačního výboru prezentuje historii Polsko-českých dnů
křesťanské kultury. Foto. Włodek Krajewský
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JUBILEUSZOWY ROK WSPÓLNOTY KULTUR OTWARTY
U roc z ys t a I n a ug u racja
XXX Polsko – Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej odbyła się 11 maja w Broumovie
w Republice Czeskiej. Wcześniej,
po stronie polskiej, tegoroczne
jubileuszowe działania rozpoczęła duża wystawa w Ludwikowicach Kłodzkich zorganizowana przez Polsko – Czeski
Klub Artystyczny ART. Studio
w Mieroszowie.
Uroczystość rozpoczęła
msza św. w kościele klasztornym pw. św. Wojciecha
w intencji organizatorów Polsko –
Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”, koncelebrowana przez księży z Polski
i Czech. Uczestniczyła w niej grupa organizatorów i uczestników
Dni przybyłych z miejscowości
polskich i czeskich. Unikatowe
na skalę europejską barokowe
wnętrze kościoła tworzy wyjątkową atmosferę skupienia
i jedności.
Po mszy św. nastąpiło otwarcie Stacji Broumov na Międzynarodowym Szlaku św. Wojciecha.
To ostatnia stacja przed granicą. Kolejna będzie wyznaczona
po stronie polskiej we Włodowicach. Szlak turystyczno – edukacyjny św. Wojciecha ma początek w czeskiej Pradze, wiedzie
przez kolejne miejscowości
aż do Gdańska.
Uczestnicy majowej uroczystości obejrzeli wystawę
pt. „Bądźmy Rodziną”, która
dokumentuje 30 lat spotkań,

Spotkanie integracyjne w broumovskim klasztorze. Przemawia Tytus Czartoryski - Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Fot. Elżbieta Gargała

koncertów, wykładów, wymiany doświadczeń realizowanych
w Czechach i w Polsce. Przez
te lata odbyło się ponad 1900
różnorodnych wydarzeń społeczno – kulturalnych, integrujących szczególnie mieszkańców
pogranicza polsko – czeskiego.
Spotkanie integracyjne było
okazją do wspomnień i rozmów. - Na naszym spotkaniu
są obecne trzy osoby spośród
sygnatariuszy porozumienia
o partnerstwie Nowej Rudy
i Broumova: Teresa Bazała, ówczesny wicestarosta Broumova Zdeněk Streubel i ja. Od 10 lat hasło
„Bądźmy rodziną” rozszerzamy
za wschodnią granicę - na Ukrainę i na Białoruś, a także do Nie-

Msza święta inaugurująca XXX Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Fot. Elżbieta Gargała

miec. Przed nami jeszcze wiele
zadań. Tu, w klasztorze zaczynaliśmy, tu wyznaczona została stacja Szlaku św. Wojciecha – mówił
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dni Julian Golak.
W spotkaniu uczestniczył
przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego
Tytus Czartoryski. Zwracając
się do uczestników, deklarował
zainteresowanie ideą Dni, podkreślał znaczenie zbliżania kultur
sąsiednich narodów i kontaktów
konkretnych osób, mówił o zasadności wspierania działań.
Uroczystość uświetnił występ
dzieci ze szkoły tańca, działającej
dzięki wsparciu Agencji Rozwoju

Ziemi Broumovskiej w ośrodku
kultury mieszczącym się w klasztornym kompleksie.
Polscy i czescy przyjaciele
mogli kolejny raz podziwiać
klasztorną zabytkową bibliotekę
zawierająca w czasach świetności
70 tysięcy woluminów, z których
do dziś zachowało się 17 tysięcy
zabytkowych ksiąg.
W ten sposób rozpoczął się
cykl działań w jubileuszowym
roku. Będzie trwał jak zawsze
do grudnia, kiedy w czasie Wigilii przy wspólnym stole zasiądą
mieszkańcy pogranicza, by cieszyć się dobrymi relacjami.

Uczestnicy uroczystości w kościele św. Wojciecha w Broumovie. Fot. Elżbieta Gargała
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JUBILEJNÍ ROK SPOLEČNÝCH KULTUR ZÁHAJEN
Slavnostní inaugurace 30.
Polsko-českých dnů křesťanské
kultury se konala 11. května v
Broumově v České republice.
Již dříve, na polské straně,
letošní jubilejní aktivity zahájila
velká výstava v Ludwikowicích
Kłodzkých pořádaná Polsko-českým uměleckým klubem ART.
Studio z Mieroszowa.
Oslavu v benediktýnské
klášteře v Broumově zahájila
mše sv. v klášterním kostele sv.
Vojtěcha
na poctu organizátorů Polsko-českých dnů křesťanské kultury "Zůstaňme rodinou", koncelebrovaná kněžími z Polska a
České republiky. Zúčastnila se jí
skupina organizátorů a účastníků
Dnů, kteří dorazili z polských a
českých měst.
Jedinečný, v evropském
měřítku, barokní interiér koste-

la vytváří výjimečnou atmosféru
soustředění a jednoty.
Po mši proběhlo otevření
zastávky na mezinárodní Svatovojtěšské stezce. Toto je poslední
zastávka před hranicí. Další bude
vytyčena na polské straně ve
Włodowicích. Turistická a naučná
stezka sv. Vojtěcha má začátek
v České republice v Praze, vede
přes jiná města až do Gdaňsku.
Účastníci květnového ceremoniálu shlédli výstavu s názvem
"Zůstaňme rodinou", která dokumentuje 30 let setkání, koncertů,
přednášek, výměny zkušeností
v České republice a v Polsku. V
průběhu let se uskutečnilo přes
1 900 různých společenských a
kulturních akcí, které integrovaly
především obyvatele polsko-českého pohraničí.
Integrační setkání bylo příležitostí pro vzpomínky a rozho-

vory. Setkání se zúčastnili tři signatáři dohody o přeshraniční
spolupráci: Teresa Bazała, tehdejší
zástupce starosty města Broumova Zdeněk Streubel, který působil
jako zástupce starosty Tomáše
Kočičky, a já. Již 10 let šíříme
motto „Zůstaňme Rodinou“ za
východní hranici - na Ukrajinu
a do Běloruska, ale i do Německa. Před námi je mnoho úkolů.
Zde, v klášteře, jsme začínali, zde
byla vytyčena zastávka na mezinárodní stezce sv. Vojtěcha - řekl
předseda organizačního výboru
Dnů Julian Golak.
Setkání se zúčastnil předseda Výboru pro kulturu, vědu
a vzdělávání Dolnoslezského
vojvodství Titus Czartoryský.
Během svého vystoupení projevil zájem o myšlenku Dnů,
zdůraznil význam sblížení kultur
sousedních národů a kontaktů

konkrétních lidí, hovořil o nutnosti podpory těchto aktivit.
Slavnost byla doprovázena
vystoupením dětí z taneční školy, která funguje díky podpoře
Agentury pro rozvoj Broumovska,
jež sídlí v kulturním centru v areálu kláštera.
Polští a čeští přátelé mohli opět obdivovat historickou
knihovnu kláštera, která měla
ve svém rozkvětu 70 tisíc svazků,
z nichž se dodnes zachovalo 17
tisíc starožitných knih.
Tímto způsobem začal cyklus
aktivit v jubilejním roce. Bude
trvat jako obvykle až do prosince, kdy během Štědrého dne budou obyvatelé pohraničí sedět u
společného stolu, aby si užívali
vzájemných dobrých vztahů.
Překlad: Joanna Golak-Cincio

Julian Golak

„DZIEŃ POLSKI” W OGRODACH AMBASADY RP W PRADZE

Inauguracja Dnia Polskiego w Pradze. Przemawia Ambasador Barbara Ćwioro. Pierwszy
z lewej Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

W niedzielę 16 czerwca 2019
roku ogrody polskiej ambasady
w Pradze zamieniły się w specjalne terytorium, gdzie nastąpiła całodzienna prezentacja
polskiej kultury, biznesu i oferty
turystycznej. Bardzo interesująco
zaprezentowały się dwa polskie
województwa: dolnośląskie i śląskie, bowiem wszystkie możliwe
miejsca w ogrodach Ambasady
RP przy ul. Valdstejnskiej były wypełnione specjalnymi stoiskami,
zachęcającymi mieszkańców Pragi do odwiedzania Polski.
Bogatą i ciekawą prezentację przygotowało województwo
dolnośląskie, reprezentowane
przez marszałka Cezarego Przybylskiego, który podczas swojego
wystąpienia na specjalnej scenie
zachęcał obywateli Republiki
Czeskiej, w tym mieszkańców
Pragi do odwiedzania Dolnego
Śląska. Natomiast wicemarszałek
województwa Michał Bobowiec
przedstawił walory, atrakcje kulturalne i turystyczne Dolnego Śląska, które mogą zainteresować
mieszkańców Pragi.
Przemawiała też Barbara
Ćwioro, ambasador RP w Cze-

chach, która podziękowała
za zorganizowanie bardzo ciekawej promocji Polski i Dolnego
Śląska w Pradze. Przedstawiciele
różnych innych instytucji również
zachęcali do odwiedzania licznych miejsc na Dolnym Śląsku.
Swoje stoiska prezentowały między innymi : Kopalnia Złota w Złotym Stoku, Muzeum Górnictwa
w Nowej Rudzie , Zamek Grodno z Gminy Walim, Uzdrowisko
Kudowa – Zdrój, Szlak ginących
zawodów z Kudowy –Zdroju
Czermnej, Twierdze w Kłodzku
i Srebrnej Górze oraz inne. Uczestnicy w tym bardzo gorącym dniu
pili wodę mineralną „Staropolanka” z Polanicy - Zdroju oraz mogli
posłuchać polskiej i czeskiej muzyki, a także zobaczyć na scenie
atrakcyjne występy artystyczne.
Swoje walory promowało też
miasto Wrocław. Natomiast województwo śląskie promowało
bardzo udanie miasto Zabrze.
W tą niezwykle upalną niedzielę do ogrodów Ambasady RP
w Pradze przyszło kilka tysięcy
mieszkańców Pragi.
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BŁĘKITNE NIEBO NAD GRANICĄ, CZYLI TRZY DEKADY
WSPÓLNOTY KULTUR
Od 30 lat społecznicy, artyści, bibliotekarze, nauczyciele,
uczniowie utrzymują kontakty,
wielu zaprzyjaźniło się. Razem
uczestniczą w koncertach,
w wernisażach różnorakich wystaw, chodzą w góry, jeżdżą na
plenery, razem malują, rzeźbią,
piszą wiersze, fotografują, słuchają wykładów. Oglądają spektakle
teatralne i filmy. Polsko – Czeskie
Dni Kultury Chrześcijańskiej wciągają mieszkańców żądnych przybliżenia kultury obu narodów,
rozwoju kontaktów społeczności
przygranicznych i osobistych relacji. A do udziału zapraszani są
twórcy z kolejnych miast, także
z Ukrainy, Niemiec, Słowacji, Łotwy. Wystarczy przypomnieć, że
tylko w minionym roku Dni odbywały się w 32 miejscowościach
po stronie polskiej i 6 po stronie czeskiej oraz w 3 ośrodkach
na Ukrainie, która została zaproszona do współpracy. Przeprowadzonych zostało 120 różnych
imprez.
Jubileuszowy rok 30-lecia
Polsko – Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej otworzyła duża
wystawa przygotowana przez
Polsko – Czeski Klub Artystyczny ART.Studio w Mieroszowie,
do którego należą mieszkańcy regionu, też wałbrzyszanie. W Galerii Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kłodzkich wiosną oglądać
można było prace 25 plastyków
– profesjonalistów i amatorów,
bo tacy zawsze współpracują
– kilku narodowości. Specjalny
dział poświęcony został światowej klasy grafikowi Henrykowi
Grajkowi z Boguszowa - Gorc
w 15. rocznicę śmierci artysty.
Swój dział miał też Władimir Reszetow z Łotwy. Wystawa to efekt
międzynarodowych plenerów
artystycznych organizowanych
przez Henryka Hnatiuka, szefa
ART.Studio. Zaprezentowane
zostały obrazy olejne, pastele,
rysunki, zdjęcia, słowem cała
twórcza różnorodność uczestniczących w nich artystów.
U ro c z ys t a i n a u g u ra c j a
XXX Dni odbyła się w połowie maja w Broumovie. Polscy
i czescy przyjaciele uczestniczyli
we mszy św. w kościele klasztornym pw. św. Wojciecha, w otwar-

ciu Stacji Broumov na Międzynarodowym Szlaku Św. Wojciecha,
można było oglądnąć wystawę
„Bądźmy Rodziną”i część artystyczną, nie zabrakło okazji do
wspomnień i rozmów podczas
spotkania integracyjnego.
A wsz ystko zaczęło się
w 1990 roku z inicjatywy Teresy
Bazały i Juliana Golaka z Klubu
Inteligencji Katolickiej w Nowej
Rudzie. Pomysłodawcy trafili na
podatny grunt, nawiązali kontakty, powołali Komitet Organizacyjny, zaprosili do uczestnictwa
samorządy, organizacje społeczno - kulturalne, instytucje kultury
z miejscowości po obu stronach
granicy. Najpierw zaprosili jako
partnera czeski Broumov. Dni
dostały hasło „Bądźmy Rodziną”.
Komitet Organizacyjny spotyka
się kilka razy w roku – raz w Polsce, raz w Czechach. Społecznicy
dzielą się pomysłami, ustalają
działania, koordynują terminy.
Po polskiej stronie najbardziej
zaangażowane w działania są
osoby z Komitetu w powiatach kłodzkim, ząbkowickim,
wałbrzyskim, dzierżoniowskim
i świdnickim. Wszyscy organizatorzy pracują na zasadach
honorowych. Uzyskują pomoc
w realizacji imprez od ośrodków
kultury, samorządów i kościołów,
także od sponsorów.
Dni rozrosły się, rozpoczynają
się wiosną, kończą w grudniu. Tysiące ludzi uczestniczy w imprezach odbywających się w ramach
Dni – kulturalnych, turystycznych,
a nawet sportowych, w wymianie uczniów szkół podstawowych
i średnich, w konkursach wiedzy
o Polsce i Czechach. W Wałbrzychu były to wystawy w Civitas
Christiana, wałbrzyscy twórcy
uczestniczyli w plenerach i wystawach, we wszystkich imprezach
i spotkaniach po obu stronach
granicy.
Jedną z najbardziej znaczących imprez Polsko – Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej jest
Międzynarodowy Interdyscyplinarny Plener Artystyczny, który
odbywał się corocznie w różnych
miejscowościach. Henryk Hnatiuk zapraszał artystów do Książa
i do czeskiej Pragi, do Świnoujścia i do Szczecina, do Slavnego

Plener w Szczecinie

Plener w Pelplinie

i do Lhoty Machovskiej
w Czechach. Pierwszy plener
odbył się w Mieroszowie w 1992
roku, ostatni w 2017 roku w Pelplinie. Komisarz plenerów uaktywnił dziesiątki artystów, którzy
lubią się i utrzymują kontakty.
Henryk Hnatiuk został doceniony i udekorowany m.in.
medalem MSZ Republiki Czeskiej za działania w zbliżeniu
polsko – czeskim. Inni również
zostali docenieni. Teresa Bazała
i Julian Golak otrzymali nagrody Silesia za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie kultury przyznawane przez Marszałka Wojewódz-

twa Dolnośląskiego. Odebrali je
w Mieroszowskim Centrum Kultury podczas benefisu przygotowanego w XXV rocznicę Polsko
– Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Julian Golak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,
społecznik, założyciel Fundacji
Odnowy Ziemi Noworudzkiej był
radnym Sejmiku Dolnośląskiego,
założycielem Maltańskiej Służby Medycznej w Nowej Rudzie,
za zasługi w pojednaniu i zbliżeniu między narodami został
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Teresa Bazała z wykształcenia
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jest historykiem i nauczycielem.
Jako poseł reprezentowała region w Sejmie, jest redaktorem
naczelnym „Ziemi Kłodzkiej”.
Za działania na rzecz zbliżenia
i współpracy Polaków, Czechów
i Niemców została odznaczona
Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Czterokrotnie na przestrzeni tych lat członkowie Komitetu
Organizacyjnego zapraszani byli
przez europarlamentarzystów.
W Brukseli i w Strasburgu opowiadali o aktywności kulturalnej
i społecznej mieszkańców pogranicza i byli słuchani z wielkim
uznaniem.
- Dni stały się wkładem
w budowanie Europy Ojczyzn,
Europy świadomości narodowej
we współpracy regionalnej i naturalnego sąsiedztwa na pograniczu. Dni nie poszły w sakralizację,
jak się wielu obawiało, formuła
chrześcijańska nadawała im wymiar uniwersalny – mówi Julian
Golak.
Julian Golak jest pomysłodawcą utworzenia Szlaku Św.

Wojciecha – biskupa praskiego
i patrona Polski, szlaku który jest
wizytówką Dni. W 2016 roku,
w 1050 rocznicę Chrztu Polski
odbyła się uroczystość w Katedrze w Pradze koncelebrowana
pod przewodnictwem prymasa
Czech Dominika Dukę. Wtedy Julian Golak zaprezentował ideę
utworzenia szlaku turystyczno –
edukacyjnego od Pragi do Gdańska, który wytycza i dokumentuje
historyk sztuki prof. Konrad Czapliński. Podczas tej uroczystości
nastąpiło odsłonięcie obrazu Iryny Malińskiej i Ivana Malińskiego
– malarzy z Ukrainy (uczestników
plenerów artystycznych), upamiętniającego rocznicę Chrztu
Polski. Obraz poświęcił prymas
Dominik Duka. Obecnie obraz
można oglądać w Dzierżoniowie, następnie pokazany będzie
w Bielawie.
Zamknięciem działań
w każdym roku jest zimowy plener artystyczny w Sokolcu oraz
międzynarodowa Wigilia, na której do wspólnego stołu siada kilkadziesiąt osób – organizatorów,

9
duchownych, samorządowców
i uczestników Dni.
28 kwietnia 2019 roku odbyła się msza św. i wielki koncert
w Pradze. Był to kolejny akcent
30-lecia Polsko - Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej. Uro-

czystości trwać będą po obu
stronach granicy do końca roku.
(Tekst opublikowany pierwotnie
w „Wałbrzyskim Magazynie Kulturalnym”)

Polacy i Czesi podczas XXV-lecia Polsko – Czeskiego Klubu Artystycznego ART. Studio
w Mieroszowie, na pierwszym planie Henryk Hnatiuk.

W Katedrze w Pradze Julian Golak przedstawił ideę utworzenia Międzynarodowego Szlaku św. Wojciecha, 23.04.2016 r.

Ziemia Kłodzka nr 292-293/maj-czerwiec 2019

10
Elżbieta Gargała

MODRÉ NEBE V POHRANIČÍ ANEB TŘI DEKÁDY
SPOLEČNÉ KULTURY
Již 30 let udržují dobrovolníci,
umělci, knihovníci, učitelé a studenti vzájemné kontakty, mnozí
se stali přáteli. Společně se účastní koncertů, vernisáží různých
výstav, chodí na hory, jezdí na
workshopy, společně malují, vyřezávají, píší básně, fotografují,
poslouchají přednášky. Sledují
divadelní představení a filmy. Polsko-české dny křesťanské kultury
přitahují obyvatele, kteří touží
po sblížení kultur obou národů,
rozvíjení vzájemných kontaktů
mezi pohraničními komunitami
a osobních vztahů. K účasti jsou
přizváni i tvůrci z jiných měst, ale
také z Ukrajiny, Německa, Slovenska a Lotyšska. Stačí připomenout, že se v loňském roce konaly
Dny ve 32 městech na polské
straně, 6 na české straně a ve 3
centrech na Ukrajině, která byla
přizvána ke spolupráci. Proběhlo
120 různých akcí.
Jubilejní 30. ročník Polsko-českých dnů křesťanské kultury zahájila rozsáhlá výstava
připravená polsko-českým
uměleckým klubem ART.Studio
v Mieroszowě, do kterého patří
obyvatelé tohoto regionu, ale
také obyvatelé Wałbrzychu. V
galerii nezávislého umění v Ludwikowicích Kłodzkich bylo na
jaře možno shlédnout díla 25
umělců - profesionálů i amatérů,
protože spolu vždy spolupracují
- několika národností. Zvláštní
sekce byla věnována světovému
grafikovi Henrykovi Grajkovi z Boguszówa-Gorcí u příležitosti 15.
výročí úmrtí umělce. Svou sekci
měl také Vladimír Reszetow z Lotyšska. Výstava je výsledkem mezinárodních uměleckých plenérů
pořádaných Henrykem Hnatiukem, vedoucím ART.Studia. Byly
zde prezentovány olejomalby,
pastely, kresby, fotografie, jedním
slovem celá tvůrčí rozmanitost
umělců, kteří se na nich podíleli.
Slavnostní zahájení 30. Dnů
proběhlo v polovině května v
Broumově. Polští a čeští přátelé
se zúčastnili mše sv. v klášterním
kostele sv. Svatého Vojtěcha, otevření broumovské zastávky na
mezinárodní stezce sv. Vojtěcha,
mohli shlédnout výstavu "Zůstaňme rodinou" a uměleckou část,
během integračního setkání ne-

chyběla možnost zavzpomínat a
pohovořit si.
Všechno to začalo v roce
1990 z iniciativy Teresy Bazały
a Juliana Golaka z Klubu katolické inteligence v Nowé Rudě.
Iniciátoři nalezli úrodnou půdu,
navázali kontakty, zřídili organizační výbor, pozvali místní samosprávy, společenské a kulturní
organizace a kulturní instituce z
měst na obou stranách hranice.
Nejprve přizvali jako partnera český Broumov. Dny dostaly heslo
"Zůstaňme rodinou". Organizační
výbor se schází několikrát ročně
- jednou v Polsku, jednou v České republice. Společníci sdílejí
myšlenky, domlouvají aktivity,
koordinují termíny. Na polské
straně se na činnostech nejvíce
podílejí lidé z výboru v okresech
Kladsko, Ząbkowice, Wałbrzych,
Dzierzoniow a Świdnik. Všichni
organizátoři pracují bezúplatně.
Získávají pomoc při realizaci akcí
z kulturních center, místních samospráv, církve a od sponzorů.
Dny se rozrostly, začínají na
jaře, končí v prosinci. Tisíce lidí
se účastní akcí, které se konají v
rámci Dnů - kulturních, turistických a dokonce sportovních, při
výměně studentů základních a
středních škol, v soutěžích znalostí o Polsku a České republice. Ve
Wałbrzychu se jednalo o výstavy v Civitas Christiana, umělci z
Wałbrzychu se účastnili plenérů
a výstav, všech akcí a setkání na
obou stranách hranice.
Jednou z nejvýznamnějších
událostí polsko-českých dnů křesťanské kultury je Mezinárodní
interdisciplinární umělecký plenér, který se koná každoročně v
různých městech. Henryk Hnatiuk pozval umělce do Książe a do
Prahy, Świnoujścia a Szczecinu,
do Slavného a Machovské Lhoty
v České republice. První plenér se
uskutečnil v Mieroszowě v roce
1992, poslední v roce 2017 v Pelplinu. Vedoucí plenérů aktivoval
desítky umělců, kteří se mají rádi
a udržují kontakty.
Henryk Hnatiuk byl mimo
jiné oceněn medailí Ministerstva
zahraničních věcí ČR za aktivity
pro polsko-české sbližování. Byli
také oceněni i jiní. Teresa Bazała a Julian Golak obdrželi ceny

Poláci a Češi během XXV. výročí Polsko-českého uměleckého klubu ART.Studio
v Mieroszowě, v popředí Henryk Hnatiuk

Slezska za vynikající úspěchy v
oblasti kultury, které jim udělil
maršálek Dolnoslezského vojvodství. Přijali je v kulturním centru
v Mieroszowě během benefiční
akce připravené u příležitosti 25.
výročí Polsko-českých dnů křesťanské kultury. Julian Golak,
předseda organizačního výboru,
dobrovolník, zakladatel Nadace
pro obnovu Noworudzké země,
bývalý radní Dolnoslezského
sejmiku, zakladatel Maltézské
lékařské služby v Nowém Rudě,
byl vyznamenán Komandérským
křížem Řádu znovuzrození Polska
za zásluhy pro usmíření a sbližování národů.
Teresa Bazała je vzděláním
historička a pedagožka. Jako
poslankyně zastupovala region
v Sejmu a je šéfredaktorkou
"Kladské země". Za její snahu
spojit Poláky, Čechy a Němce byla
vyznamenána Rytířským křížem
Řádu znovuzrození Polska.
V posledních letech byli
členové organizačního výboru
pozváni členy Evropského parlamentu. V Bruselu a ve Štrasburku
hovořili o kulturních a společenských aktivitách obyvatel pohraničí a byli vyslechnuti s velkým
uznáním.
- "Dny se staly přínosem pro
budování Evropy spojující vlasti,
Evropy národního vědomí, regionální spolupráce a přirozeného
sousedství na hranicích." Dny
nezašly do sakralizace, jak se
mnozí obávali, křesťanský vzorec jim dal univerzální rozměr,
“říká Julian Golak.

Julian Golak je iniciátorem
vytvoření Stezky sv. Vojtěcha
- pražského biskupa a patrona
Polska, stezky, která je vizitkou
Dnů. V roce 2016, při 1050. výročí
Křtu Polska, se v pražské katedrále konal slavnostní ceremoniál
s koncelebrací vedenou českým
prymasem Dominikem Dukou.
Julian Golak tehdy představil
myšlenku vytvoření turistické
a vzdělávací trasy z Prahy do
Gdaňsku, kterou vytyčuje a dokumentuje historik umění prof.
Konrad Czapliński. Během tohoto ceremoniálu byl odhalen
obraz Iryny Malinské a Ivana
Malinského - malířů z Ukrajiny
(účastníků uměleckých plenérů),
které připomínají výročí polského
Křtu. Obraz posvětil prymas Dominik Duka. V současné době je
možné si obraz prohlédnout v
Dzierżoniowě, pak bude vystaven
v Bielawě.
Závěrečnou událostí v každém roce je zimní umělecký
plenér v Sokolci a mezinárodní
štědrovečerní večeře, kdy se u
společného stolu setkají desítky lidí - organizátoři, duchovní,
zástupci místní samosprávy a
účastníci Dnů.
28. dubna 2019 se konala
mše a skvělý koncert v Praze.
Byl to další přízvuk 30. výročí
polsko-českých dnů křesťanské
kultury. Oslavy budou probíhat
na obou stranách hranice až do
konce roku.
(Zveřejněno v periodiku „Wałbrzyski Magazyn Kulturalny")
Překlad: Joanna Golak-Cincio
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Wiktoria Capaja, Kacper Bolechowski

SZKOLNE OBCHODY 700-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH
BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
24 maja 2019 roku w auli
I Liceum Ogólnokształcącego odbyła się uroczystość
z okazji 700-lecia nadania praw
miejskich Bystrzycy Kłodzkiej.
Uroczystość prowadzili uczniowie Julia Franaszczyk i Hubert
Hajduk. Scenariusz uroczystości
napisali Magdalena Dereń i Heinz-Peter Keuten. Zaproszeni zostali członkowie Stowarzyszenia
Byłych Mieszkańców Bystrzycy
Kłodzkiej, Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
w Kłodzku i znana niemiecka pisarka Monika Taubitz. Nauczyciele ze Szkoły Muzycznej II Stopnia
w Bystrzycy Kłodzkiej: Jan Ostapowicz, Bartłomiej Bielawski
i Marta Łysyganicz odegrali
hymn Unii Europejskiej. Przemówienia wygłosili dyrektor
I LO w Bystrzycy Kłodzkiej - Paweł
Popiel, Monika Taubitz, Heribert
Wolf- Prezes Stowarzyszenia
Byłych Mieszkańców Bystrzycy
Kłodzkiej oraz Prezes Niemieckiego Towarzystwa SpołecznoKulturalnego w Kłodzku - Horst
Ulbrich. Absolwentka Magdalena Długoszyja zaśpiewała trzy
piosenki przy akompaniamencie Marty Łysyganicz. Udział
w części artystycznej wziął też
Ralf Lehmkühle. Zebrani mogli zobaczyć multimedialną
prezentację miasta z czasów
dzieciństwa autorstwa Heriberta Wolfa. Współczesny obraz
miasta pokazała wicedyrektor
szkoły Małgorzata Mrzygłód
w prezentacji pt. ,,Moja Bystrzyca’’. Jaromin Chyliński zaprezentował Bystrzycę i K.H. Ludwiga.
Uroczystość w auli zakończył
koncert chóru Niemieckiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Kłodzku. Następnie zaproszeni goście udali się
do kawiarenki przygotowanej
przez Panią Małgorzatę Feszczuk
i uczennice z 2 BLO. Niemieccy
goście odwiedzili również szkolne muzeum, którym na co dzień
opiekuje się Ewa Magierowska.
Uczniowie z klas drugich
liceum przeprowadzili wywiad
z Heribertem Wolfem, który
w prezentacji przedstawił historię swojej rodziny pochodzącej
z Bystrzycy Kłodzkiej. Mówił
o tym, jak jego rodzina prowa-

dziła kuźnię, w której ukrywał się
przed gestapo ks. Gerhard Hirschfelder. Znajdowała się ona na
ulicy Okrzei. Kuźnia była również
ich domem aż do roku 1946. Pan
Heribert Wolf mieszka obecnie
w Düsseldorfie na zachodzie
Niemiec. Postanowiliśmy przeprowadzić z nim wywiad.
Czy cieszy się Pan z przyjazdu
na 700-lecia miasta Bystrzycy?
Cieszę się, że mogliśmy tutaj
przyjechać. Rok temu zostałem zaproszony przez Panią
Burmistrz. Udało mi się zebrać
grupę 35 osób i chętnie przybyliśmy na tę uroczystość.
Jak długo pozostanie Pan
w Polsce?
Przyjechaliśmy w tamtym tygodniu w piątek i zatrzymaliśmy się
w Bolesławcu. Jutro (czwartek)
wracamy do domu.
Co Państwo robili w czasie
pobytu tutaj?
W sobotę byliśmy w Muzeum
Filumenistycznym w Bystrzycy
Kłodzkiej na otwarciu wystawy.
Następnie odwiedziliśmy miejsca, gdzie dawniej mieszkaliśmy
oraz cmentarz. W niedzielę o godzinie 12 przyjechaliśmy do kościoła, skąd przeszliśmy na plac,
gdzie odbywała się uroczystość.
Zostaliśmy zaproszeni na scenę,
gdzie wygłosiłem przemówienie.
Pani Burmistrz zaprosiła nas na
obiad do restauracji, następnie oglądaliśmy występy. Wieczorem wróciliśmy do hotelu.
W poniedziałek rano zwiedzaliśmy Bazylikę w Bardzie.
Po południu pojechaliśmy do Polanicy-Zdroju, tam spędziliśmy
czas w kurorcie i na spacerze.
We wtorek zobaczyliśmy pałac
w Gorzanowie. Jestem zachwycony remontem i finansowo
wspieram projekt remontu.
Później mieliśmy wycieczkę autokarem do Polanicy, Szczytnej,
Dusznik i do Kudowy - Zdroju.
Mieliśmy piękną pogodę. Dzisiejszy program w waszej szkole
bardzo nam się podobał, a jutro
wracamy już do domu.

Heribert Wolf - Przewodniczący Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej

Co łączy Pana z naszą szkołą?
Od 2010 roku utrzymuję kontakt
dzięki panu Keutenowi. Organizujemy uczniowskie wymiany
z miastem Bedburg. Niestety
w tym roku szkolnym wymiana
się nie udała, ponieważ nie było
dość dużo chętnych uczniów
z niemieckiej szkoły. Rozumiejąc
potrzeby szkoły, ufundowaliśmy
5 komputerów.
Co Panu podoba się w dzisiejszej Bystrzycy?
Podoba mi się atmosfera w mieście i to, że są znaczne postępy
w remontach. Trzeba najpierw
wyremontować infrastrukturę, ale równocześnie pomniki.
Mamy dobry kontakt z Panią Bur-

mistrz, ale oprócz tego mam tu
dużo znajomych. Urodziłem się
tutaj, dlatego jestem związany
z tym miejscem. Wyjechałem
z Bystrzycy mając 3 lata, ale
z opowiadań rodziny znam dobrze to miasto.
Czy w niemieckich szkołach
też są gazetki szkolne?
Tak, niemieckie szkoły również prowadzą gazetki szkolne.
W szkołach do 9. klasy nie ma
ich za dużo, natomiast w odpowiednikach waszych liceów są
bardzo często.
Bardzo dziękujemy Panu
za rozmowę.
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RATOWANIE PO RAZ SIEDEMNASTY

Uczestnicy podczas rozwiązywania testów w części teoretycznej. Nowa Ruda - CTS, 20.05.2019 r.

Uczniowie z całej Polski rywalizowali w 17. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza
Pomoc”.
Jest taki jeden dzień w roku,
gdy Nowa Ruda staje się prawdziwą stolicą polskiego ratownictwa.
Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej co roku organizuje Turniej, w którym biorą
udział drużyny ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
- Turniej organizujemy, aby
promować najwyższe wartości
i uczyć zasad udzielania pierwszej pomocy. Cieszę się, że
uczniowie chcą sprawdzić
i wzbogacić swoją wiedzę o ratowaniu ludzkiego życia – mówi
Julian Golak, główny organizator
wydarzenia i dodaje, że w tym
roku do Nowej Rudy przyjechało
aż 47 drużyn, m.in. z Warszawy,
Poznania, Szczecina i Gorzowa
Wielkopolskiego.
W kategorii do 16 roku życia
wygrała reprezentacja Szkoły
Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w
Pogrzybowie. Drugie miejsce

zajęło Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie. Na najniższym
stopniu podium uplasowała
się Szkoła Podstawowa nr 100
im. płk Francesco Nullo w Warszawie.
W kategorii powyżej
16 roku życia zwyciężyło warszawskie IX Liceum im. Klementyny Hoffmanowej. Na drugim
miejscu sklasyfikowano Technikum Nowoczesnych Technologii
w Kleszczowie, a na trzecim Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku.
Turniej składał się z dwóch
części. Podczas pierwszej sprawdzona została wiedza teoretyczna uczestników. W drugiej
odsłonie Komisja Konkursowa
oceniła praktyczne umiejętności ratowania ludzkiego życia
przez młodzież biorącą udział
w Turnieju. Na tej podstawie
przyznane zostały nagrody
w dwóch kategoriach: do 16
roku życia oraz powyżej 16 roku.
W przerwie jak co roku straż pożarna wykonała pokaz ratowniczy.

Główną nagrodą dla najlepszych 3 drużyn z każdej kategorii jest dwudniowe szkolenie
z ratownictwa w warunkach
górskich. Laureaci otrzymali
w nagrodę również m.in. fantom
treningowy, profesjonalne apteczki oraz fachową literaturę.
W organizację Turnieju zaangażowanych było kilkanaście
organizacji i instytucji. Turniej
merytorycznie wsparł m.in.:
prof. Juliusz Jakubaszko z Polskiego Towarzystwa Medycyny
Ratunkowej.
Turniej odbył się w ponie-

działek 20 maja 2019 roku w Centrum Turystyczno - Sportowym
w Nowej Rudzie - Słupcu.
Zadanie publiczne jest
współfinansowane ze środków
otrzymanych od Narodowego
Instytutu Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014-2020. Patronat honorowy objęli m.in. Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
Cezary Przybylski i Dolnośląski
Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

Wręczenie nagród dla najlepszych drużyn szkolnych.
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Dr Marta Kwiatoń - główny ekspert i autor pytań konkursowych z Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu.

Uczestnicy podczas części teoretycznej.

Pokaz ratowniczy w wykonaniu straży pożarnej z Nowej Rudy.

Jedna ze stacji części praktycznej

Pokaz ratowniczy w wykonaniu straży pożarnej z Nowej Rudy.
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PRZYGOTOWANIE II KONGRESU CZECHOZNAWSTWA
POLSKIEGO I KONGRESU POLONOZNAWSTWA CZESKIEGO.
KONFERENCJA REKTORÓW UNIWERSYTETÓW ŚLĄSKICH
W Sali Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego w dniu 17 maja
odbyły się dwa bardzo ważne posiedzenia w związku z organizacją I Kongresu Polonoznawstwa
Czeskiego w 2019 roku, który
będzie niejako owocem zakończonego już wcześniej I Kongresu
Czechoznawstwa Polskiego.
W 2017 roku z inicjatywy
między innymi prof. Jacka Balucha z Krakowa, trzy instytucje
przygotowały i przeprowadziły
z dużym sukcesem I Kongres
Czechoznawstwa Polskiego.
Porozumienie w sprawie jego
przygotowania i organizacji podpisały trzy instytucje: Uniwersytet
Wrocławski, który reprezentował
rektor prof. Marek Bojarski, a następnie rektor Adam Jezierski,
Polsko - Czeskie Towarzystwo
Naukowe, które reprezentował
prezes zarządu dr Ryszard Gładkiewicz oraz Stowarzyszenie
Solidarność Polsko - Czesko Słowacka, w imieniu którego
porozumienie podpisał Rzecznik Generalny Julian Golak.
W pierwszych uzgodnieniach
przyjęto, że kongresy będą odbywać się cyklicznie co pięć lat.
Na posiedzeniu w dniu
17 maja 2019 roku wypowiadali
się rektorzy uniwersytetów śląskich oraz przedstawiciele innych
uczelni działających w Polsce
i w Czechach, które prowadzą polsko - czeską współpracę oraz mają swoje siedziby
przede wszystkim na pograniczu.
Prof. Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego przpomniał,
że w tym roku obchodzimy
100-lecie Polskiego Towarzystwa
Historycznego i warto o tym pamiętać przygotowując program.
Wszyscy mówcy podkreślali,
że trzeba prowadzić działania na
rzecz dalszej integracji i przygotowywania w przyszłości wspólnych kongresów polonoznawstwa i czechoznawstwa.
W drugiej części konfe rencji przewodnictwo obrad
przejął prof. Andrzej Żabiński rektor Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, która to uczelnia obchodzi jubileusz 50-lecia.

Planowane jest zmniejszenie
liczby wydziałów z dwunastu
do ośmiu. Dziekan będzie powoływany przez rektora po zaopiniowaniu przez senat. Nastąpi
rezygnacja z prowadzenia katedr,
uczelnia zgłosiła do ministerstwa
25 instytutów. Uniwersytet Śląski
przyjmie na nowy rok 100 doktorantów.
Prof. Rudolf Žáček – były
rektor uniwersytetu w Opawie
wygłosił referat pt. „Republika
Czeska, projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym”, w
którym wyraził zaniepokojenie,
że proponowane zmiany mogą
wprowadzić większą biurokrację. Podobne zaniepokojenie
wyraził Wicerektor Uniwersytetu
Hradec Kralove Zdeněk Beran,
który stwierdził, że wprowadzane zmiany w systemie czeskiego szkolnictwa wyższego także
budzą niepokój wśród kadry
naukowej. Przybywa zadań,
a nie zawsze są zapewnione odpowiednie źródła finansowania.
Nowy system dotyczy zarówno
uczelni publicznych jak i prywatnych. Na polskich uczelniach są
finalizowane nowe statuty, powoływane są także nowe rady
uczelniane.
Polsko - Czeska
Asocjacja Uniwersytetów
Prof. Zdzisław Latajka z Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentował projekt transformacji
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich, w którego
skład wchodziły: Uniwersytet
Wrocławski, Uniwersytet Śląski
w Katowicach, Uniwersytet Śląski
w Opawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet w Ostravie, Uniwersytet Opolski. Porozumienie w tej sprawie
zostało podpisane w Opavie
20 listopada 2003 roku. Przed
trzema laty konferencja rektorów (KRUŚ), obradowała
w Katowicach, zaproszony
na to posiedzenie Julian Golak,
wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego
zaproponował rozszerzenie for-

Wystąpienie prof. Rudolfa Žáčka w czasie obrad w sali Senatu.

Prof. Zdzisław Latajka i prof. Rudolf Žáček podczas zwiedzania wystawy historycznej.

muły KRUŚ także o przedstawicieli niektórych uczelni z regionów
partnerskich Dolnego Śląska,
z którymi województwo dolnośląskie prowadzi od lat regularną współpracę. Julian Golak jako
Rzecznik Generalny Solidarności
Polsko - Czesko - Słowackiej zaproponował poszerzenie KRUŚ
o Uniwersytet im. Palackeho
w Ołomuńcu, Uniwersytet w Pardubicach, Uniwersytet w Hradec
Kralove i Uniwersytet Techniczny
w Libercu. Propozycja ta wtedy
nie została przyjęta i rektorzy
postanowili na razie pracować
w dotychczasowej formule.
Jednak po trzech latach prowadzonych analiz, właśnie w dniu
18.05.2019 roku w sali Senatu
Uniwersytetu Wrocławskiego
doszło do uzgodnienia w sprawie
rozszerzenia dotychczasowego
kształtu KRUŚ i powołania do życia polsko - czeskiej asocjacji uni-

wersytetów. Współpraca uczelni
na pograniczu polsko - czeskim
będzie na pewno rozwijana
w szybszym tempie, co będzie
także korzyścią dla samorządów
lokalnych i mieszkańców regionu.
Na zakończenie obrad przedstawiciele uczelni podpisali list
intencyjny w sprawie powołania
do życia rozszerzonej struktury
współpracy uczelni na pograniczu. Porozumienie podpisali:
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk rektor Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach (przewodniczący
KRUŚ), doc. dr Miroslav Brzezina rektor Uniwersytetu Technicznego w Libercu, prof. Zdeněk
Beran - prorektor Uniwersytetu
w Hradec Kralove, prof. Jaroslav
Miller - rektor Uniwersytetu
im. Palackeho w Ołomuńcu,
prof. Jiří Málek - rektor Uniwersytetu w Pardubicach.
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PŘÍPRAVA 2. KONGRESU ČESKÝCH STUDIÍ
V POLSKU A PRVNÍHO KONGRESU POLSKÝCH STUDIÍ
V ČESKU. KONFERENCE REKTORŮ SLEZSKÝCH UNIVERZIT
V sále senátu Univerzity ve
Vratislavi se 17. května uskutečnily dvě velmi důležitá setkání v
souvislosti s uspořádáním 1. Kongresu polských studií v Česku v
roce 2019, který bude výsledkem
prvního Kongresu českých studií
v Polsku, který již skončil.
V roce 2017 z myšlenky
(mimo jiné) prof. Jacka Balucha
z Krakova tři instituce připravily
a úspěšně uskutečnily 1. Kongres
českých studií v Polsku.
Dohoda o přípravě a organizaci byla podepsána třemi institucemi: Vratislavskou univerzitou,
kterou zastupoval rektor prof.
Marek Bojarski, a později rektor
Adam Jezierski, Polsko-českou
vědeckou společností, zastoupenou předsedou představenstva
Dr. Ryszardem Gładkiewiczem,
a sdružením Polsko-česko-slovenská Solidarita, jehož jménem
tuto dohodu podepsal hlavní
mluvčí Julian Golak. V prvních
ujednáních se dohodlo, že kongresy se budou konat pravidelně
každých pět let.
Na zasedání dne 17. května
2019, které se konalo v Senátu
Vratislavské univerzity, vystoupili rektoři slezských univerzit
a zástupci dalších univerzit působících v Polsku a České republice,
kteří pracují na polsko-české spolupráci a mají své sídlo zejména
v pohraničí. Profesor Antoni Barciak ze Slezské univerzity zdůraznil, že letos oslavujeme 100.
výročí Polské historické společnosti a při přípravě programu stojí
za to si to připomenout. Všichni
řečníci zdůraznili, že stojí za to
sloučit aktivity během další spolupráce pro integraci a přípravu
společných kongresů polských a
českých studií v budoucnu.
Druhou část konference vedl
prof. Andrzej Żabińský, rektor
Slezské univerzity v Katovicích,
která slaví 50. výročí svého založení. Plánuje se snížit počet fakult
z dvanácti na osm. Po schválení
senátem jmenuje děkana rektor.
Bude následovat rezignace vedení kateder, univerzita nahlásila
ministerstvu 25 ústavů. Slezská
univerzita přijme v novém roce

Signatáři Polsko-české asociace vysokých škol. Zleva: doc. RNDr. Miroslav Brzezina, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, PhDr. Zdeněk
Beran.

100 doktorandů.
Přednášku s názvem "Česká
republika, návrh novely zákona
o vysokých školách", vyhlásil
prof. Rudolf Žáček, bývalý rektor Slezské univerzity v Opavě,
který mimo jiné poukázal na to,
že navrhované změny mohou
zavést větší byrokracii.
Zdeněk Beran, prorektor
Univerzity Hradec Králové, také
poukázal na zaváděné změny v
systému českého vysokého školství, které vzbuzují obavy akademických pracovníků. Existuje
stále více pracovních úkolů a ne
vždy jsou k dispozici odpovídající
zdroje financování. Nový systém
se vztahuje na veřejné i soukromé vysoké školy. Na polských
univerzitách jsou finalizovány
nové stanovy a zřizovány jsou i
nové univerzitní rady.
POLSKO-ČESKÁ ASOCIACE
UNIVERZIT
Profesor Zdzisław Latajka
z Wrocławské Univerzity představil projekt transformace Konferencí rektorů slezských univerzit,

ke kterým patřila: Vratislavská
univerzita, Slezská univerzita v
Katovicích, Slezská univerzita v
Opavě, Vysoká škola ekonomická
v Katovicích, Ostravská univerzita a Univerzita v Opoli. Dne 20.
listopadu 2003 byla v Opavě
podepsána dohoda o této věci.
Před třemi lety, během zasedání Konference rektorů Slezských univerzit (KRUŚ) v Katovicích, Julian Golak, místopředseda
Sejmiku Dolnoslezského vojvodství, který byl na zasedání pozván, navrhl rozšířit vzorec KRUŚ
také na zástupce některých vysokých škol z partnerských regionů
Dolního Slezska, se kterými Dolnoslezské vojvodství pravidelně
spolupracuje již léta. Julian Golak,
také jako generální mluvčí Polsko-česko-slovenské solidarity,
navrhl rozšířit KRUŚ o mj. Univerzitu Palackého v Olomouci,
Univerzitu v Pardubicích, Hradci
Králové a Technickou univerzitu
v Liberci.
V té době nebyl tento návrh
přijat příliš příznivě a rektoři se
rozhodli pracovat v dosavadní
podobě. Po třech letech analýz

se však 18.5.2019 Senát Univerzity ve Vratislavi dohodl na rozšíření současné podoby KRUŚ a
založení polsko-české asociace
vysokých škol.
Univerzitní spolupráce na
polsko-českém pohraničí se
určitě bude rozvíjet rychlejším
tempem, což bude přínosem i
pro místní samosprávy a obyvatele regionu.
Na konci setkání zástupci univerzit podepsali dopis o záměru
týkající se vytvoření rozšířené
struktury univerzitní spolupráce
v pohraničí. Dohodu podepsali:
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk,
rektor Slezské univerzity v Katovicích (předseda KRUŚ), doc.
RNDr. Miroslav Brzezina, rektor
Technické univerzity v Liberci,
PhDr. Zdeněk Beran, prorektor
Univerzity Hradec Králové, Prof.
Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, Prof.
Ing. Jiří Málek, rektor Univerzity
Pardubice.
Překlad: Joanna Golak-Cincio
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KUDOWSKIE RODZINY Z ZIEMI ŻYWIECKIEJ
23 lutego 2019 roku w Kudowskim Centrum Kultury miała
miejsce bardzo piękna i podniosła uroczystość. Po raz pierwszy
od 1945 roku zgromadziły się
na jednej sali rodziny, które przyjechały do Kudowy ze wsi Pietrzykowice pod Żywcem.. Kto słyszał
w Kudowie o ludziach z Pietrzykowic? Wszystkim się wydawało,
że Kudowa z powodu pochodzenia ludności od Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola. Wołynia,
to dawne Kresy Wschodnie. Czy
ktoś słyszał o pietrzykowiczanach
koło Żywca? Jeżeli nie, to teraz
się dowie i może być zaskoczony.
Spotkanie w Domu Kultury zorganizowała Marta Midor-Burak,
wiceprzewodnicząca Przedstawicielstwa Kłodzkiego Polsko - Czeskiego Towarzystwa Naukowego
i Przewodnicząca Stowarzyszenia Obywatelska Kudowa OK. Jej
ojciec Henryk Midor urodził się
w Pietrzykowicach, ich sąsiadami
w Kudowie byli Jakubcowie z Pietrzykowic. Wyrastała w klimacie
przywiezionym z Pietrzykowic,
dlatego znalazła szybko wspólny
język z uczestnikami spotkania.
Honorowym gościem tego
spotkania była prof. dr hab.
Anna Szemik - Hojniak, której
ojciec Antoni Szemik z Pietrzykowic kolo Żywca znalazł się
w 1945 roku w Kudowie - Zdroju
i tu w obecnym budynku sklepu
„Karolinka” założył sklep towarów kolonialnych i mieszanych.
W czasie wojny był – jak wielu
pietrzykowiczan - w Armii Krajowej, walczącej z Niemcami.
Po wojnie, decyzją wielkich
mocarstw, Polska znalazła się
w strefie zależności od ZSRR.
AK-owcy zostali uznani za wrogów nowego ustroju, uchodzili
na Ziemie Zachodnie, by gubić
za sobą ślad, być w na wszelki
wypadek w pobliżu granicy,
a nawet pomagać w kontaktach
przez granicę. Z tego powodu
pojawił się w Kudowie ojciec
pani profesor i mieszkał tu kilka
lat. Honorowym gościem był
także Przewodniczący Zarządu Głównego Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego
dr Ryszard Gładkiewicz, a także
pochodzący z tego samego powiatu żywieckiego Czesław Kręcichwost, długoletni Burmistrz
Kudowy - Zdroju.

Okolicznościowa kartka z posłaniem do mieszkańców Pietrzykowic.

Kilka słów
o Pietrzykowicach
Pietrzykowice leżą 4 km
od Żywca, w stronę Bielska - Białej, na Podbeskidziu. Ludność zachowuje tradycje górali beskidzkich. Wieś położona jest na wysokości 350 - 450 nad poziomem
morza, czyli bardzo podobnie jak
Kudowa, może nawet trochę
wyżej od Kudowy. Historia miejscowości sięga XIV wieku, w tym
roku będą obchody 700-lecia Pietrzykowic. Niektórzy zaczęli już te
obchody w 2018 roku przy okazji
100 – lecia Odzyskania Niepodległości. Okolica piękna, trochę na
rubieżach kraju, blisko do Czech
i do Słowacji, położenie jakby
u bram kraju, trochę podobnie
jak w Kudowie. Zamieszkiwanie
w pobliżu granic i na pięknej ziemi powoduje, że taka ludność
ma zwykle waleczną historię.
Pietrzykowice mają 700 lat.
Gdy dogasała Rzeczypospolita
Szlachecka, to do Pietrzykowic
i pobliskich Łodygowic dotarli
konfederaci Barscy z lat 1768
-1772. Patriotyzm był chlebem
codziennym dla pietrzykowiczan. Pod zaborem austriackim
ludność przetrwała swoją wielką
pracowitością i przedsiębiorczością, jak sąsiedni Czesi i Słowacy.
Czasy straszne nadeszły w okresie

hitlerowskim. Ziemię wcielono
do Rzeszy, zaczęto usuwać Polaków z Żywiecczyzny i osiedlać
tu Niemców. Tym, którzy stawiali
opór, przeznaczone były obozy
hitlerowskie, a do Oświęcimia/
Auschwitz było z Pietrzykowic nie
dalej jak z Kudowy do Bystrzycy Kłodzkiej (niewiele ponad
50 km). Życie swoimi warunkami przypominało to, co działo
się wtedy na Zamojszczyźnie.
Pietrzykowiczanie walczyli
w Armii Krajowej, wiele dzisiejszych nazwisk kudowskich
pietr z ykowiczan widnieje
w spisach żołnierzy i oficerów AK.
Wielu ludzi z Pietrzykowic i z tego
terenu trafiło do Auschwitz, jak
Michał Adamczyk, Karol Baron,
Kazimierz Baron i inni. Krewni
naszej kudowskiej Łucji Rachuby przeszli kilka hitlerowskich
obozów koncentracyjnych.
Z niedalekich Ujsołów do obozu zabrano już starszą panią,
70- letnią Annę Kręcichwost,
która zginęła w obozie koło Raciborza, a Michała Kręcichwosta
zabrano do Auschwitz. Polaków
z Pietrzykowic wywożono, domy
ich burzono, pola komasowano dla osadników niemieckich,
sprowadzonych tu ze wschodu,
z Besarabii i Bukowiny. Polskie
gospodarstwa w Pietrzykowicach
były niskohektarowe, często po-

niżej 5 ha, a dla nowych osadników niemieckich planowano
gospodarstwa o powierzchni
25 - 40 hektarów, pod koniec
wojny osiągały już powierzchnię tylko 14 hektarów. To hitlerowskie wysiedlanie Polaków
i sprowadzanie rodzin niemieckich ze wschodu było tym większym zgrzytem, że z dawno osiadłymi tutaj rodzinami niemieckimi żyli Polacy w pełnej zgodzie.
Wiele polskich rodzin znalazło
się w bardzo trudnej sytuacji
i w poszukiwaniu domów i warunków do życia ciągnęło na
Ziemie Zachodnie. Jechali pociągiem i patrzyli po drodze, gdzie
wysiąść. Minęli Nysę, Kłodzko,
Polanicę, Duszniki – wszędzie
coś im nie pasowało, patrzyli
za czymś bardziej swojskim, tak
dojechali do Kudowy. Jak się dokładniej wszystkiemu przyjrzeli,
to chcieli jechać jeszcze dalej, ale
nie było już dokąd, bo tu granica.
Tak pozostali w Kudowie, głównie
na Zakrzu i w Słonem.
Rodziny Kudowskie
W Kudowie osiedliła się duża
grupa rodzin z Pietrzykowic.
Wymieńmy ich: Midorowie, Jakubcowie, Baronowie, Fijakowie,
Wandzlowie, Piątkowie, Pytlikowie. Pietraszkowie, Lizoniowie,
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Mrowcowie, Stembalscy, Szemikowie, Durajowie, Caputowie, Sapetowie, Kubicowie, Haręźlakowie, Wierdakowie. Do tej grupy
doszły – poprzez małżeństwa –
nowe rodziny i tak w Kudowie
jest to licząca się społeczność.
Kto zna dzieje Kudowy po 1945
roku i popatrzy na te nazwiska, ten widzi jak wielki wkład
wniosły te rodziny w rozwój
miasta. Na spotkaniu 23 lutego
2019 roku, w większości byli już
wnukowie. Zjawili się także i ci,
którzy urodzili się jeszcze w Pietrzykowicach - weterani wśród

pionierów kudowskich. Ludzie
patrzyli na siebie i przypomnieli
sobie, że są dziedzicami wielkiej
i patriotycznej historii. Po otwarciu spotkania przez Martę Midor-Burak, zebrani zaśpiewali
„Jeszcze Polska nie zginęła”.
Tylko tak można było zacząć
to spotkanie po wielu latach.
Po wykładzie pani prof. Szemik-Hojniak i licznych przemówieniach wystosowano Posłanie
do Pietrzykowic z okazji 700-lecia. W Posłaniu, z pięknym mottem Pastorellego „Gdzie Bóg nas
posłał, tam mamy kwitnąć”, ku-
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dowskie rodziny pietrzykowickie przesłały życzenia zdrowia,
pomyślności, kształcenia dzieci,
opieki i serca dla wszystkiego
co żyje, ochrony ziemi, wody
i powietrza, szczęścia i Bożego
błogosławieństwa. Posłanie
zostanie przekazane do Pietrzykowic w czerwcu na uroczystościach z okazji 700 - lecia
tej miejscowości. Zebrani postanowili spotkać się ponownie jesienią, nawet w szerszym
gronie, by zrelacjonować wizytę
w Pietrzykowicach. Pani Marta
Midor-Burak, organizatorka tego

spotkania, otrzymała gorące podziękowania i kwiaty, a zebrani
mogli poczęstować się bardzo
smacznymi ciastami upieczonymi w rodzinnych kuchniach
i w restauracji „Retro”. To spotkanie ukazało, że powojenne społeczeństwo kudowskie tworzyła
nie tylko wielka grupa rodzin kresowych – co dotąd najbardziej
podkreślano - ale także rodziny
z żywiecczyzny oraz w regionu
małopolsko - podkarpackiego.

Monika Maciejczyk

NOWY ZARZĄD ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH
NA DOLNYM ŚLĄSKU
A w R ó ż a ny m D wo r z e
idzie nowe. Otwierają się okna
do tej pory szczelnie zamknięte.
No i cóż dziwnego… Przedwiośnie tuż, tuż. Bo życie nasze,
to ciągłość … zmian. Tak bym
to określiła jako ciągłość zmian.
Panta rei – wszystko płynie. Mądra to sentencja Heraklita. Parafrazując to powiedzenie – nigdy
nie można wejść do tej samej
wody, ponieważ ona płynie. Jest
w ciągłym, nieprzerwanym ruchu
generującym zmiany. Czasem
ludzie myląc pojęcia mawiają,
że nie można wejść do tej samej rzeki – i tu, uśmiechając się
protestuję. Bowiem do tej samej
rzeki i wejść można, i stać tam
jak przysłowiowy kołek w płocie.
I niczego to nie zmieni. Tylko
to co płynie wokół, generuje
zmiany nas jako ludzi i zmiany
rzeczywistości, która nas otacza.
Z radością pragnę przekazać
Państwu wiadomość o nowych
władzach Związku Literatów Polskich na Dolnym Śląsku. W dniu
8 lutego 2019 roku w Pałacu
Schaffgotschów we Wrocławiu,
przy ulicy Kościuszki 34 odbyły
się wybory władz Związku Literatów Polskich na kolejną 4-letnią
kadencję. Prezesem Dolnośląskiego Oddziału ZLP wybrany
został Kazimierz Burnat. Do Zarządu weszli pisarze: Leszek Antoni Nowak, Monika Maciejczyk,
Zbigniew Niedźwiedzki-Ravicz
i Szymon Koprowski. Na kolejnym spotkaniu w dniu 15 lutego
2019 roku zarząd wyznaczył zadania oraz ich podział pomiędzy
członków.

Moim zadaniem jako członka
Zarządu Związku Literatów Polskich na Dolnym Śląsku będzie
promocja. To zakres prac dobrze
mi znany i wpisujący się mocno
w moją dotychczasową działalność na rzecz środowiska.
Ogromny i jakże ważny dział
dla dobrego funkcjonowania
organizacji. To zakres działania szeroki i nie poddający się
sztywnym definicjom. Określając
w sposób lapidarny, polega na
pracy promującej działania ZLP
nie tylko na Dolnym Śląsku, ale
też szeroko wychodząc i otwierając się na prezentację w kraju
i za granicą.
Myślę, że to idealne rozwiązanie wpisujące się w moją
dotychczasową pracę realizowaną od wielu już lat w Saloniku Literackim Różany Dwór.
A ja chciałam Państwu powiedzieć rzecz niezmiernie ważną… to, że nic co wartościowe,
nie dzieje się w życiu naszym
z dnia na dzień. Wszystko ma
swój początek i lata budowy.
Lata trudne, gdy nie widzimy
efektów naszej pracy i nic nie
wyłania się z pozornego chaosu.
Pragnę powiedzieć, zwłaszcza
ludziom młodym, że … praca
się opłaca. Jest to kolokwializm, jednak cenny o tyle, o ile
zawiera w sobie wielką mądrość
i przesłanie. Nie szukajmy szybkich, spektakularnych sukcesów,
bowiem one równie nagle przeminą. A później nikt już o tym nie
będzie pamiętał. Nie szukajmy
poklasku i mów pochwalnych,
bo one też kiedyś gdzieś znikną

w eterze. Budujmy pracą, dzień
po dniu, miesiąc po miesiącu, rok
po roku, bez względu na pogody
i niepogody. W Biblii napisano… Kto zważa na wiatr nigdy
nie będzie siał … /Stary Testament;Kazn.11:4/ Droga czasem
jest długa i bardzo wyboista.
A wiatry przeciwne. Wiele, wiele
zła i przeciwności nie tylko losu.
A jednak… nie zatrzymujmy się
w pracy swej, jeśli wypełnia nas
pewność dobra wartości rzeczy
wielkich, które niesiemy innym.
Nieśmy te światełka prometeizmu bez względu na to, jak
ciężka jest ta nasza Podróż przez
życie. Czasem trafi się na skałę.
Czasem … ale to kropla wody
drąży skałę. Nie przerywajmy budowy naszych Marzeń.
A gdy stanie już ten nasz Dom,
to cieszmy się i radujmy wraz
z innymi. Bo radość człowieka nie
może być samotna. Radość jest
jak dobra, kochająca się rodzina.
To wspólnota i dzielenie się nią
jak chlebem. I tylko wspólnie
z innymi żywi i raduje. Łączy…
A smak takiego chleba sięga …
Nieba.
Salonik Literacki Różany
Dwór założyłam w 1993 roku.
Nazwa przyszła później. Spłynęła i wiadome było, że inna być
nie może, czy to przez ogród
różany wokół, czy przez ten
mistyczny symbolizm. Minęło
od tego czasu 25 lat i we wrześniu 2018 roku obchodziliśmy
srebrne wesele. W miesiącu tej
wielkiej uroczystości odbyła się
we Wrocławiu w Klubie Muzyki
i Literatury promocja Antologii

Pokoju. Księgi napisanej w Różanym Dworze pod moją redakcją. Księgi trzech poetek, trzech
narodów, wydanej w trzech językach – polskim, niemieckim
i czeskim. To był prezent na 25
urodziny Saloniku Literackiego
Różany Dwór – owoc pracy wielu
lat. Nie piszę tego, aby Państwu
przypomnieć wydarzenia, które
już przeminęły. Piszę to dlatego,
aby ukazać wyraźny związek i zależność pomiędzy pracą dla ludzi
i późniejszym odbiorem, oraz
szacunkiem dla tej pracy. Szarej,
codziennej, zwykłej, nieustającej,
nie bojącej się przeciwności pracy. Czasem tak trudnej i pełnej
barier, eskalacji nienawiści, prób
wyrzucenia działań na margines
życia publicznego, pokrywanej
milczeniem, ośmieszanej. Takiej,
że Duch gaśnie.
A jednak …
W dniu 8 lutego 2019 roku
na zebraniu wyborczym Związku
Literatów Polskich, pośród ludzi
którzy znają mnie i współpracują
ze mną od kilkunastu już lat –
głosowało na mnie i zaufało mi
prawie całe obecne zgromadzone gremium Członków Związku
Literatów Polskich na Dolnym
Śląsku.
A ja mam przesłanie dla młodzieży, rozpoczynającej życie …
Spełniajcie swoje marzenia pracą,
bo praca się opłaca. Ducha nie
gaście. I nigdy nie słuchajcie, gdy
mówią Wam… mierzcie siły na
zamiary. Mierzcie siły na Marzenia. Marzenia do spełnienia.
I tego życzę Wam.
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KS. JÓZEF SIKORA HONOROWYM OBYWATELEM
GMINY MIEROSZÓW
To był wielki dzień nie tylko
dla mieszkańców Sokołowska, ale
dla całej mieroszowskiej ziemi.
Na uroczystą Mszę św. za duszę
śp. Ks. Józefa Sikory pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Ignacego
Deca, ordynariusza świdnickiego
przybył burmistrz Mieroszowa,
Andrzej Lipiński wraz z Radą
Miejską, która ks. Józefowi Sikorze (1912-1945) nadała pośmiertnie tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Mieroszów
za wybitne zasługi dla Gminy
w czasie wojny. Msza św. w intencji ks. Józefa Sikory została
odprawiona w Sokolowsku,
w kościele pw. MB Królowej
Świata 27 marca br. o godz.
16.00. Mimo tak wczesnej pory
tłumnie przybyli wierni, strażacy
w mundurach, poczet sztandarowy szkoły, dzieci, by modlić się

za Kuratusa, który posługiwał
na tej ziemi ich przodkom.
W homilii bp Ignacy Dec
przybliżył postać ks. Sikory,
by uświadomić obecnym, skąd
się wziął w Sokołowsku ten
bohaterski kapłan, zamordowany w nieznanych okolicznościach 23 grudnia 1945 roku.
Ks. biskup podkreślił, że zawsze byli ludzie, którzy za Kościół, za Ewangelię, za wiarę
oddawali swe życie. I taki był
ks. Sikora, którego Pan Bóg
na tej ziemi postawił, kapłanbohater w sutannie, zdrowy
duchowo, który żył zgodnie
z Dekalogiem, który niósł pomoc
najbardziej potrzebującym w czasie II wojny światowej, aż do największej ofiary, ofiary z własnego
życia. –Świat bez Boga – mówił
bp Dec – prowadzi do wojen,

Ks. Janusz Wierzbicki otrzymuje akt nadania śp. ks. Józefowi Sikorze Honorowego
Obywatelstwa Gminy Mieroszów. Fot. Marcin Flieger

Uczestnicy uroczystości w kościele Matki Bożej Królowej Świata w Mieroszowie.
Fot. Marcin Flieger

do morderstw, do wszystkiego,
co najgorsze. A my – powiedział
dalej – nie możemy zapomnieć,
kim jesteśmy, musimy przestrzegać Dekalogu, słuchać Słowa
Bożego i wypełniać je w swoim
życiu, by innym było dobrze
z nami, byśmy zawsze wybierali szczęście i błogosławieństwo,
a nie nieszczęście i śmierć.
Po homilii burmistrz Mieroszowa, Andrzej Lipiński wraz
z przewodniczącą Rady Miejskiej,
Violettą Kopka wręczyli ks. proboszczowi Januszowi Wierzbickiemu akt nadania ks. Józefowi
Sikorze tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów, a także pamiątkowe podziękowania
i kwiaty osobom, które swoim
zaangażowaniem przyczyniły
się do odtworzenia historii życia
księdza Józefa Sikory.

Ks. Józef Sikora

Po zakończeniu Mszy św.
miał miejsce krótki pokaz multimedialny, dotyczący życia
i działalności ks. Sikory, z krótkim
słowem o nim. Spotkał mnie ten
zaszczyt, że mogłam uczestnikom uroczystości opowiedzieć
o ks. Sikorze w wielkim skrócie.

Burmistrz Andrzej Lipiński dziękuje Annie Leśniewskiej. Fot. Marcin Flieger

Msza święta pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Ignacego Deca. Fot. Marcin Flieger
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POLSKO - CZESKIE SPOTKANIA NA SZLAKU 2019

Od momentu podpisania
umowy partnerskiej pomiędzy
Ząbkowicami Śląskimi i Červeným Kostelcu w 1995 roku, trwa
współpraca dwóch organizacji
turystycznych z tych miast: Klubu
Turystycznego Červený Kostelec
i Oddziału PTTK w Ząbkowicach
Śląskich. W tym czasie odbyło
się już prawie 100 wspólnych
imprez, w których wzięło udział
blisko 2000 osób z obydwu
miast. Co roku odbywa się ich
kilka. Warto więc na początku
nowego roku zasygnalizować
te, które się odbędą w 2019
roku. I tak pierwsza impreza,
związana z rozpoczęciem sezonu turystycznego u naszych
czeskich przyjaciół, odbyła się
w dniu 5.01.2019 na zamku Vizmburg. Zamek, zniszczony jeszcze
w XV wieku, w końcu lat 70. XX w.
został odkryty przez archeologów, odkopany ze zwałów ziemi,
która zakrywała ruiny. Od tego
czasu jest powoli restaurowany,
a zajmuje się tym lokalne stowarzyszenie pasjonatów historii,
w tym turystów z małej gminy
Havlovice. Zamek jest dzisiaj
główną atrakcją turystyczną
okolic Červenego Kostelca.
Następna, ważna impreza
w tym roku związana jest z obchodami 100. lecia Klubu Turystycznego Červený Kostelec

i odbędzie się w dniu 27 kwietnia
2019 roku. Będzie to 26 Hadarska
2019, z przejściami na dystansie
12, 18, 25 i 35 km oraz trzema
trasami rowerowymi, odpowiednio: 30, 50 i 70 km. Na końcu tras
odbędzie się prezentacja historii klubu, wystawa i koncert.
W dniach 16 – 19 maja 2019 r.
czescy turyści odwiedzą powiat
ząbkowicki. Będzie to impreza
w Złotym Stoku i na pograniczu polsko – czeskim w Górach
Złotych i Masywie Śnieżnika.
W dniach 15 – 18 sierpnia Oddział PTTK w Ząbkowicach Śląskich, jak co roku zorganizuje wy-

jazd do Czech w ramach projektu
„Sudety mało znane”. Będziemy
w tym czasie wędrować w dolinie rzeki Upy koło miejscowości
Česká Skalice, a także weźmiemy
udział w koncercie finałowym
65 Międzynarodowego Festiwalu
Folkloru w Červeným Kostelcu.
Kolejna nasza wspólna
impreza odbędzie się w dniu
7 września 2019 r. podczas
VI Międzynarodowej Polsko –
Czesko – Niemieckiej Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Boskiej Strażniczki Wiary
Świętej w Bardzie. Pielgrzymka
cieszy się coraz większą popu-

larnością wśród braci Czechów
i w 2019 r. będą w niej uczestniczyć po raz trzeci. W dniu
12 października spotkamy się
ponownie, tym razem w Kamieńcu Ząbkowickim na V Festiwalu
Muzycznym im. Alojzego Tauxa,
który w tym roku odbędzie się
po raz pierwszy też w kamienieckim pałacu.
Tak więc czeka nas bogaty
sezon turystyczno – kulturalny,
z wieloma imprezami, zarówno
po polskiej jak i czeskiej stronie,
na które już dzisiaj zapraszamy
wszystkich zainteresowanych.

Wspólna wycieczka w Góry Złote/Rychlebskie i na Masyw Śnieżnika w dniach 16-19 maja 2019 roku.
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20 LET OD OBJEVENÍ TURÍNSKÉHO PLÁTNA
V BROUMOVSKÉM KLÁŠTEŘE
Před 20 lety – v lednu 1999
našel správce Broumovské
kláštera – Norbert Josef Zeman,
spolu s Přemyslem Sochorem, v
klášterním kostele sv. Vojtěcha
kopii Turínského plátna. Dnes na
tuto událost vzpomíná současný
správce kláštera pan Přemysl Sochor.
Pane Sochore, jak k objevení
tohoto vzácného exempláře
došlo?
Plátno bylo nalezeno v
klášterním kostele sv. Vojtěcha.
Indicií k nálezu byl nápis Sancta Sindon umístěný na stuhách
zlaceného štukového věnce, nacházejícího se nad boční kaplí
sv. Kříže. Tento nápis v překladu
znamená svatá látka a je spojován právě s Turínským plátnem.
Domnívali jsme se, že ve dřevěné
schránce za věncem bude uložena částečka originálu, třeba nitka,
jako je to běžné u křesťanských
relikvií. Po otevření schrány 17.
ledna 1999 jsme spatřili složenou látku. Až po rozbalení byl na
plátně patrný obrys lidského těla.
Že se jedná o kopii Turínského
plátna z roku 1651 bylo zřejmé
z latinsky psané listiny přiložené
k plátnu. Věděli jsme, že se jedná
o mimořádný objev.
Nejen věřící a turisté z České
republiky navštěvují z toho důvodu váš klášter. Mezi polskými
věřícími je také velký zájem

zhlédnout tento artefakt. Jak
jsem se dozvěděl z internetu,
ve světe existuje asi kolem čtyřiceti kopii tohoto plátna. Broumovská kopii prý patří mezi ty
nejzdařilejší. Ovlivnilo vystavení
tohoto plátna nějak návštěvnost
kláštera?
Nalezené plátno jistě přilákalo do broumovského kláštera více
návštěvníků. Převážně turisté z
Polska nám často říkají, proč
cestovat až do Itálie, když mají
kousek za hranicemi jednu z jeho
nejlepších kopií.
Já osobně jsem rád, že toto
plátno je právě v broumovském klášteře. Samotný
klášter je klenotem mezi
kláštery v naší republice. Můžete mi potvrdit, že návštěvnost
kláštera rok od roku vzrůstá?
Ano, určitě to potvrdit mohu.
Nicméně k tomuto faktu nepřispívá pouze nález Turínského
plátna, ale i řada aktivit v celém
klášteře.
V 2019 roce, 30. ledna (v den
mých narozenin) to bude přesně
70 let, kdy broumovský klášter
museli opustit čecho-američtí
Benediktíni, z kláštera Lisle u
Chicaga, kteří po válce v Broumově působili. Máte na jejich
působení v klášteře, kde založili
klášterní internát, nějaké vzpomínkové materiály? Vím, že se
o jejich působení ve Broumově

Kopie Turínského plátna v klášteře v Broumově.

Přemysl Sochor

zajímal i minulý velvyslanec USA
v Praze – pan Schapiro.
Materiálů o působení amerických benediktinů moc nemáme.
Ve zdejším Muzeu Broumovska
se dochovalo několik fotografií z
té doby. Na Broumovsku je také
několik pamětníků, kteří na jejich
působení rádi vzpomínají.
Bohužel, nedávno zemřel jeden z nich. pan Fiala, který se dožil 90 let. Jedním z pamětníku je
i bývalý starosta našeho města –
pan Zdeněk Streubel. V minulém

Místo, kde bylo nalezeno plátno

roce také zemřel jeden z posledních českých mnichů, který na
doporučení těchto amerických
mnichů za nimi odešel do USA,
do benediktinského kláštera v Lisle a působil tam až do své smrti..
Pane Sochore, děkuji Vám,
že jste mi věnoval svůj volný čas
pro vytvoření tohoto příspěvku.
Přeji Vám a celému kolektivu lidí,
kteří se o klášter starají, aby se
Vám práce dařila a aby k Vám
přicházeli stále noví a noví
návštěvníci.
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20. ROCZNICA ODNALEZIENIA KOPII
CAŁUNU TURYŃSKIEGO W KLASZTORZE W BROUMOVIE
D wa d z i e ś c i a l at te m u,
w styczniu 1999 roku, administrator klasztoru Broumov - Norbert
Josef Zeman wraz z Přemyslem
Sochorem znaleźli w kościele
klasztornym św. Wojciecha kopię płótna Całunu Turyńskiego.
Tak wspominał to wydarzenie
zarządca klasztoru Przemysław
Sochor.
Panie Sochor, jak odkryto ten
rzadki egzemplarz Całunu Turyńskiego?
Płótno znaleziono w kościele
klasztornym św. Wojciecha. Znakiem rozpoznawczym był napis
Sancta Sindon, umieszczony na
wstążkach pozłacanego stiukowego wieńca, umieszczonego
nad boczną kaplicą św. Krzyża.
Ten napis w tłumaczeniu oznacza
święty materiał i jest kojarzony
z Całunem Turyńskim. Myśleliśmy, że może jest to kawałek
oryginalnego całunu, może
to nić została umieszczona
w drewnianej skrzyni
za wieńcem, jak to często bywa
z chrześcijańskimi relikwiami.
Po otwarciu skrytki w dniu
17 stycznia 1999 roku, zobaczyliśmy złożony mteriał. Do czasu
rozpakowania na płótnie widoczny był zarys ludzkiego ciała. To, że
jest to kopia Całunu Turyńskiego z 1651 roku, było wiadomo
z łacińskiego listu dołączonego

do płótna. Wiedzieliśmy, że to
niezwykłe odkrycie.
Nie tylko zakonnicy i turyści z Czech odwiedzają klasztor
z tego powodu. Wśród polskich
wierzących jest także wielkie
zainteresowanie oglądaniem
tego artefaktu. Jak dowiedziałem się z Internetu, istnieje około
czterdzieści kopii tego całunu
na świecie. Kopia z Broumova jest
uważana za jedną z najbardziej
udanych.
Czy ekspozycja tego płótna
w jakiś sposób wpłynęła
na odwiedzalność klasztoru?
Znalezione płótno z pewnością przyciągnęło więcej odwiedzających do Broumovskiego
klasztoru. Głównie turyści z Polski
często mówią nam, po co podróżować do Włoch, kiedy tutaj
znajduje się jednaz najlepszych
kopii Całunu.
Osobiście cieszę się, że to
płótno znajduje się w broumovskim klasztorze, który
jest klejnotem wśród tego typu
obiektów w naszym kraju. Czy
może Pan potwierdzić, że frekwencja w klasztorze rośnie
z roku na rok?
Tak, mogę to potwierdzić.
Fakt ten jednak nie tylko związany jest z odznalezieniem Całunu
Turyńskiego, ale także z wieloma

Miejsce odnalezienia kopii Całunu Turyńskiego.

innymi działaniami w klasztorze.
W 2019 roku, w dniu 30 stycznia (moje urodziny), minie dokładnie 70 lat od momentu kiedy broumovski klasztor musieli
opuścić czesko - amerykańscy
Benedyktyni z klasztoru w Lisle,
niedaleko Chicago, którzy po
wojnie pracowali w Broumovie.
Czy macie w klasztorze, gdzie
założyli internat, jakieś materiały pamiątkowe? Wiem, że były
ambasador USA w Pradze - pan
Schapiro był także zainteresowany ich pracą w Broumovie.
Nie mamy zbyt wielu materiałów na temat działalności
amerkańskich benedyktynów.
W tutejszym Muzeum Broumo-

vskim zachowało się kilka zdjęć
z tego okresu. W Broumovie jest
też kilku świadków, którzy lubią
wspaminać ich działalność.
Niestety, jeden z nich niedawno zmarł - Pan Fiala, który
przeżył 90 lat. Jednym ze świadków jest były starosta naszego
miasta pan Zdeněk Streubel.
Zmarł też jeden z ostatnich
czeskich mnichów, który za radą
tych amerykańskich, udał się do
Stanów Zjednoczonych, do klasztoru benedyktynów w Lisle i tam
pracował aż do śmierci.
Dziękuję za rozmowę. Życzę Panu i wszystkim, którzy
dbają o klasztor dobrej pracy
i wielu odwiedzających.

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

Jarosław Radomski
renowacje antyków
sztukaterie artystyczne
wystroje lokali

Kłodzko ul. Mariańska 2/4
www.pracownia93.republika.pl
tel. 696 157 407
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STRAŻNIK PAMIĘCI O HEROSACH DUCHA
I KULTURZE ZIEMI KŁODZKIEJ

Rozmowa z księdzem prałatem prof. dr hab. Tadeuszem Fitychem.
Zanim skupimy się na
benedyktyńskiej, a zarazem
gigantycznej pracy badawczo-publikacyjnej oraz edukacyjno-wystawienniczej na
rzecz naszej małej ojczyzny
– „Krainy Pana Boga i Maryi”,
na wstępie wypada podkreślić cenny wkład Księdza
Profesora na rzecz Kościoła
i ekumenizmu, postrzeganego w wymiarze Europy.
Świadczą o tym chociażby
co kilka lat publikowane,
i to w ważnych leksykonach,
kolejne hasła biograficzne. Spoglądając, zwłaszcza
na dziesięcioletni okres 2009 2018 wyjątkowo intensywnej
współpracy z Redakcją Ziemi
Kłodzkiej i jej kulturowymi
inicjatywami na rzecz tożsamości naszego wyjątkowego
w skali Europy regionu, proszę
o przypomnienie genezy naszych kontaktów.
Z pewnością nastąpiło
to znacznie wcześniej, gdzieś
w końcówce lat 90-tych. Prawdopodobnie już podczas pierwszych Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy
Rodziną”. Natomiast już w 1995
roku w Muzeum Ziemi Kłodzkiej,
i to z Pani inicjatywy odbyło się
moje spotkanie autorskie. Pracowałem wówczas od niespełna
dwóch lat na życzenie papieża
Jana Pawła II na rzecz Rady Konferencji Episkopatów Europy
(CCEE). Mieszkałem w Pradze
i dlatego zaintrygowały mnie
dramatyczne oraz mało znane dzieje czeskiego Kościoła.
W dodatku, ówczesny Prymas
Czech ks. kard. Miloslav Vlk
(1932 - 2017) uznał, że przygotowywana przeze mnie książka poświęcona tej tematyce,
mogłaby być wyjątkowym
darem tutejszego Kościoła
dla papieża Jana Pawła II w
związku z jego drugą wizytą pastoralną w Czechach w dniach
20 - 21 maja 1995 roku. W konsekwencji, w rekordowo krótkim
czasie powstała książka - dokument pt. „Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi biskupów Czech
i Moraw, w pięć lat po odzyskaniu niepodległości”.

J a k d o s z ł o d o t e g o,
że po powrocie do Polski
z posługi zarówno eklezjalnodyplomatycznej w ramach
CCEE, a zarazem ekumenicznej
i naukowej, zamieszkał Ksiądz
Prałat na ziemi kłodzkiej,
w starówce Kudowy - Zdroju,
w monumentalnej plebanii
z 1809 roku, związanej m.in.
z podpisaniem koalicji antynapoleońskiej i licznymi wizytami
praskich metropolitów?
Jak wiemy, św. Jan Paweł II
z wielką uwagą i troską pochylał się nad stanem europejskiej
duszy i typem lansowanej integracji naszego kontynentu oraz
nad posoborową tożsamością
Kościoła w Europie. Nasz Wielki
Rodak był dogłębnie przekonany,
że „dwa płuca Europy”, wschodnie i zachodnie, są jej po prostu
niezbędne, aby być w pełni Europą. Dla św. Jana Pawła II istotę
pojęcia Europy nie wyznaczały
same tylko granice geograficzne.
Wielokrotnie i z mocą twierdził,
że zasadniczym elementem jej
tożsamości jest jej kultura. Dlatego w Gnieźnie w 1997 r. mówił:
„Jest bowiem historia Europy jakby wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie,
a różnorodność tworzących ją
tradycji i kultur jest jej wielkim
bogactwem”. W konsekwencji,
w 1993 r. faktem stała się zmiana Przewodniczącego CCEE. Tym
razem, po kolejnej europejskiej
wiośnie ludów i solidarności,
przewodniczącym tego „opatrznościowego soborowego organu
- jak mawiał Słowiański Papież został hierarcha wywodzący się
z Europy Wschodniej. Co więcej,
dla podjęcia tego wyzwania
i realizacji eklezjalno-kolegialnej
misji potrzebowano także eksperta i współpracownika, również rodem z tej części naszego
kontynentu. Wówczas wskazano
na moją osobę. W przeszłości w 1978 roku wprawdzie nie
podjąłem oferty studiów w Papieskiej Akademii Dyplomatycznej, ale w latach 90. prowadziłem
w Watykanie badania naukowe
na rzecz dziejów polskiej nuncjatury w złotym okresie dyplomacji kościelnej. W Rzymie znano

Ksiądz prałat prof. dr hab. Tadeusz Fitych.

moją osobę i doceniano zdobyte
kwalifikacje. W konsekwencji,
na kilkanaście lat opuściłem więc
Papieski Wydział Teologiczny
we Wrocławiu, gdzie pracowałem
jako jego Sekretarz generalny
i nauczyciel akademicki.
Jakie były dalsze koleje życia Księdza Profesora po zakończeniu posługi w CCEE,
o której czytaliśmy cenne
relacje, zwłaszcza na łamach
tygodników katolickich.
Po skończonej ośmioletniej
eklezjalno-dyplomatycznej misji
realizowanej w CCEE z rąk ks. kard
Camilo Ruiniego – Papieskiego
Wikariusza w Wiecznym Mieście,
otrzymałem propozycję, aby pozostać w Rzymie i podjąć zajęcia
dydaktyczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim oraz
pod kierunkiem ks. prof. Waltera Brandmüllera- przewodniczącego Papieskiego Komitetu
Nauk Historycznych (od 2010 r.
kardynała) współpracować
w badaniach historycznych nad

dziejami Soboru Watykańskiego
II. Mając jednak na uwadze zarówno stan zdrowia jak i wiek,
jak też i wyzwania stojące przed
Kościołem w Rzymie i w Polsce,
postanowiłem za zgodą Metropolity Wrocławskiego sfinalizować w Niemczech, przerwane
na kilkanaście lat, prace nad
rozprawą habilitacyjną. Po części było to pokłosie współpracy
z prof. Karoliną Lanckorońską i jej
Polskim Instytutem Historycznym
w Rzymie. Postanowiłem więc
powrócić do pracy naukowo-dydaktycznej w kraju.
W konsekwencji, w roku
2006 na Uniwersytecie Opolskim, z pozytywnym skutkiem
i wyrazami uznania ze strony
znawców dyplomacji watykańskiej, przeprowadziłem proces
habilitacyjny. Rozprawa naukowa, dzieło kilkunastu lat badań,
została uznana za modelową
i wiodącą w Europie. Zostałem
samodzielnym pracownikiem
naukowym. W tym czasie Papieski Wydział Teologiczny we
Wrocławiu posiadał pełną obsadę
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dydaktyczną, a moje nowatorskie
i wysoko cenione prace na rzecz
dziejów dyplomacji watykańskiej
oraz zdobyte doświadczenia europejskie nie znalazły w tym środowisku większego zainteresowania. Ponieważ nowopowstałe
diecezje legnicka i świdnicka nie
miały wówczas samodzielnych
pracowników naukowych, więc
za zgodą ks. bpa prof. Ignacego
Deca inkarnowałem się do diecezji świdnickiej i zamieszkałem
w Kudowie - Zdroju, z przeznaczeniem aby nadal rozwijać prace naukowe.
W tym czasie moimi osiągnięciami naukowymi zainteresował
się Rektor Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University
w Nowym Sączu (WSB-NLU),
jednej z najbardziej prestiżowych szkół prywatnych. W tym
samym roku 2006, jako profesor
uczelniany, w dostojnym gronie
tak wybitnych uczonych
- jak prof. Jadwiga Staniszkis, czy
ks. prof. Helmut Juros SDS, rozpocząłem tam pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Studiów
Politycznych, w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych
i Bezpieczeństwa Narodowego.
Jakimi motywami kierował się
Ksiądz Profesor podejmując
prace badawcze na rzecz kultury ludowej ziemi kłodzkiej?
Generalnie rzecz ujmując,
staram się odpowiedzialnie
pielęgnować świadomość powinności i misji kapłana, teologa i naukowca w służbie prawdy
i godności osoby ludzkiej. Dzisiaj wszystkich dotyka problem
ateizacji społeczeństwa. Stąd to
bronię sacrum i kultury, a demaskuję zło według jezuickiej
zasady agere contra (ewangeliczne: „zło dobrem zwyciężaj”).
Przeciwstawiam się niszczącym
nurtom w kulturze oraz w życiu
Kościoła i polskiego narodu.
Od kilku stuleci ma miejsce
w kulturze utrata personalizmu,
i to w coraz szybszym i wręcz zastraszającym tempie. W efekcie
zauważamy już niemal wszyscy
destrukcyjny proces dehumanizacji, a człowiek z podmiotu
zostaje dzisiaj sprowadzony
do roli biernego przedmiotu.
W dramatyczny sposób spełniają
się prorocze słowa św. Jana Pawła II, że dzisiaj człowieka trzeba
bronić przed nim samym.
Żyjemy w dobie europejskiej „nocy duszy” i głębokiego

kryzysu cywilizacji zachodniej.
W konsekwencji, jesteśmy pod
pręgierzem narcyzmu kultury
zachodniej, który i u mieszkańców naszego kontynentu generuje pozbawiony tożsamości
relacjonalnej, egocentryczny,
a więc chorobliwy stan, w postaci „kultury narcyzmu”. Już
w 1970 r. Leszek Moczulski napisał utwór „Korowód’, a utalentowany Marek Grechuta wyśpiewał
jego słowa: „zapatrzeni w siebie,
siebie niewiadomi…”. W efekcie,
na naszych oczach dokonuje się
dehumanizacja, czyli odczłowieczanie i uprzedmiotowienie
człowieka, która w skrajnych
przypadkach – jak to miało już
miejsce w łagrach i obozach
koncentracyjnych - prowadzi do
okrucieństwa, bestialstwa i cywilizacji śmierci, a z drugiej strony
animalizacji, promocji i ochrony
zwierząt, wynoszonych co najmniej do rangi osoby ludzkiej.
Proces ten potęguje globalizacja. Według N.A. Bierdiajewa
jest to proces antypersonalizmu
i związana z nią kolonizacja
ze strony mediów, alienujących
i degradujących człowieka oraz
depczących jego godność, w Polsce aż w 90 % zagranicznych i obcych kulturowo, zakłamujących
opinię publiczną i budujących
wieżę Babel XXI w. W przypadku
Polski, nawet media publiczne
opisują stan świata i kraju przez
stały konflikt, czyli w perspektywie neomarksistowskiej.
O głosie prawdy i treści mediów
w coraz większym stopniu decydują wielkie i ponadnarodowe koncerny, zorientowane
na poczytność, zysk i manipulowanie całymi państwami. Dysponują potężną bazą danych
o klientach i ich preferencjach.
Co więcej, na gigantyczną skalę
lansują one relatywizm prawdy oraz wiele fałszywych wizji
i modeli wolności. Stąd mamy
media pozbawione szacunku dla człowieka i nie służące
międzyosobowej komunikacji.
Realizują one jedynie bombardowanie przekazem informacji
oraz instrumentalne traktowanie
człowieka, jako produktu medialnego, czyli bezrefleksyjnego
i bezkrytycznego konsumenta.
W ten sposób, coraz częściej
ujawnia się u praktycznie anonimowych właścicieli mediów
i hipermiliarderów chorobliwa
postawa i satysfakcja z „bycia
bogiem”, w postaci sterowania
stanem zaludnienia naszego glo-
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bu i wpływania na los życia wielu
narodów poprzez antydemokratyczną, samozwańczą rewolucję,
związaną z pojęciem „anty-Boga”,
„anty-Kościoła”. Ich skrywanym
celem jest budowanie kolejnej
wersji świata bez Boga. Chodzi
bowiem o to, aby świat był postrzegany z pozycji lewacko-liberalnej ideologii, a z odrzuceniem
wartości chrześcijańskich. Jest to
zarazem typ wojny hybrydowej,
którego skutkiem jest utrata tożsamości i wewnętrznej wolności
osób, jak i państwowej suwerenności.
Trzeba tu z mocą podkreślić
fakt, że żyjemy w okresie potęgującej się rewolucji semantycznej i aksjologicznej. W efekcie
wartości moralne, estetyczne,
poznawcze, religijne, kulturowe są nieustannie poddawane
brutalnemu wykluczeniu i rewizjonizmowi, który przybiera
różne formy. Obecna godzina
Europy wymaga konsekwentnego zaangażowania wszystkich
ludzi świadomych globalnych
wyzwań – począwszy od tych,
którzy deklarują się jako chrześcijanie. Potrzebna jest odwaga budowania świata wartości,
a więc prawdziwie humanitarnego ż ycia rodzinne go, społecznego i politycznego, które stawia osobę
w centrum, jako serce wszystkiego (prymat „osoby nad rzeczą”
św. Jan Paweł II).
Ponadto, w godzinie kiedy
Europa wypiera z pamięci dramatyczną historię II wojny światowej, czyli pamięć o ofiarach mega
piekła XX w., a Niemcy kreują
swój obraz jako pokrzywdzonych przez nazistów, to Polacy
i Polska – najbardziej doświadczone i zniszczone państwo
(6 mln uśmierconych osób,
w tym 3 mln polskich Żydów)
- powinno czuć powinność
do bycia strażnikiem pamięci.
My wszyscy – jako Europejczycy
jesteśmy depozytariuszami pamięci i musimy zabiegać o prawdę o naszej tożsamości. Inaczej
pogardzamy i depczemy cenną
i aktualną sentencją Marka Tuliusza Cycerona: „historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae (pol.: historia
jest świadkiem czasów, światłem
prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia”. Cyceronowi kultura,
nauka i cywilizacja zawdzięczają
między innymi takie pojęcia jak
człowieczeństwo (łac. humanitas)
czy „ludzka godność” ( łac. digni-

tas). W ten sposób do niczego
nie dojdziemy, a zjednoczona
Europa będzie tylko marzeniem.
Przechodząc do naszej małej ojczyzny - ziemi kłodzkiej, w tym
także i do dawnego czeskiego
zakątka – dzisiejszej Kudowy
- Zdroju, także i tutaj pomimo
szeregu inicjatyw badawczych,
publikacyjnych i muzealniczych,
nadal istnieje pilna potrzeba
strażników pamięci, tożsamości
i kultury jedynego w tej części
Europy „hrabstwa kłodzkiego”
i zarazem wyjątkowej „Krainy
Pana Boga i Maryi” oraz jej mieszkańców, cenionych i podziwianych w całych Niemczech.
Spoglądając na imponującą
liczbę publikacji, bez mała 100
artykułów opublikowanych
na łamach Ziemi Kłodzkiej,
chciałabym zapytać o główne zagadnienia, które skupiły
uwagę Księdza Profesora?
Otóż, w nowym i pełniejszym
świetle usiłowałem ukazać korzenie tożsamości i kultury ziemi
kłodzkiej, które i nas współczesnych wiele uczą, dają nam stabilizację, bezpieczeństwo oraz
życie pojmowane integralnie.
Prezentowałem więc wybitne
i zasłużone postacie nie tylko
ze Śląska, takie jak męczennicy
wyniesieni na ołtarze: Edyta Stein
i Ks. Gerhard Hirschfelder. Interesowałem się także krzeszowskimi
mistykami z Aniołem Ślązakiem
na czele, a zwłaszcza wybitnymi
postaciami ziemi kudowskiej,
m.in. architektami, pisarzami
i ludowymi artystami, jak również utalentowanym twórcą
czermnieńskiej szopki i instrumentu organowego, Wielkimi
Dziekanami Kłodzkimi z połowy
XX wieku, osobami duchownymi
o europejskiej renomie, takimi
jak pierwsi redemptoryści Dolnego Śląska, czy ks. Wacławem
Tomaschkiem - twórcą kaplicy
czaszek, jednej z dwu najważniejszych w Europie Środkowej.
Na przykładzie dramatycznych
dziejów parafii św. Bartłomieja
Apostoła w Kudowie - Zdroju
Czermnej, jednej z 25-tu najstarszych wśród 555 funkcjonujących
na ziemi kłodzkiej, ukazałem nie
tylko historię i bogactwo małej
architektury sakralnej w dawnych wsiach, które ją tworzyły,
ale równocześnie główne etapy
złożonych struktur i kościelnej
administracji tego regionu.
Przedmiotem mojego za-
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interesowania były nie tylko
skrzynkowe i mechaniczne szopki betlejemskie ziemi kłodzkiej.
Wschodnie i zachodnie Czechy
były już w XIX wieku swego rodzaju szopkowym zagłębiem,
a obecnie posiadają bogate
ich kolekcje, fachową literaturę
i nowoczesne muzea. Zainteresowały mnie też leśne oratoria,
sanktuaria maryjne, szlaki pielgrzymie oraz zwyczaje i obrzędy
mieszkańców tego regionu. To są
nadal wyjątkowo cenne komponenty niezwykle urzekającego
krajobrazu sakralnego ziemi
kłodzkiej. Stanowią one zmaterializowany wyraz kultury duszy
dawnych mieszkańców. Odkrywałem ich genezę i zasadnicze
cele, dokumentując, klasyfikując
i ujawniając w „Krainie Pana Boga
i Maryi” krzyże i kapliczki wiejskie,
miejskie i przydrożne, tak liczne
i rzeźbiarsko dojrzałe, których
w sumie jest ok. 5 tysięcy, niestety w ponad 90 % nie zinwentaryzowanych i nie opracowanych.
W praktyce doprowadzałem słuchacza i czytelnika do odkrycia
tożsamości i wspólnej duchowej
przestrzeni, choć bardzo mocno
zróżnicowanej kulturowo, narodowościowo i wyznaniowo.
Co ciekawe, zrealizowane
wywiady z tzw. „kustoszami”
krzyży i kapliczek, uzmysławiały
mi, jak trafnie i głęboko mieszkańcy tego regionu rozumieli
ich sens i przesłanie. Te niewielkich gabarytów drogowskazy
moralne dawały im głęboką
satysfakcję, wewnętrzny pokój,
a przede wszystkim głębokie
przeświadczenie i umocnienie,
że w świecie coraz bardziej pozbawianym Boga - Trójjedyny
Bóg Miłość jest odczuwalnie
obecny, i za psalmistą można
i trzeba Mu z wdzięcznością
wyznawać: „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego”
(Ps 23; 46,1-4a).
Ponadto poprzez kompleksowe, systemowe i interdyscyplinarne badania starałem się
zmienić chorobliwe patrzenie
„z góry” z poczuciem wyższości,
na styl życia mieszkańców ziemi
kłodzkiej ostatnich trzech stuleci. Pomocą jest tu stanowisko
Watykanu, które głosi, że kultura ludowa wywodzi się z liturgii
i do liturgii prowadzi. To właśnie,
dzięki temu przez wieki dokonuje się humanizacja i uświęcenie człowieka, czyli zdolność
do codziennego życia według
wysokiej miary.

Mając obszerną wiedzę oraz
bogate doświadczenie pochodzące z jednej strony – z cennych
osobistych relacji z centrami
i przedstawicielami chrześcijaństwa w Rzymie, Konstantynopolu i Moskwie, a także i na
Bałkanach z okresu dramatycznej
w skutkach wojny, a z drugiej ze
współpracy i wizyt w instytucjach
Unii Europejskiej, a wreszcie z
długich pobytów w ośrodkach
ekumenicznych, od czasu do
czasu nadal zabierałem głos w
kwestiach stanu europejskiej duszy i potęgujących się zagrożeń
oraz ważnych europejskich rocznic, jak m.in. 330 - lecie Odsieczy
Wiedeńskiej.
Mija już 10 lat od kudowskiego wernisażu wystawy Boże
Młyny, co z perspektywy czasu
uznaje Ksiądz Profesor za najważniejsze osiągnięcia?
Warto tu zauważyć, że już
na pierwszych 37 stacjach autorskiej wystawy Boże Młyny
i jej wersji niemieckojęzycznej,
w wyjątkowo krótkim czasie
- w ciągu ok. 57 miesięcy
- w Polsce, w Austrii i Niemczech
obejrzało ją ponad 71 tys. osób.
Do chwili obecnej wystawa miała
ponad 120 tys. odwiedzin, w tym
ok. 2,5 tys. Niemców, Austriaków
i Czechów. Do najważniejszych
miejsc ekspozycji należy zaliczyć
m.in. Salę Koncertową w Kudowie - Zdroju, Międzynarodowy
Ośrodek „Krzyżowa” (k/Świdnicy)
dla Porozumienia Europejskiego,
czy chociażby zamek w Żaganiu i barokowy Pałac Łomnica,
a spośród placówek kultury
w bibliotekach, domach kultury
i instytucjach muzealnych, m.in:
w jedynym w Polsce Muzeum
Architektury we Wrocławiu oraz
w miejskich muzeach w: Świdnicy, Kamiennej Górze, Jeleniej
Górze, Nowej Soli, Lubiniu,
w Skansenie Kultury Ludowej w Zielonej Górze – Ochli,
a z obiektów kościelnych m.in.
w katedrze świdnickiej, Krzeszowie, Strzegomiu, Wałbrzychu,
Ząbkowicach Śl., za granicą w
najstarszym zachowanym w Europie kapitularzu cysterskiego
opactwa Zwettl, erygowanym
w 1138 roku w Dolnej Austrii.
Z wystawą wiąże się zarówno
znacznie rozbudowany projekt
inwentaryzacji, uwzględnione
kolejne kategorie obiektów,
jak m.in. nisze oraz schematy
klasyfikacji, poszerzone o do-

świadczenia badaczy z obszarów
języka niemieckiego, a wreszcie
nowatorski sposób interpretacji, uwzględniający duchowość
chrześcijańską i pobożność ludową. Ponadto w prezentowaniu
krzyży i kapliczek przydrożnych,
z jednej strony ukazywałem ich
usytuowanie przy ścieżkach
pątniczych i międzynarodowych
szlakach pielgrzymkowych, spinających główne sanktuaria maryjne ziemi kłodzkiej, a z drugiej
podkreślałem ich istnienie przy
nowopowstałych szlakach św.
Jana Pawła II i bł. ks. Gerharda
Hirschfeldera. Efektem końcowym wystawy, a także obu wersji
katalogów są profesjonalne fotografie i diagramy oraz nowoczesna i komunikatywna grafika, doceniona przez historyków sztuki,
muzealników i zwiedzających. Do
tego stopnia, że niektórzy z nich
postulowali wysunięcie wystawy
do ubiegania się o tytuł „polskiej
wystawy 2009 roku”. Ponadto,
przemierzając z wystawą Boże
Młyny Dolny Śląsk, starałem się
rozbudzać wrażliwoś na sacrum,
jak też doprowadzić do poszerzenia inwentaryzacji krzyży i kapliczek na teren całej diecezji, jak
to od lat ma miejsce w diecezji
katowickiej i rzeszowskiej. Stąd
też moje liczne wywiady i projekt
„Kapliczka”, a wreszcie starania
na rzecz ochrony i renowacji małej architektury sakralnej naszego
regionu.
Godnym podkreślenia jest
fakt, że nowatorska i ambitna
metoda inwentaryzacji oraz integralnego opracowywania małej
architektury sakralnej mojego
autorstwa (chroniona prawami autorskimi), bardzo szybko
bowiem już na przełomie roku
2009/2010 wzbudziła spore zainteresowanie szeregu placówek
kulturalnych i samorządowych.
W konsekwencji, wyraziły one
wolę współpracy i kompleksowego opracowania w/w architektury według standardów
„Bożych Młynów". Dotyczyło
to m. in. powiatów: jaworskiego,
nowosolskiego oraz czeskiego
miasta Nowe Miasto nad Metują
w kraju hradeckim.
Na koniec warto też podkreślić kolejny wymiar oddziaływania. Otóż praktycznie od chwili
kudowskiego wernisażu w roku
2009 otrzymałem wiele telefonów, maili i odwiedzin z prośbą
o rady na rzecz inwentaryzacji,
klasyfikacji i metod opracowywania charakterystyki małej

architektury w wielu regionach
Polski. W efekcie, powstało wiele
nowych publikacji, monografii i
portali internetowych poświęconych krzyżom i kapliczkom
przydrożnym w krajobrazie polskich miast i wsi. Zarazem jestem
autorem recenzji, wywiadów
i tekstów popularyzujących tego
typu architekturę sakralną, m.in.
na ziemi kamiennogórskiej,
w Radkowie i Szalejewie Dolnym.
Na rzecz turystyki kulturowej
promowałem m.in. „Nepomuceny” wzniesione na ziemi kudowskiej.
Pochylając się nad imponującą liczbą prawie 100 publikacji
w Ziemi Kłodzkiej, zapytam
co Księdza Profesora szczególnie satysfakcjonuje i raduje?
Pragnę zauważyć, że od
2006 roku, urzeczywistniając
pasję dla kulturowego i religijnego dziedzictwa ziemi kłodzkiej, opublikowałem ponad
170 przyczynków naukowych
i popularnonaukowych. Poprzez
liczne konferencje, prezentacje multimedialne i warsztaty
kulturowe przybliżałem dzieje
Kościoła i kulturę religijną osób
żyjących na Śląsku, a zwłaszcza
w Obniżeniu Kudowskim, dawnym „czeskim zakątku” (czes.
„český koutek”, niem. „Bömische
Winkel”). W efekcie opracowałem
zarówno nowoczesne syntezy
Wielkich Dziekanów Kłodzkich
z pierwszej poł. XX w., sylwetki
najwybitniejszych proboszczów
Kudowy - Zdroju Czermnej
z ks. Wacławem Tomaschkiem
na czele oraz źródłowe katalogi
proboszczów i wikariuszy wraz ze
źródłowymi biogramami, biograficzne syntezy charyzmatycznych
redemptorystów ziemi kłodzkiej
rodem z Czermnej i Słonego dwóch braci Franzów i Antoniego Jedka, jak również wybitnych
architektów ze Słonego, znanych
nie tylko w Europie Środkowej,
m.in. Josepha Elsnera ur. w 1845
roku w Słonem i Adalberta Wietk’a, przedstawicieli życia zakonnego opartego na duchowości
szensztackiej oraz promotorów
i liderów kultury ludowej, m.in.
w osobie regionalnej pisarki
i poetki Anny Bernard.
Efektem moich systemowych badań, zogniskowanych
na postaci niezłomnego Kudowianina bł. ks. Gerharda Hirschfeldera jest ponad 60 publikacji, w tym 2 książki, ponad 20
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prezentacji multimedialnych,
szereg prelekcji i warsztatów.
Bibliografia moich prac jest dostępna na witrynie Boże Młyny.
W pełniejszym i interdyscyplinarnym świetle starałem się
ukazać zarówno kluczowe środowiska młodzieńczego rozwoju
osobowego i formacji religijnej,
kontekst posługi duszpasterskiej,
przyjaźnie, kontakty z liderami
Ruchu Szensztackiego, inspiracje
na rzecz nowych form kultu maryjnego, a wreszcie ostatni - obozowy - etap dojrzewania do pełni człowieczeństwa i świętości.
Wypracowana przeze mnie metoda badawcza, liczba warsztatów,
publikacji i książek poświęconych
charyzmatycznemu Duszpasterzowi Ziemi Kłodzkiej spotkały się
z podziwem i uznaniem, i to nie
tylko badaczy niemieckich. Dzięki czemu ks. Gerhard Hirschfelder
stał się dzisiaj wyrazistą „ikoną”
kustoszy krzyży i kapliczek przydrożnych oraz obrońców sacrum
i godności osoby, i to nie tylko
na ziemi kłodzkiej.
Moje prace badawcze i redakcyjne nawiązują w pewien
sposób do kierunków uniwersyteckich badań z zakresu dziejów
teologii, kultury i duchowości
na Dolnym Śląsku, aktualnie ze
szczególnym uwzględnieniem
ziemi kłodzkiej. W ostatnich latach opracowałem nowatorską
metodę i prowadziłem kompleksowe badania nad małą architekturą sakralną, w tym także
i kostnic – w postaci karnerów
i ossariów oraz obecności
i znaczenia sacrum w krajobrazie krajów Europy Środkowej:
Polski, Czech, Austrii i Włoch.
Mam więc ogromną satysfakcję płynącą z faktu, że autorska
wystawa Boże Młyny, jak i liczne publikacje przyczyniają się
do pełniejszego, interdyscyplinarnego przedstawienia charakterystyki ziemi kłodzkiej. Cieszy
mnie, że znacznie więcej możemy dziś powiedzieć o oryginalnym rysie tutejszych mieszkańców – otwartych, empatycznych,
bogatych w kulturę spotkania
i współpracy, dla których granica była czysto teoretycznym
pojęciem. Ten wymiar doceniła
w moich pracach Pani dr Eva Koudelková, nauczyciel akademicki
z Liberca.
Mile i z satysfakcją wspominam
naszą współpracę, tak bardzo dynamiczną i efektywną,
i to na kilku płaszczyznach.

Księże Profesorze Proszę nam
przypomnieć te najważniejsze
przedsięwzięcia.
Jak już wspomniałem, naszą owocną współpracę rozpoczęliśmy od promocji mojej
książki „Kościół milczenia dzisiaj”
i pogłębiania znajomości dziejów czeskiego Kościoła wśród
mieszkańców naszego regionu.
Po czym, oprócz coraz bardziej
intensywnej współpracy z kierowaną przez Panią redakcją
miesięcznika „Ziemia Kłodzka”,
a po wernisażach wystaw Boże
Młyny w maju 2009 roku, wraz
z kierowaną przez Panią Fundacją Odnowy Ziemi Noworudzkiej, przeprowadziliśmy szereg warsztatów dla młodzieży
szkolnej na rzecz pełniejszego
odczytania przesłania sacrum
ziemi kłodzkiej. Ponadto dzięki
patronatowi Fundacji możliwym
było sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu edukacyjnemu
w kwestii przesłania krzyży
i kapliczek naszego regionu.
W praktyce, poprzez opracowanie międzynarodowego projektu,
nastąpiło dofinasowanie objazdowej wersji wystawy BM i to
w dwóch nowych edycjach – polskiej i niemieckiej oraz przeprowadzenie uroczystej inauguracji
jej międzynarodowego szlaku.
Jej uroczysty wernisaż odbył się
w kwietniu 2010 r. w barokowych
salach zamku w Łomnicy koło
Jeleniej Góry.
Kolejne, niezwykle rozlegle
pole naszej współpracy stanowi
do dzisiaj odkrywanie i promocja
życiowej misji i zrealizowanego
człowieczeństwa bł. ks. Gerharda
Hirschfeldera. W tym celu nie tylko wypracowywaliśmy programy
konferencji, spotkań i warsztatów dedykowanych tej ikonie
kłodzkiego duszpasterstwa, ale
wyszukiwaliśmy prelegentów i
dbaliśmy o merytoryczny oraz
godny ich przebieg. Ponadto,
kontynuacją tego typu wysiłków
była zarówno niewielka objazdowa wystawa planszowa dedykowana Duszpasterzowi Kłodzkiej
Młodzieży, jak i popularyzacja
religijno-kulturowego szlaku
turystycznego jego imienia.
Natomiast zwieńczeniem tego
typu starań była wspólna edycja polsko-niemieckiego albumu
pt. Błogosławiony «Ksiądz Gerhard Hirschfelder „Rubin ziemi
kłodzkiej”. Dzieje życia i posługiwania w obrazach». Publikacja
ta była pomyślana głównie jako

25
„duchowy ekwipunek” dla mieszkańców naszego regionu, ale w
pierwszym rzędzie była adresowana do polskiej i niemieckiej
młodzieży, przygotowującej
się w dolnośląskich parafiach
do Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie 2016 roku. Spotkała się z pozytywnym odbiorem
i opiniami ekspertów obu narodów. Na koniec, dzięki decyzji Świdnickiego Ordynariusza
ta dwujęzyczna pozycja wraz
z dołączoną e-książką „List Boga”
stała się dostępną w każdej z katolickich parafii.
Jakie Ksiądz Profesor ma plany na przyszłość, jeżeli chodzi
o projekty badawcze i publikacje związane z regionem ziemi
kłodzkiej?
Wszystko zależy od najwyższej reżyserii Pana Boga, a w konsekwencji od daru zdrowia. Nie
mniej, moje starania urzeczywistniają się na kilku płaszczyznach.
Gdy idzie o sacrum i przesłanie
małej architektury sakralnej, to
pierwotna wersja wystawy „Boże
Młyny” z 2009 roku stała się już
ekspozycją stałą w kudowskim
skansenie. Natomiast dla zmodyfikowanej odmiany tej wystawy
w wersji polskiej i niemieckiej nadal szukam adekwatnego miejsca i mecenatu. Tej problematyce
posłuży także e-książka mojego
autorstwa: „10 lat wystawy „Boże
Młyny”.
Pozostając przy kategorii
małej architektury sakralnej, to
na etapie finalizacji są dwie
książki poświęcone najbardziej charakterystycznym kapliczkom ziemi kudowskiej,
tzn. Kapliczce MBB w Zielonej Dolinie oraz Kaplicy Czaszek w Czermnej. Pierwsza
z tych książek wyjdzie niebawem
pt. „Święta przestrzeń ziemi kudowskiej. Mikrosanktuarium
Matki Bożej Bolesnej w Zielonej
Dolinie”. W nieco odległym czasie
światło dzienne powinna ujrzeć
kolejna książka, która przybliży
m.in.rzadko w Polsce spotykany
fenomen dzwonniczek epidemicznych. Otrzyma ona tytuł:
„Dzwony – odgłos wieczności
i znaczące ogniwo religii i cywilizacji”.
W kategorii „wybitne postacie ziemi kudowskiej i kłodzkiej”,
nadal moją uwagę przykuwa postać charyzmatycznego kapłana ks. Gerharda Hirschfeldera.
W efekcie, niebawem powinny

się ukazać moje kolejne książki
na jego temat.: „Ks. Gerhard Hirschfelder męczennik nazistowskiego systemu” oraz „Ks. Gerhard
Hirschfelder a ruch szensztacki,
jak też „Religijno-turystyczny
szlak bł. ks. Gerharda Hirschfeldera”. Drugą wybitną postać
naszego regionu zaprezentuje
w pełniejszym świetle moja
książka, nosząca tytuł „Anna
Bernard – ikona kultury Kudowy - Zdroju”.
W przygotowaniu są kolejne
publikacje książkowe, m.in. pozycja która będzie antologią moich
przyczynków opublikowanych
w Ziemi Kłodzkiej: „Na straży
sacrum i kultury ziemi kłodzkiej”. Na koniec, chętnie korzystam z okazji, aby po raz kolejny
na ręce Pani złożyć podziękowania całej Redakcji ZK za gościnność dla efektów moich badań
i refleksji na temat współczesnych znaków czasu oraz wyrazić
swą wdzięczność Czytelnikom
za zainteresowanie i przesyłane
refleksje oraz podziękowania.
Dziękując za rozmowę
chciałabym bardzo serdecznie pogratulować Księdzu
Profesorowi odznaczenia
przez Prezydenta RP Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi
w działalności duszpasterskiej
i naukowej na rzecz rozwoju
nauk teologicznych oraz za popularyzowanie historii i kultury
ziemi kłodzkiej.
Rozmawiała Teresa Bazała
Więcej o Autorze: Grzegorz
Polak, Kto jest kim w Kościele?
Osoby sprawujące kluczowe
funkcje w Kościele katolickim
w Polsce, KAI Warszawa 1996,
s. 92; Grzegorz Polak, Kto jest kim
w Kościele w Polsce? Ekumeniczne "who is who" chrześcijaństwa
w Polsce, KAI Warszawa 1999,
s. 87 - 88; L. Zawadzka (red.), Polak w świecie. Leksykon Polonii
i Polaków za granicą, Wydawnictwo
PAI, Warszawa 2001, s. 80; Słownik
Polonii Świata (W służbie Bogu i ludziom), Paryż 2002; Polscy i polskiego pochodzenia kapłani, zakonnicy
i siostry zakonne pełniący posługę w
różnych krajach świata, Oficyna Wydawnicza Kucharski Toruń 2002, s.
62, 63 oraz W. M. Zarębczan, Polacy
w Watykanie: instytucje i urzędy
oraz Polacy w nich pracujący: historia i współczesność, Pelplin 2004,
s. 410-411.
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WSPOMNIENIE O JOSEPHIE WITTIGU
W 2019 roku są dwa powody
do przypomnienia znaczącego,
w Kościele katolickim przez długi
czas kwestionowanego, ekskomunikowanego, a następnie
przeniesionego do stanu świeckiego teologa, pisarza i lokalnego
historyka Hrabstwa Kłodzkiego
Josepha Wittiga. 22 stycznia minęła 140. rocznica jego urodzin,
a 22 sierpnia przypada 70. rocznica jego śmierci.
Urodził się 22 stycznia 1879
roku w Słupcu-Dolinie, należącym do parafii Słupiec w Hrabstwie Kłodzkim, jako szóste
dziecko cieśli Eduarda Wittiga
i jego żony Johanny, z domu
Strangfeld. Ówczesny proboszcz
z Nowego Gierałtowa w Górach
Bialskich, który zastępował chorego proboszcza w Słupcu, poznał Josepha na lekcjach religii i
od grudnia 1892 r. do marca 1893
r. przygotowywał go do egzaminu wstępnego do wrocławskiego
Gimnazjum św. Macieja, w którym sześć lat później Wittig zdał
maturę.
Joseph Wittig studiował teologię katolicką na Uniwersytecie
Wrocławskim. W dniu 20 czerwca 1903 roku przyjął święcenia
kapłańskie z rąk wrocławskiego
arcybiskupa Georga kardynała
Koppa. W tym samym roku doktoryzował się. W latach 19031904 pełnił posługę wikariusza
w Lubaniu. W 1904 roku został
skierowany na dalsze studia
do Rzymu, gdzie głównie zajmował się archeologią chrześcijańską. Dzięki stypendium
Niemieckiego Instytutu Archeologicznego odbył podróż do
Afryki Północnej. Po powrocie
z Rzymu w 1906 roku był najpierw wikarym w Paczkowie,
a następnie w parafii Najświętszej Marii Panny na Piasku we
Wrocławiu. W 1909 r. habilitował
się z Historii Kościoła na Katolicko-Teologicznym Wydziale
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jako nieetatowy wykładowca
przejął wykłady za chorego Maxa
Sdralka, promotora jego pracy
doktorskiej. W 1911 roku został
profesorem nadzwyczajnym Historii Kościoła w starożytności,
a w 1915 profesorem zwyczajnym Historii Kościoła, Patrologii i Sztuki Chrześcijańskiej
na Uniwersytecie Wrocław-

skim. W semestrze zimowym
1917/1918 r. sprawował urząd
dziekana.
W 1922 roku zaczęły się
problemy Wittiga z Urzędem
Nauczycielskim Kościoła. W czasopiśmie kulturalnym „Hochland”,
w wielkanocnym wydaniu, ukazał
się jego esej pt. „Odkupieni". Było
to jedno z jego pism, w którym
przekazywał swoje religijne doświadczenia, a tym samym rozbudzał oczekiwania młodych
ludzi. Wittig stał się tym samym
prekursorem teologii narratywnej, obecnie legalnej metody
w teologii i historii, która w latach dwudziestych doprowadziła
go do konfliktu z Magisterium
Kościoła. Przewodniczący niemieckiej Konferencji Episkopatu, kardynał Bertram z Wrocławia, obawiał się negatywnych
konsekwencji w negocjacjach
w sprawie konkordatu. W rezultacie pisma Wittiga o zabarwieniu ludowym oraz krytyczne
pisma w stosunku do Kościoła,
zostały umieszczone w Rzymie
na indeksie kościelnym. Wittig
został pozbawiony jurysdykcji
(upoważnienia) do nauczania,
a ostatecznie dnia 14 maja
1926 roku miała miejsce jego
ekskomunika. Konflikt Wittiga
z Urzędem Nauczycielskim Kościoła nigdy nie został właściwie
opracowany. Uspakajano się tym,
że nie chodziło o naukę, ale o
sposób, w jaki on się nauką zajmował. Niestety, Wittig nie miał
też zwolenników wśród duchowieństwa Hrabstwa Kłodzkiego.
Najwyraźniej upatrywano w tym
sporze tylko konflikt akademicki
wrocławskiego Wydziału Teologicznego z Magisterium Kościoła,
na który nie trzeba było zwracać
szczególnej uwagi.
Tak więc Wittig musiał
odejść z Kościoła i uniwersytetu, ale pozostał niezłomny
w swojej postawie wiary. W 1927
roku ożenił się z Biancą Geisler,
córką burmistrza Bystrzycy i założył rodzinę. Z tego małżeństwa
urodziło się czworo dzieci. Pierworodny syn urodzony w 1928
roku zmarł cztery dni po urodzeniu. W tym czasie rozpoczęła się
też jego kariera literacka. Wraz
z żydowskim filozofem Martinem
Buberem i protestantem Viktorem von Weizsäckerem wydawał

Prof. Joseph Wittig

międzyreligijne i międzywyznaniowe czasopismo „Stworzenie".
W 1935 roku rozpoczął prace
nad kroniką miasta Nowej Rudy,
co przyniosło mu honorowe
obywatelstwo miasta.
Najgłębsze pragnienie Wittiga, aby móc korzystać z sakramentów, spełniło się dopiero
na krótko przed śmiercią. Proboszcz Wojborza Rudolf Karger
dostarczył formalną rekoncyliację w dniu 9 marca 1946 roku,
na kilka dni przed tym, gdy rodzinę Wittigów, podobnie jak
wielu innych Niemców, dotknął
los wysiedlenia.
W1946 roku zdjęta została
ekskomunika, m.in. za wstawiennictwem kardynała Augusta Hlonda. Ciężko chory
J. Wittig wraz z rodziną osiadł
w leśniczówce Göhrde
na wschodnim skraju Pustaci
Lüneburskiej. Planowanej przeprowadzki do Meschede w regionie
Sauerland już nie dożył. Pochowany został tutaj 26 sierpnia 1949 r.
Jego żona Bianca Wittig podtrzymywała pamięć o swoim mężu.
Niejeden mieszkaniec Hrabstwa
Kłodzkiego pamięta spotkania
z nią w różnych gremiach kłodzczan.

Kim jest dla nas dzisiaj Joseph Wittig? W swoich historiach, które nam opowiadał, zawsze pozostawał mieszkańcem
Hrabstwa Kłodzkiego. Sposób,
w jaki praktykował wiarę, jest
bardziej aktualny, niż kiedykolwiek. Trafnie opisuje to Joachim
Köhler w swojej krótkiej biografii: „Wittig wykładał teologię
i historię Kościoła przy pomocy
innych środków, niż to zwykło
się robić w salach wykładowych.
Nie zatracał się [...] w abstrakcjach
i teoriach, opowiadał historie,
aby przekazać swoje teorie teologiczne i historyczne. [...] Wittig
przezwyciężył skostnienie swoich czasów i tworzył warunki do
prawdziwej jedności. Był w tym
względzie prekursorem Soboru Watykańskiego II. [...] Chciał
uchwycić tworzenie się Kościoła,
a nie instytucji. W obliczu różnorodnych, aktualnych problemów,
z jakimi boryka się Kościół katolicki, potrzeba wielu ludzi,
a przede wszystkim duszpasterzy,
którzy pójdą w jego ślady i będą
gotowi wnieść świeży powiew
wiary do naszych kościołów.
tłum. Irena Rogowska
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WSPOMNIENIE O GEORGU HOFFMANNIE
Niemiec, który urodził się
przed II wojną światową w Nowej Rudzie (Neurode), którego
bardzo polubili Polacy, obecni
mieszkańcy Nowej Rudy i ziemi
kłodzkiej.
Georg Hoffmann urodził
się 16.07.1932 roku w mieście Neurode (obecnie Nowa
Ruda).Po zakończeniu wojny
i decyzji wielkich mocarstw
o wysiedleniu stąd Niemców,
wyjechał wraz z rodzicami
ze swojego rodzinnego miasta
i zamieszkał w Bochum. Ożenił
się, założył rodzinę i miał jedną
córkę Barbarę, zięcia i wnuków.
Pracował przez wiele lat jako
wysoki urzędnik w Parlamencie
kraju związkowego (Landtagu)
Północnej Nadrenii - Westfalii.
Był przewodniczącym Zgromadzenia Okręgowego Noworudzian (Neuroder Kreisversammlung) w Związku Ojczyźnianym
Hrabstwa Kłodzkiego (Heimatgruppe Grafschaft Glatz). Od
1972 roku był zaangażowany
w organizację pomocy charytatywnej dla mieszkańców
Nowej Rudy i ziemi kłodzkiej.
Zorganizował wiele transportów
z żywnością, lekami i odzieżą.
Bardzo ważna była ta pomoc
dla zwykłych ludzi i chorych,
ale też dla domów dziecka,
domów pomocy społecznej
w Nowej Rudzie, Ludwikowicach
Kłodzkich i sióstr zakonnych,
szczególnie doceniana przez
ludzi w mrocznej epoce stanu
wojennego.
Georg Hoffmann przyczynił
się w znacznym stopniu do odrestaurowania kilku kościołów i
kaplic w Nowej Rudzie i na ziemi kłodzkiej, bowiem prowadził
zbiórki pieniędzy wśród mieszkańców w RFN, między innymi
na odbudowę kościoła na Górze
Św. Anny, kościoła w Słupcu i
kwater górników na cmentarzu komunalnym, którzy zginęli
w katastrofach górniczych
w kopalniach noworudzkich.
Udzielał również skutecznego
wsparcia dla wniosków składanych przez Fundację Odnowy
Ziemi Noworudzkiej do Fundacji
Współpracy Polsko - Niemieckiej
w Warszawie. Dzięki jego staraniom FWPN przyznała dotacje
na remont Kaplicy Loretańskiej
w Nowej Rudzie, Domu Wittiga,

kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej
na Górze Wszystkich Świętych w
Słupcu. Pomógł także materialnie
w odnowieniu ołtarza w kościele
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w
Nowej Rudzie - Słupcu, ufundował Drogę Krzyżową do Kościoła
Matki Bożej Bolesnej, za co został
uhonorowany przez kard. Henryka Gulbinowicza. Wielokrotnie udzielał pomocy Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Nowej
Rudzie. Był inicjatorem remontu domu prof. Josepha Wittiga i
utworzenia tu muzeum. Bardzo
lubił wspominać o tym, jak sprzedawał polskie czasopisma jako
gazeciarz.
Działał na rzecz porozumienia polsko – niemieckiego.
Zabiegał o partnerstwo Nowej Rudy z miastem Castrop
- Rauxsel, które zostało oficjalnie podpisane jako pierwsze
w 1990 roku. Był także współorganizatorem 6 konferencji
i sympozjów naukowych
o Josephie Wittigu, które miały
na celu nie tylko poznanie niezwykłego profesora z Nowej
Rudy, ale także skuteczne działania na rzecz porozumienia polsko
- niemieckiego. Współorganizował liczne pielgrzymki Niemców,
przedwojennych mieszkańców
ziemi kłodzkiej, podczas których
odbywały się wspólne modlitwy i
spotkania z mieszkańcami Nowej
Rudy i innych miast na pograniczu polsko - czeskim. Jego działania przyczyniły się do przełamywania narosłych przez lata wojny
starych, utartych stereotypów.
Swoimi działaniami znacznie
przyczynił się do pojednania
pomiędzy Polakami i Niemcami.
Georg Hoffman za swoją
działalność otrzymał liczne wyróżnienia i odznaczenia, między innymi; Złoty Order Zasługi
Republiki Federalnej Niemiec,
Medal „Pro Meritus”, nagrodę
Polcul Foundation. Uhonorowany został przez władze miejskie
tytułem „Zasłużony dla Miasta
Nowa Ruda”. Do końca życia pełnił funkcję przewodniczącego
Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Wittigowskiego. Jego
życzeniem było, by uczestnicy
pogrzebu zamiast wieńców
i kwiatów, złożyli dar na posługę Ewalda Wintera - misjonarza
werbisty na Filipinach.

Georg Hoffmann podczas poświęcenia odrestaurowanej Kaplicy Loretańskiej
w Nowej Rudzie.

Z głębokim żalem
zawiadamiamy, że
28 maja 2019 r.
odszedł do Wieczności

Ś.P. Georg Hoffman
Urodzony w Nowej Rudzie 16.07.1932 r.
Uhonorowany tytułem
„Zasłużony dla Miasta Nowa Ruda”
Pozostanie w naszej pamięci jako
Wielki Miłośnik i Przyjaciel naszego miasta.
Pogrzeb Ś.P. Georga Hoffmana odbędzie się
11 czerwca w Bochum.
Niech odpoczywa w pokoju!
Rodzinie Ś.P. Zmarłego składamy wyrazy
najserdeczniejszego współczucia.
Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej
Przyjaciele z Nowej Rudy i ziemi kłodzkiej
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GEORG HOFFMANN - NACHRUF
Ein Deutscher, der vor dem
Zweiten Weltkrieg in Nowa Ruda
(Neurode) geboren wurde und
den die Polen, die heutigen Einwohner von Nowa Ruda und der
Region Kłodzko (Glatzer Land)
sehr gern hatten.
Georg Hoffmann wurde am
16.07.1932 in der Stadt Neurode
(heute Nowa Ruda) geboren.
Nach dem Krieg lebte er in
Bochum, nachdem er und seine
Familie gezwungen worden waren, ihre Heimatstadt zu verlassen.
Er heiratete, gründete eine Familie
und hatte eine Tochter. Er war viele
Jahre als hoher Beamter im Landtag
von Nordrhein-Westfalen tätig.
Er war Vorsitzender der Neuroder Kreisversammlung und der
Heimatgruppe Grafschaft Glatz e. V.
Georg Hoffmann war schon seit
1972 an der Organisation von Wohltätigkeitshilfe für die Bewohner von
Nowa Ruda und der Region Kłodzko beteiligt. Diese Hilfe war für die
einfachen Menschen und kranke
Personen besonders wichtig. Für
Bewohner verschiedener geschlossener Einrichtungen, wie zum Beispiel Waisenhäuser, Pflegeheime

in Nowa Ruda und Ludwikowice
Kłodzkie (Ludwigsdorf) und Nonnenklöster, war sie oft unersetzlich
und wurde von Menschen in der
dunklen Ära des Kriegsrechts sehr
geschätzt.
Georg Hoffmann trug in erheblichem Maße zur Restaurierung
mehrerer Kirchen und Kapellen in
Nowa Ruda bei, als er unter den Bewohnern Westdeutschlands Spendenaktionen durchführte, darunter
für den Wiederaufbau der Kirche
auf dem Annaberg, der Kirche in
Nowa Ruda-Słupiec (Schlegel) und
das Bergmannsquartier auf dem
städtischen Friedhof für die Bergleute, die bei Bergbaukatastrophen in den Bergwerken von Nowa
Ruda ums Leben gekommen sind.
Georg Hoffmann befürwortete
auch die Anträge der Stiftung zur
Erneuerung des Neuroder Landes
an die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit in Warschau. Dank seiner Bemühungen
gewährte die SdpZ Zuschüsse für
die Renovierung der Loretto-Kapelle in Nowa Ruda, der Filialkirche
Maria Schmerzensmutter auf dem
Allerheiligenberg in Słupiec (Schle-

gel). Er half auch materiell bei der
Erneuerung des Altars in der Pfarrkirche St. Katharina in Nowa Ruda
-Słupiec. Er hat mehrmals die Stadtbibliothek in Nowa Ruda und das
Haus – Museum, das Wittig-Haus
in Słupiec-Dolina (Schlegel) unterstützt. Die Initiative der Wiederherstellung des Familienhauses von
Joseph Wittig zum Zustand aus der
Vorkriegszeit war ein großes Ziel
von G. Hoffmann, und infolgedessen wurde nach Jahren in diesem
Haus ein Museum eingerichtet, das
Prof. Joseph Wittig gewidmet ist.
Es war das erste Museum, das in
Nowa Ruda ehrenamtlich organisiert wurde.
Georg Hoffmann trat für die
deutsch-polnische Verständigung ein; seine Idee war die erste
offizielle Partnerschaft der Städte
Nowa Ruda und Castrop-Rauxel,
die bereits 1991 offiziell unterzeichnet wurde.
Er war auch Mitorganisator von
6 Konferenzen und wissenschaftlichen Symposien über Joseph Wittig, die nicht nur darauf abzielten,
einen ungewöhnlichen Professor
aus Nowa Ruda kennenzulernen,

sondern auch wirksame Maßnahmen für die deutsch-polnische
Verständigung zu ergreifen. Er war
auch Mitorganisator zahlreicher
Wallfahrten der Deutschen, der
früheren Bewohner des Glatzer Landes, zu gemeinsamen Gebeten und
Begegnungen mit den Bewohnern
von Nowa Ruda und von anderen
Ortschaften an der polnisch-tschechischen Grenze. Seine Handlungen
haben dazu beigetragen, die alten,
im Laufe der Jahre angesammelten
Stereotypen zu überwinden. Man
kann behaupten, dass er wesentlich zur Aussöhnung zwischen
den Polen und den Deutschen
beigetragen hat.
Georg Hoffman erhielt für seine
Arbeit zahlreiche Auszeichnungen,
unter anderem; das Goldene Verdienstkreuz der Bundesrepublik
Deutschland, die Goldmedaille
"Pro Meritus", den Preis der Polcul
Foundation, er war Preisträger des
Titels „Verdienter für die Stadt Nowa
Ruda“ , bis zu seinem Lebensende
war er Vorsitzender des polnisch-deutschen Wittigkreises.
[Übersetzung: Irena Rogowska]
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GEORG HOFFMANN - VZPOMÍNKA
Němec, který se narodil před
druhou světovou válkou v Nowé
Rudě (Neurode) a kterého měli
moc rádi Poláci, současní obyvatelé Nowé Rudy a Kladska.
Georg Hoffmann se narodil
16.7.1932 ve městě Neurode (nyní
Nowa Ruda).
Po válce, po nuceném odchodu
ze svého rodného města, žil se svými
rodiči v Bochumu. Oženil se, založil
rodinu a měl jednu dceru. Mnoho
let pracoval jako vysoký úředník
ve Spolkovém zemském sněmu v
Severním Porýní-Vestfálsku.
Byl předsedou Okresního shromáždění obyval Nowé Rudy (Neuroder Kreisversammlung) v Svazu
Kladského Hrabství (Heimattgruppe
Grafschat Glatz).
Georg Hoffmann se od roku
1972 podílel na organizaci charitativní pomoci obyvatelům Nowé
Rudy a Kladska. Pomoc byla zvláště
důležitá pro obyčejné lidi a nemocné. Často byla nenahraditelná pro
obyvatele různých uzavřených stře-

disek, jako jsou například sirotčince,
pečovatelské domy v Nowé Rudě a
Ludwikowicích Kłodzkých, kláštery
jeptišek, velmi si jí lidé cenili v temné
době stanného práva.
Georg Hoffmann významnou
měrou přispěl k zrestaurování několika kostelů a kaplí v Nowé Rudě, když
mezi obyvateli západního Německa
organizoval sbírky prostředků, mj. na
rekonstrukci kostela na Hoře svaté
Anny, kostela ve Słupcu a hrobů horníků na městském hřbitově, kteří zemřeli při těžbě v dolech Nové Rudy.
Georg Hoffmann rovněž účinně
podporoval žádosti podané Nadací pro obnovu Noworudzké země
Nadaci pro Polsko-německou spolupráci ve Warszavě. Díky svému
úsilí poskytla Nadace pro polsko-německou spolupráci ve Warszavě
dotace na obnovu Loretanské kaple
v Nové Rudě, kostela Panny Marie
Bolestné na Hoře všech svatých v
Słupcu. Pomohl také materiálně
při obnově oltáře v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Nowé Rudě

- Słupcu. Opakovaně poskytoval
pomoc Městské veřejné knihovně
v Nowé Rudě a Domu - Muzeu prof.
Josepha Wittiga ve Słupcu-Dolině.
Právě rekonstrukce předválečného
rodinného domu Josepha Wittiga
byl velký cíl G. Hoffmana, a následně
po letech vytvoření z tohoto domu
muzeum prof. Wittiga. Jednalo se o
první muzeum, které v Nowé Rudě
zorganizovali vlastními silami.
Georg Hoffman podporoval
polsko-německou spolupráci, jeho
myšlenkou bylo první oficiální partnerství měst Nowa Ruda a Castrop-Rauksel, které bylo podepsáno již
v roce 1990.
Byl také spolupořadatelem 6
konferencí a vědeckých sympozií
o Josephu Wittigovi, které byly
zaměřeny nejen na seznámení se
s netradičním profesorem z Nowé
Rudy, ale také na skutečnou podporu polsko-německé spolupráce. Tyto
Wittigovská sympózia, pořádaná
pravidelně každé dva roky v Nowé
Rudě a dalších lokalitách v oblasti

Kladska, výrazně přiblížily postavu
prof. Josepha Wittiga.
Byl také iniciátorem každoročních poutí Němců, předválečných
obyvatel Kladského kraje, za společnými modlitbami a setkání s obyvateli Nowé Rudy a dalších měst
na polsko-českém pohraničí. Jeho
akce přispěly k překonání starých,
společných stereotypů, které se v
průběhu války nahromadily. Lze říci,
že významně přispěl k usmíření mezi
Poláky a Němci.
Georg Hoffman obdržel mnoho ocenění a vyznamenání za svou
práci, mimo jiné: Zlatý kříž za zásluhy
Spolkové republiky Německo, Zlatou
medaili "Pro Meritus", cenu Polcul
Foundation, byl laureátem titulu
"Zasloužilý pro město Nowá Ruda".
Do konce svého života byl předsedou Polsko-německé Wittigowské
společnosti.
Překlad: Joanna Golak-Cincio
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WSPOMNIENIE O BOGDANIE KOKOCIŃSKIM
W niedzielę 19 maja
2019 roku, zmarł nagle
i niespodziewanie Bogdan Kokociński, znany drukarz i wydawca z Nowej
Rudy. Bogdan urodził się
10.04.1955 roku w Nowej
Rudzie, jego mama Bronisława z domu Pilch pochodziła
z rzeszowszczyzny, Ojciec
Stanisław spod Wielunia.
Mój ojciec również urodził się
i wychowywał w małej miejscowości Osjaków pod Wieluniem, często o tym rozmawialiśmy…
Bogdana poznałem
w 1972 roku w Szkole Poligraficznej w Nowej Rudzie.
Później wędrował przez
Polskę jako drukarz i poligraf. Pracował między innymi w drukarniach w Słupsku
i Kołobrzegu.
W 1976 roku ponownie los nas złącz ył

w prac y poligraficznej,
w Zakładach Graficznych
Poczty i Telekomunikacji
we Wrocławiu. Mieszkaliśmy
przez pewien czas w jednym
pokoju w hotelu pracowniczym.
W 1978 roku Bogdan ożenił się z Marią Czebotar, ślub
odbył się 15 lipca w kościele
pw. Św. Mikołaja w Nowej
Rudzie. Po przyjściu na świat
pierwszego dziecka - syna
Wojciecha, rodzina wyjechała
do Niemodlina na Opolszczyźnie. Tam Bogdan założył
i prowadził swoją firmę drukarską. Tam też urodziła się ich
córka Aneta. W 1983 roku, po
śmierci ojca Bogdana, rodzina
powróciła do Nowej Rudy i zamieszkała w domu rodziców
przy ul. Strzeleckiej, wspólnie
z mamą Bronisławą.
W tym samym budynku
- w pomieszczeniach na par-

Msza święta żałobna w kościele św. Mikołaja w Nowej Rudzie.

terze Bogdan urządził drukarnię sitodrukową, gdzie przez
pewien czas w stanie wojennym pracowałem. Udzielał
wsparcia działającej w Nowej
Rudzie opozycyjnej organizacji antykomunistycznej, był
także zaangażowany w działania parafii pw. Św. Mikołaja
w Nowej Rudzie. Tutaj, w Nowej Rudzie urodziły się ich kolejne dzieci: Marta i Patrycja.
Bogdan pomagał ludziom.
Pamiętam, że to właśnie On
podwoził mnie do ślubu
27 grudnia 1987 roku.
Kolejne lata jego życia to
była modernizacja drukarni,
poszerzanie technologii
i parku maszyn. Zbudował
najbardziej renomowaną firmą poligraficzną, cieszącą się
uznaniem nie tylko w Nowej
Rudzie.
W jego gabinecie w drukarni odbywały się często
prestiżowe, ważne spotkania,
podczas których powstawały

nowe inicjatywy społeczne.
Ostatnie lata życia
poświęcił odbudowie
zniszczonego kościoła
na G ór ze Świętej Anny
w Nowej Rudzie. Wkładał
w to mnóstwo pracy
i wszechstronnego zaang a żow a n i a , j e g o p l a ny
dotyczyły między innymi
utworzenia w tym miejscu „stacji Nowa Ruda”
na Międzynarodowym Szlaku Św. Wojciecha. Bardzo mu
zależało, aby była możliwość
zorganizowania uroczystości
z tym związanych, jeszcze
w 2019 roku. W tej sprawie byliśmy już umówieni na spotkanie
z prof. Konradem Czaplińskim.
Niestety odszedł nagle,
niespodziewanie, cz ym
wszystkich przyjaciół kompletnie zaskoczył…

Ziemia Kłodzka nr 292-293/maj-czerwiec 2019

30
Bronisław MJ Kamiński

PIASTOWIE W EUROPIE - ANNA ŚWIDNICKA

Pierwsze Aniny Kudowskie w 2005 r. przed Pomnikiem Anny Świdnickiej w Kudowie-Czermnej. Foto Rafał Gałecki

Wizyta w XIV wieku
W 2019 roku przypada 680.
rocznica urodzin Anny Świdnickiej, księżniczki piastowskiej,
królowej Czech i cesarzowej Cesarstwa Rzymskiego. W związku
z tym, że pierwsza wzmianka
na piśmie o istnieniu Kudowy Zdroju – wtedy pod nazwą Czermna – pojawiła się
10 września 1354 roku w dokumentach biskupstwa praskiego, a ziemia kłodzka była
wówczas w Królestwie Czeskim
i królową Czech była Anna Świdnicka, Kudowa w 2004 roku
uznała ją za swoją historyczną
patronkę.
Narodziny Anny miały miejsce w wieku chłodnym i burzliwym. W XIV stuleciu nastąpiło
znaczne oziębienie klimatu, tak
że mówimy nawet o nastaniu
małej epoki lodowej. Spadła
średnioroczna temperatura,
zmieniły się kierunki i siła wiatrów, pogorszyły się warunki
gospodarowania na roli. Zbiory
były marne, nawet mniej niż pięć
kwintali z hektara, ziemniaków
jeszcze w Europie nie znano, głód
zaglądał w oczy. Niełatwo było
przeżyć życie. Ludzie jakoś sobie
musieli radzić. W ubieraniu się –
nawet w modzie – następowały
stosowne zmiany, upowszech-

niły się spodnie, mężczyźni zaczęli nosić kalesony, kobietom
było jakoś cieplej – jeszcze nic
pod spodem nie nosiły, choć
produkcja barchanu, zwłaszcza
w Czechach dobrze się rozwijała. Zwyczaje nieco rozgrzewały
wyobraźnię. Spało się po kilkoro
w jednym łóżku, było więc cieplej i …nago, tak było trochę
weselej. Przykrywano jednak
głowy przed przeciągiem. Nawet
w zamkowych izbach bywało
w zimie chłodno. Z wieczora
jeszcze znośnie, ciepło szło od
paleniska, ale nad ranem woda
w garnku mogła zamarznąć.
Gdybyś Drogi Czytelniku żył
wtedy, to miałbyś wzrostu 165
– 170 cm ( taki był średni wzrost
mężczyzn) i miałbyś szanse żyć
30 – 35 lat ( taka była średnia
życia mężczyzn). A Ty, Droga
Czytelniczko, miałabyś wzrostu 152 – 160 cm i żyłabyś 22
– 25 lat. Taka była średnia życia
kobiet. Wydano by Cię za mąż
w wieku 14 – 16 lat lub niewiele
później, a potem co rok prorok.
Jeśli udałoby ci się przeżyć kilka
pierwszych połogów, to byłby
to niemal cud. Jak widać było
gorzej być kobietą. Mężczyzn
było więcej (55%: 45%), mimo,
że wojen nie brakowało i trup
na nich padał gęsto. Świat nie był
zbyt różowy. Czy świat jest coraz

gorszy, czy może coraz lepszy?
W trudnych warunkach
łatwiej jest żyć, gdy nie traci
się humoru i nie roztkliwia się
nad sobą. W kłopotach ludzie
stają się jacyś bardziej ludzcy
i nawet groźni władcy wyglądają jak ludzie. Król Czech Jan
Luksemburski, sławny i niebezpieczny wojownik, nawet dla
otoczenia rodzinnego niezwykle
twardy, spotkał się w 1332 roku
z Albrechtem II Habsburgiem.
Niezwykłe to było spotkanie.
Król Jan już oślepł, a Albrechta męczył paraliż. Jan nie widział, gdzie są drzwi, a Albrecht
z powodu paraliżu nie mógł
do nich gościa doprowadzić.
Ale nie rezygnowali, otoczenie
obu władców musiało być spięte
w najwyższym stopniu. Zachowali się jednak jak prawdziwi
królowie, a właściwie jak dzielni ludzie - obaj wybuchli śmiechem. Rozradowało to wszystkich
obecnych. Nawet największe
nieszczęścia nie muszą ogołacać
z ludzkich zachowań i z poczucia
humoru. Kłopoty potrafią nawet
nas uczłowieczać.
Plagą XIV wieku w Europie
środkowej, szczególnie w zachodniej, były epidemie, zwłaszcza dżumy, tzw. czarnej śmierci.
W niektórych regionach Anglii,
Niemiec i Francji wymierały całe

miasta. Mimo tych dopustów boskich – wojen nie brakowało. Anglia i Francja toczyły wtedy tzw.
wojnę stuletnią. Nawet kościół
z, który silnie stabilizował Europę
i ją cywilizował, zaczął przeżywać
głęboki kryzys. Stolica papieska
powędrowała z Rzymu do Avinionu we Francji i powstała schizma.
Powszechnie używany w Europie
język łaciński zaczął słabnąć i coraz częściej mówiono językami
narodowymi. Ziemie polskie
także wtedy krwawiły, napadane
od wschodu przez Tatarów, a od
północy przez Krzyżaków. W XIV
wieku, czyli już w późnym średniowieczu, świat jakby się walił.
Mądrzy ludzie mówią, że
kiedy zamykają się jedne drzwi,
to równocześnie otwierają się
inne, lepsze, tylko trzeba się rozejrzeć – bardziej w duchu, nie
zwątpić, a znajdzie się je. Zawsze
są jakieś nowe drzwi, teraz także,
których w powodzeniu nie dostrzega się. Zimno, zarazy i wojny
nie były aż tak przygnębiające,
jak poczucie braku Opatrzności,
utrata sensu życia i braku wiary,
że nad tym wszystkim jest jakiś
ład, jakaś moc, jakiś Duch Boży,
zdolny przywracać harmonię
i radość życia. W takim momencie wielkiego zwątpienia pojawili
się ludzie, którzy dostrzegli nowe
otwarte drzwi.
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Mistycy XIV wieku
Pojawiło się ich w XIV wieku więcej, niż w innej epoce.
I mężczyźni i kobiety. Od Anglii
i Szwecji, po południe i wschód
kontynentu przepływały myśli
i czyny tych błogosławionych
i świętych posłańców. Byli wśród
nich: Gertruda (†1302), Aniela
z Foligno (†1309), Mistrz Eckhart
(†1327), Ryszard Rolle (†1349),
Jan Tauler (†1361), Henryk Suzo
(†1365), Brygida(†1373), Katarzyna ze Sieny (†1380),Walter
Hilton(†1396). Sławny anonimowy autor „Obłoku niewiedzy”
żył do ok. 1370 r. Wybierzmy ich
tak licznie, jak paciorki wielkiego różańca, by tymi wzmiankami przywołać choć na chwilę te
święte imiona.
Mistycy zmieniali spojrzenie
na świat. W chłodnym, głodnym i krwawym świecie trudno
było dostrzec Boga. Niebo było
odległe, zachmurzone i jakby
opustoszałe. Mistycy odkrywali,
że Boga nie należy poszukiwać
w chmurach lub nad chmurami, w jakimś - gdzieś, nawet nie
w Kosmosie, ale w głębi ludzkiej
duszy. Takim widzeniem przypominali Ezechiela z niewoli
babilońskiej, który pouczał zapłakanych ziomków, że Jahwe
nie mieszka w świątyni, którą
Babilończycy zniszczyli, że mieszka w ludzkich sercach. Mistycy
zmieniali perspektywę, wszystko
przybliżali, duch spotężniał. Mój
mądry przyjaciel powiedział: idź
do katedry czternastowiecznej,
a zobaczysz całą potęgę ducha.
Tego nie mogli zbudować ludzie
wątpiący, zalęknieni i przygnębieni. Mistycy i krzewiący ich
idee duchowni i świeccy przełamywali lęki i budzili nadzieje.
Mówili językiem poezji, niezrozumiałym dla tych, którzy ich nie
akceptują. Tak jest i teraz.
Idee mist yków trafiały
do panujących i ich otoczenia. Tak się szczęśliwie złożyło,
że w XIV wieku, niemal
we wszystkich krajach byli wybitni władcy. Takie nagromadzenie wielkich monarchów trudno
spotkać w innych stuleciach.
Żyli w jednym czasie: w Polsce
Kazimierz Wielki, na Węgrzech
Ludwik Wielki, w Czechach król
i cesarz Karol IV, bardzo wielki,
w Danii Waldemar IV Wielki.
Nawet w Malborku wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
był dużego formatu Winrych
von Kniprode. Na Dolnym Ślą-
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sku księciem wybitnym był Bolko II Świdnicki. Gdy rodziła się
Czermna - której obrzeża stały
się późniejszą Kudową - świat był
niezwykle dynamiczny. Wszystko
mogło się wydarzyć i życie mogło
pójść w dobrą lub w złą stronę.
To w XIV wieku uformowały się
nowożytne narody europejskie,
które są dzisiaj. Polska mogła się
rozwinąć lub zniknąć. Trzeba było
wielkiej wiary, woli, wyobraźni,
męstwa i prawości naszych ojców, by w tym miejscu Europy
zbudować naród zdolny do rozwoju i współdecydowania o losie
swoim i innych narodów.
Karol IV - Czechy
i cesarstwo
Udajmy się najpier w
do Czech. Do tego kraju - już
wtedy - szlibyśmy na piwo. Wiek
XIV był wiekiem piwa. Miasto tej
wielkości, co dzisiejsza Kudowa
(11.000 mieszkańców), pretendowałoby w XIV wieku do rangi
stolicy, nie mówiąc już o Kłodzku, Nowej Rudzie, czy Bystrzycy.
Na głównej ulicy takich miast
byłoby co najmniej dwa browary. Gdy kończył się XIV wiek,
to w sienkiewiczowskich „Krzyżakach” w gospodzie „Pod Lutym Turem” karczmarz podawał
w glinianych stągiewkach sytny miód. W tym samym czasie
w Czermnej, karczmarz – zapewne Czech – podawałby nam
dobre piwo. Rozmawialibyśmy
z tym Czechem o królach, królowych, jednym słowem o polityce.
Czech byłby dumny ze swojego
władcy Karola IV, który przebudował Pragę, wybudował przepiękny most na Wełtawie, powołał
do życia uniwersytet w Pradze,
do tego znał prawie każdego
mieszkańca osobiście. A była
już Praga wielkim miastem.
O swoim królu mówiłby z wielkim
respektem. Wiedział, że słudzy
królewscy mają wielkie uszy
i długie ręce, a król miał doskonałą pamięć, a nigdy nie wiadomo,
do czego tak wielki pan swojej
pamięci użyje. Był mądry i łagodny, ale w wyrokach bywał srogi.
Opowiadano – choć to nie jest
całkiem pewne – że gdy przyłapał rycerza Jana Panzera na
przestępstwie, pomimo, że go
wcześniej sam pasował na rycerza, teraz zasądził na śmierć
i nawet własnoręcznie powiesił.
Karol wiedział, jak wywoływać
wrażenie władzy silnej i skutecznej. Był pobożny, na swoim

Anna Świdnicka – obraz wykonany przez artystę malarza Ivana Malińskiego

zamku w Karlsteinie koło Pragi miał tyle relikwii świętych,
że mógłby nimi obdzielić kościoły całego świata. Niektórzy
krzywo patrzyli na te magazyny świętości i pewnie samym
świętym mogło to się nie bardzo
podobać, bowiem przy obcinanym palcu od ręki św. Mikołaja
poszła krew, mimo, że dawno już
tam, jej nie było. Jedni mówili,
że to dobry znak, a inni, że niedobry. Jak zwykle więcej było
tych, co kraczą. Żony Karola IV
to temat miły przy czeskim piwie.
Wprawdzie umierały przy porodach, ale zostawiały Karolowi
i Czechom dobre wiano. Naszemu karczmarzowi nie przeszkadzałoby, żeby tych żon było jak
najwięcej. Karol IV pochodził
z rodu hrabiów Luksemburga
(dynastia luksemburska), miał
w żyłach także czeską krew, oddziedziczył po ojcu tytuł króla
Czech. Dzięki pierwszej żonie
Blance z Walezjuszy wszedł do rodziny królów francuskich. Druga
żona, Niemka Anna z Palatynatu
wniosła w posagu kilka miejscowości i trochę złota. Trzecią żoną
była Polka, Anna ze Świdnicy. Tu
nasz czeski karczmarz miałby

słowa pełne zachwytu: Anna
Świdnicka była piękna, bardzo
młoda, mądra i do tego wraz
ze ślubem król Czech poszerzył
swoje królestwo o duże księstwo
świdnicko-jaworskie.
Karol IV był królem Czech i
cesarzem Cesarstwa Rzymskiego
Narodu Niemieckiego.Te słowa
„Narodu Niemieckiego” pozwalają nam oddzielić średniowieczne Cesarstwo Rzymskie od
starożytnego Rzymu. Plemiona
germańskie obaliły starożytny
Rzym ( w V wieku), jako naród
niemiecki nazwały swoją rzeszę Cesarstwem Rzymskim, na
czele z cezarem germańskim
koronowanym w Rzymie i ze
stolicą w Akwizgranie. W skład
Cesarstwa Rzymskiego Narodu
Niemieckiego, czyli I Rzeszy
Niemieckiej wchodziły: Niemcy, Czechy, Szwajcaria, Włochy,
Luksemburg, Belgia, Holandia.
Cesarstwo nie było państwem
jednolitym, przypominało tworzoną obecnie Europę regionów.
W tym dużym konglomeracie,
władza cesarska zbudowana
na tradycji imperium rzymskiego
miała siłę wręcz magiczną. Cesarz i papież to były najbardziej
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znaczące potęgi średniowiecznej
Europy. Czechy jako królestwo
wchodziły w skład cesarstwa, zachowując znaczną niezależność.
Fakt, że król Czech Karol IV był
zarazem cesarzem, dawało Czechom jako państwu możliwości
wsparcia ze strony największego ówczesnego mocarza. Było
to tym pewniejsze, że Karol IV darzył Czechy szczególną miłością.
Stolicą cesarstwa był wprawdzie
Akwizgran, ale za życia Karola IV
faktyczną stolicą była jego ukochana Praga. Za jego czasów
Czechy przeżywały okres świetnego rozwoju, stały się potęgą
kulturalną Europy i to procentuje
do dzisiaj. Czechy funkcjonowały
w klimacie racjonalizmu zachodnioeuropejskiego, z rozwijającą
się kulturą mieszczańską, z priorytetami cywilizacji technicznej,
z ekspansją terytorialno-kulturową w stronę Śląska.
Piastówna Anna Świdnicka
jako królowa i cesarzowa
W tym czasie, gdy władcą
Czech był Karol IV, na tronie
polskim zasiadał Kazimierz
Wielki. Czechy były państwem
jednolitym, a Polska wychodziła
z rozdrobnienia dzielnicowego.
Przywrócenie jedności państwa
nastręczało trudności, niektóre
z dzielnic już przyzwyczaiły się
do swojej niezależności, inne
popadły w zależność od sąsiadów. Czechy poszerzyły swoją
zwierzchność nie tylko o Dolny
i Górny Śląsk, lecz nawet o Mazowsze. Płock i Warszawa były
pod wpływami króla Czech
jako lenno czeskie. Władysław
Łokietek zabiegał o zjednoczenie
Śląska z resztą Polski, a z trójką
swoich dzieci wiązał nadzieje
na umocnienie państwa, tak
wewnątrz jak i na arenie międzynarodowej. Córka Elżbieta
Łokietkówna wyszła za mąż
za króla Węgier Karola Roberta,
a ich synem był Ludwik Węgierski, późniejszy król Polski.
Druga córka Łokietka o imieniu Kunegunda wyszła za mąż
za Bernarda księcia świdnickiego i z tego małżeństwa urodzili
się Bolko II Świdnicki i Henryk II.
Łokietek liczył, że to małżeństwo
przyczyni się do zjednoczenia
z Polską dużego, niezależnego
księstwa świdnicko - jaworskiego.
Władca tego księstwa Bolko II nie
miał dzieci, natomiast Henryk II
miał córkę Annę Świdnicką, która
w tej sytuacji stała się dziedziczką

księstwa świdnicko-jaworskiego, obejmującego wielki obszar
od Nysy Łużyckiej i Zgorzelca
na zachodzie, po ziemię głogowską na północy, po Kąty
Wrocławskie i ziemię oławską
na wschodzie, a na południu po
Złoty Stok. Poprzez ojca Henryka
II i babkę Kunegundę, Anna była
powiązana z główną królewską
linią Piastów, a król polski Kazimierz Wielki był jej wujem. Dla
władcy Czech podporządkowanie sobie ostatniego niezależnego księstwa śląskiego oznaczało władanie całym Śląskiem,
co dawałoby Czechom mocną
pozycję wśród krajów cesarstwa.
W 1353 roku owdowiały Karol
IV zawiera związek małżeński
z Anną Świdnicką i tym samym
księstwo świdnicko-jaworskie
przeszło pod zwierzchnictwo
króla Czech. Ślub ten przybliżył
oba dwory królewskie, niemal
rodzinnie. Król Polski nie podejmował aktywnych działań dla odzyskania Dolnego Śląska, natomiast król Czech zrezygnował ze
zwierzchnictwa nad Mazowszem.
Zakon Krzyżacki tracił ewentualnego sojusznika, jakim mogły
być Czechy. Nadal jednak otrzymywał wsparcie z Niemiec dla
swojej misji nawracania Litwy na
wiarę chrześcijańską. Kazimierz
Wielki odwołał się teraz do pobożności Karola IV, zachęcając
go, by osobistym autorytetem
i przykładem religijności podjął
się pokojowej chrystianizacji Litwy. Działania takie stały się tym
bardziej możliwe, że królową
Czech i cesarzową była pobożna
Anna Świdnicka. Karol IV podjął
się tego zadania. Po wstępnych
optymistycznych rozmowach
z książętami litewskimi uzgodniono, że przybędą oni do Wrocławia na spotkanie z Karolem IV
i Kazimierzem Wielkim. W 1359
roku Kazimierz Wielki i Karol IV
przyjechali do Wrocławia. Książęta litewscy jednak nie przybyli,
ale powiadomili w swoim posłaniu, że gotowi są przyjąć chrześcijaństwo, jeżeli tylko Krzyżacy
zwrócą Litwie to, co zagarnęli,
a zakon krzyżacki zostanie przesiedlony z obecnego miejsca na
granice z Mongołami, by mógł
tam wypełniać misję obrony
chrześcijaństwa. Ta determinacja Litwinów mogła zrobić
na pobożnym cesarzu wrażenie
niekorzystne dla krzyżaków. Król
Polski nie zaniedbał dalszego ich izolowania od cesarza.
Na zjeździe władców w Krakowie

w 1364 roku - z udziałem Karola IV - nie było miejsca dla
Wielkiego Mistrza z Malborka.
Dla Polski nastały czasy pokoju.
W 1366 roku Kazimierz Wielki
udał się z wizytą do Malborka, przede wszystkim po to,
by przekonać się o sile Krzyżaków. Uznał, że jeszcze nie pora
na rozprawę wojenną. Trzeba było jeszcze wiele nowych
zamków, silniejszego rycerstwa, nowych szkół, kształcenia
młodzieży za granicą, głównie
w Pradze, utworzenia własnego uniwersytetu w Krakowie,
wprowadzenia nowego prawa
i nowej gospodarki, by sprostać
wyzwaniom czasów i groźnemu
sąsiadowi z północy. Polacy
poszli do Czech i innych krajów
zachodnich po wiedzę, umiejętności i wzrost kultury, postąpili
po czesku. Krzyżacy ufni w swoje
miecze ruszyli w stronę pól Grunwaldu. Dotarli do nich 40 lat po
śmierci Kazimierza Wielkiego
i w wielkiej bitwie średniowiecza
ponieśli druzgocącą klęskę.
Piastowie w Europie
Kazimierz Wielki postępował
po czesku. W ludowej polskiej
ocenie brzmi to bardziej konkretnie: zastał Polskę drewnianą,
a zostawił murowaną. Ocena bardzo wysoka. Murował, tworząc
grody i zamki, ale też wysyłając
młodzież po naukę i tworząc uniwersytet w Krakowie. Na Czechy
patrzył Kazimierz przez Śląsk i jechał do Pragi przez Śląsk, patrzył
na zachód. Ekspansja polska poszła jednak na wschód i rozpoczął
ją Kazimierz Wielki. Zapatrzył się
na Lwów i Podole, wschód pociągnął polską wyobraźnię swoją
innością kulturową i fascynującą
przestrzenią. Był to całkiem inny
krajobraz od śląskiego, czeskiego
i zachodniego, i przyniósł inne
owoce. Późniejsze wydarzenia
potwierdziły, że rycerstwo polskie przyczyniło się na wschodzie
do powstrzymywania tatarsko-tureckiej ekspansji islamu i być
może w tym właśnie jest sens
tzw. polskiej misji kresowej.
W czasach Kazimierza Wielkiego wybrana została ta strategia
rozwoju, która zaczęła oddalać
nas od Czechów.
W XIV wieku, brzemiennym
dla późniejszych dziejów Europy, dwór cesarza rzymskiego
był najważniejszą polityczną
i kulturalną sceną europejską.
W Pradze, stolicy naszego wiel-

kiego sąsiada królową i cesarzową była Piastówna Anna
Świdnicka. Mądra, szanowana
i kochana potwierdzała ważną
rolę Piastów we wspólnotowym
dziedzictwie Europy, w budowaniu fizycznych i duchowych
pomostów, po których dzisiaj
chodzimy. Miała też wpływ na
dobrą współpracę między Polską
i Czechami, wtedy, gdy to było
Polsce żywotnie potrzebne.
W 2004 roku, w 650 rocznicę pojawienia się pierwszej pisemnej
wzmianki o Czermnej, wdzięczne
społeczeństwo kudowskie wzniosło Annie Świdnickiej pomnik
w Czermnej, według projektu
artysty malarza i rzeźbiarza Władysława Kolbusza z Dusznik. Dla
upamiętnienia Anny odbywają
się pod tym pomnikiem tzw.
Aniny, czyli zlot pań o imieniu
Anna, w lipcu, w dniu imienin
Anny. Pierwsze uroczyste Aniny
Kudowskie odbyły się w 2005 r.
Wspominamy Annę Świdnicką,
mówimy o roli Piastów w Europie
i jednoczymy się jak w rodzinie
podczas imienin. Piastowska
krew płynęła we wszystkich
panujących dynastiach europejskich i dzisiaj także mamy kroplę
piastowskiej krwi w królewskiej
rodzinie brytyjskiej. Najmłodsza córka Kazimierza Wielkiego
o imieniu Anna wyszła za mąż
z a U l r y k a k s i ę c i a Te c k u
i z tego małżeństwa mamy
przodków obecnej królowej Anglii Elżbiety II. Gdy obserwujemy
wspaniałe dostojne uroczystości królewskie w Londynie, pamiętajmy, że jest w tym także
dostojeństwo naszych Piastów.
Piastówny były żonami i matkami
wielu władców europejskich, nosiły korony książęce, królewskie
i cesarskie, mówiły różnymi
językami i wyznawały różne
religie, weszły do historii wielu
narodów i zaświadczają o naszej
kulturze. Piastowie są naszą świętością, każde ich godne działanie,
gdziekolwiek nastąpiło, przynosi nam chlubę. Anna Świdnicka
stała się piastowskim darem
dla wspólnotowego dziedzictwa
Europy. Przypomnijmy słowa
filozofa Leszka Kołakowskiego:
„żaden naród nie może trwać,
nie będąc świadomy, że jego
obecna egzystencja jest przedłużeniem istnienia w przeszłości”.
Zapraszamy do Kudowy - Zdroju
na Aniny 27 lipca 2019 roku.
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Bronisław MJ Kamiński

PIASTOVCI V EVROPĚ – ANNA SVÍDNICKÁ
Na návštěvě v 14. století
Na rok 2019 připadá 680.
výročí narození piastovské
kněžny, české královny a římské
císařovny Anny Svídnické. Z doby
jejího kralování, tedy z doby, kdy
bylo Kladsko součástí České koruny, pochází první zmínka o Kudowě-Zdrój (tehdy ještě jako o
Čermné), datovaná 10. září 1354
a uvedená v dokumentech pražského biskupství. Z tohoto
důvodu Kudowa-Zdrój v roce
2004 prohlásila Annu Svídnickou
za svou historickou patronku.
Století, do kterého se Anna
Svídnická narodila, bylo chladné
a bouřlivé. Ochlazení klimatu ve
14. století bylo tak výrazné, že
se dokonce hovoří o nástupu
malé doby ledové (Bronisław
MJ Kamiński: Życie nie starzeje
się. 2005). Poklesly průměrné
roční teploty, změnil se směr a
síla větru a zhoršily se podmínky
pro zemědělskou výrobu. Úroda
byla mizerná, výnosy nedosahovaly ani pěti metrických centů
z hektaru, a brambory v té době
Evropa ještě neznala. Kolem obcházel hlad. Život byl těžký, ale
lidem nezbývalo, než si nějak
poradit. Změnil se způsob oblékání a proměnou prošla i móda.
Muži stále častěji nosili kalhoty a
začali nosit kamaše. Ženám zřejmě chlad tolik nevadil – vespod
zatím nic nenosily, přestože zejména v českých zemích vzkvétala
výroba barchetu. Zvyklosti každodenního života jitřily fantazii.
Lidé spali po několika v jedné
posteli, a tak jim bylo tepleji, a
jelikož spali nazí, mohlo jim být i
veseleji. Přikrývali si hlavu, aby se
chránili před průvanem. V zimě
bylo chladno i v zámeckých pokojích. Dokud večer nevyhasl
oheň, dalo se to ještě snést, ale
nad ránem se stávalo, že zamrzla
voda v hrncích. Kdybys, milý čtenáři, žil v této době, nejspíš bys
byl vysoký 165–170 centimetrů
(taková byla průměrná výška
mužů) a měl bys šanci žít 30 až
35 let (to byla průměrná délka
života mužů). A ty, milá čtenářko,
bys byla vysoká asi 152–160 centimetrů a žila bys 22 až 25 let.
(To byla průměrná výška žen a
délka jejich života.) Provdali by
tě mezi čtrnácti a šestnácti lety
nebo o něco málo později, a

pak rok co rok porod. Pokud se
ti podařilo přežit několik prvních
porodů, byl by to skoro zázrak.
Jak je vidět, ženy to měly těžší.
Mužů bylo víc (55 : 45), přestože válka střídala válku a smrt na
nich mívala žně. Život nebyl procházka růžovým sadem. Je svět
čím dál horší, anebo se přece jen
mění k lepšímu?
Těžké podmínky člověk snáz
přečká, když si uchová dobrou
náladu a nepropadá sebelítosti.
V trampotách se k sobě lidé chovají tak nějak víc lidsky, i v krutém
vládci se najednou projeví člověk.
Český král Jan Lucemburský byl
slavným a obávaným válečníkem
a také ke své rodině se choval
velmi tvrdě. Když se v roce 1332
setkal s Albrechtem II. Habsburským, bylo to zvláštní setkání:
Jan byl již slepý a Albrecht trpěl
paralýzou. Jan neviděl, kde jsou
dveře, a chromý Albrecht k nim
nemohl hosta doprovodit. Jejich okolí muselo být napjaté
jak struna, oni se však nedali
odradit a zachovali se skutečně
královsky – a je třeba dodat,
že i mužně: vybuchli smíchy a
rozesmáli všechny přítomné. I
v těch nejhorších trápeních si
člověk může zachovat lidskost
a smysl pro humor.
Ve 14. století střední, a především západní Evropu sužovaly
různé epidemie, zejména moru,
zvaného černá smrt; v některých
částech Anglie, Německa a Francie vymřela celá města. Nehledě
na tato boží dopuštění se dál
vesele válčilo. Anglie a Francie
proti sobě právě stály v tzv. stoleté válce. Církev, která dosud
byla stabilizačním a civilizačním
prvkem Evropy, začala procházet
hlubokou krizí, sídlo papeže se
přestěhovalo z Říma do francouzského Avignonu a nastalo
schizma. Latina jako všeobecně
používaný evropský jazyk ustupovala stále rozšířenějším národním jazykům. Také polské země
v té době strádaly, sužovány krvavými útoky Tatarů z východu a
křižáků ze severu. Ve 14. století,
tedy již v pozdním středověku,
se zdálo, že se svět hroutí.
Moudří lidé tvrdí, že když se
jedny dveře zavřou, otevřou se
místo nich jiné, lepší. Stačí se jen
rozhlédnout (alespoň v duchu),
neztrácet naději, a nějaké výcho-

Anna Świdnická - socha Piotra Parlera na triforium v katedrále v Praze.

disko se najde. Vždycky existují
nějaké nové dveře, kterých si nevšimneme, dokud se nám daří – a
to platí i dnes. Studené počasí,
epidemie a války nevyvolávaly
v lidech takovou hrůzu jako pocit, že se od nich Prozřetelnost
odvrátila, jako ztráta smyslu života a víry, že nade vším je nějaký
řád, nějaká moc, jakýsi Boží duch,
který může navrátit harmonii a
radost ze života. A v dobách
těchto velkých pochybností se
objevili lidé, kteří si povšimli nových otevřených dveří.
Mystici 14. století
Nejvíc takových lidí se objevilo ve 14. století – víc než v jiných
stoletích – a byli to nejen muži,
ale i ženy. Od Anglie na západě
a Švédska na severu až po jih
a východ kontinentu proudily
myšlenky a činy těchto blahoslavených a svatých poslů, jako
byla Gertruda († 1302), Anděla
z Folina (†1309), Mistr Eckhart (†
1327), Richard Rolle († 1349), Jan

Tauler († 1361), Heinrich Suso (†
1365), Brigita (†1373), Kateřina ze
Sieny († 1380) či Walter Hilton (†
1396). Anonymní autor známého
Oblaku nevědění zemřel kolem
roku 1370. Krátkou zmínkou
chceme aspoň na okamžik připomenout tato svatá jména, jichž
jsme vybrali tolik, kolik je korálků
v desátku růžence.
Mystici měnili nahlížení na
svět. V chladném, hladovějícím
světě plném krveprolití nebylo
snadné najít Boha; nebe bylo
vzdálené, zamračené a zdálo
se opuštěné. Mystici odhalili, že
Boha nemáme hledat v oblacích
nebo nad nimi, někde nad námi
ani ve vesmíru, ale uvnitř lidské
duše. Tímto pohledem připomínali Ezechiela v babylonském
zajetí, který své ztrápené druhy
poučoval o tom, že Jahve nežije
ve chrámu zničeném v Babyloňany, ale žije v lidských srdcích.
Mystici obrátili perspektivu, vše
přiblížili, posílili ducha. Můj moudrý přítel mi kdysi řekl: Zajdi do
katedrály ze čtrnáctého století a
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spatříš tam veškerou sílu ducha.
Něco takového nemohli vybudovat pochybující, ustrašení nebo
sklíčení lidé. Mystici a šiřitelé
jejich myšlenek duchovního i
světského stavu zaháněli strach a
probouzeli naději; na své posluchače se obraceli jazykem poezie,
kterému nemohli porozumět ti,
kdo je odmítali. A podobně je
tomu i dnes.
Myšlenky mystiků pronikaly
k panovníkům a k jejich okolí.
Šťastnou souhrou okolností
měly ve 14. století téměř všechny
země znamenité vládce. Takovou
koncentraci velkých monarchů
bychom v jiných stoletích hledali
marně. Velký český král a císař Karel IV., polský král Kazimír Veliký,
králové Ludvík I. Uherský z Anjou
a Valdemar IV. Dánský – ti všichni
byli současníci. Velkou osobností
byl také velmistr křižáckého řádu
v Malborku Winrich z Kniprode.
Významným vládcem v Dolním
Slezsku byl svídnicko-javorský
kníže Boleslav II. Malý. V době,
kdy vznikala obec Čermná, jejíž
okrajová část se později rozrostla
v dnešní město Kudowa-Zdrój,
byl svět neobyčejně dynamický: mohlo se stát cokoli, život se
mohl obrátit na dobrou i na špatnou stranu. Právě 14. století bylo
obdobím utváření novověkých
evropských národů, jak je známe
dnes. Polsko se v té době mohlo
rozvíjet, ale mohlo také zaniknout. Bylo zapotřebí obrovské víry,
vůle, představivosti, odvahy a šlechetnosti našich předků, aby na
tomto místě Evropy vybudovali
národ, který se dokázal rozvíjet
a spolurozhodovat o vlastním
osudu i o osudech jiných národů.
Karel IV. – České země
a císařství
Vydejme se nejdříve do českého království. To je země, kam
bychom – už tenkrát – šli na pivo.
A 14. století bylo stoletím piva.
Význam města velikosti dnešní
Kudowy-Zdrój (11 tisíc obyvatel) by se ve 14. století blížil
významu hlavního města a totéž
by ještě ve větší míře platilo o
dnešním Kladsku, Nové Rudě či
Kladské Bystřici. Na hlavní třídě
takového města by nepochybně
stály minimálně dva pivovary.
V Sienkiewiczových Křižácích,
odehrávajících se na konci 14.
století, v hospodě U Lítého tura
hospodský roznášel v hliněných
džbáncích medovinu. V Čermné
by nám v té době nosil krčmář –

a určitě by to byl Čech – dobré
pivo. Povídali bychom si s ním
o králích, o královnách... zkrátka
o politice. Český krčmář by pěl
chválu na svého panovníka Karla
IV., který přestavěl Prahu, postavil krásný most na Vltavě, založil
v Praze univerzitu a téměř všechny Pražany znal osobně (Przełomowe wydarzenia historyczne
we współczesnych polskich i czeskich podręcznikach szkolnych,
UAM 2018). A to už byla Praha
velkým městem. O svém králi by
hovořil s velkou úctou. Bylo mu
jasné, že královští sloužící mají
velké uši a dlouhé ruce, a věděl
také, že král má dobrou paměť.
Nikdy nevíte, k čemu takový
velký pán svou paměť použije.
Byl to moudrý a mírný panovník,
ale dokázal být ve svých soudech
přísný. Povídalo se, i když to není
zcela jisté, že když přistihl rytíře
Jana Pancíře při páchání zločinu,
tak nehledě na to, že ho předtím
sám pasoval rytířem, odsoudil
milého rytíře k smrti, a dokonce ho prý vlastnoručně pověsil.
Karel IV. uměl dát najevo, že je
mocným a schopným vladařem.
Byl to zbožný muž, na svém hradě Karlštejně nedaleko Prahy měl
tolik relikvií svatých, že by jimi
mohl podělit všechny kostely na
světě. Byli tací, kdo na tato skladiště svatosti hleděli s despektem, a dost možná by se to příliš
nelíbilo ani samotným svatým,
protože třeba po useknutém
prstu z ruky sv. Mikuláše tekla
krev, přestože v něm už dávno
žádná nebyla. Jedni tvrdili, že
je to dobré znamení, a jiní zase,
že špatné. Jako obyčejně bylo
víc těch, kdo viděli budoucnost
černě. Manželky Karla IV., to je
dobré téma k českému pivu.
Umíraly při porodu, ale nechaly
Karlu IV. a Čechům dobré věno.
Našemu krčmáři by vůbec nevadilo, kdyby těch žen bylo ještě
víc. Karel IV. pocházel z hraběcího
rodu Lucemburků (lucemburská
dynastie), ale v jeho žilách kolovala i česká krev a po svém otci
zdědil titul českého krále (Ferdinand Seibt – Karol IV, 1994).
Díky své první manželce, Blance
z Valois, se stal členem francouzské královské rodiny, druhá manželka, Anna Falcká, mu přinesla
věnem několik měst a trochu zlata a třetí Karlovou ženou se stala
polská kněžna Anna Svídnická.
O ní bychom od našeho českého
krčmáře slyšeli slova plná obdivu: Anna Svídnická byla krásná,
velmi mladá, moudrá, a navíc se

díky sňatku Česká koruna rozšířila o velké svídnicko-javorské
knížectví.
Karel IV. byl českým králem a
zároveň císařem Svaté říše římské národa německého. Slova
„národa německého“ nám umožňují odlišit středověké Římské
císařství od starověkého Říma.
Germánské kmeny porazily starověký Řím (v 5. století), jako národ
německý nazvaly svou zemi Římskou říší v čele s germánským
císařem korunovaným v Římě
a s hlavním městem v Cáchách
(Ivo Jaworski: Zarys powszechnej historii państwa i prawa, PWN
1978). Součástí Svaté říše římské
národa německého, tedy první
německé říše, bylo Německo,
české země, Švýcarsko, Itálie,
Lucembursko, Belgie a Holandsko. Císařství nebylo jednotným státem, spíše připomínalo
dnes vznikající Evropu regionů.
V této velké konglomeraci měla
císařská vláda vybudovaná na
tradici římského impéria přímo
magickou moc. Císař a papež byli
nejvýznamnějšími silami středověké Evropy. České země byly
jako království součástí římské
říše, ale zachovaly si značnou
nezávislost. Skutečnost, že český král v osobě Karla IV. byl
zároveň císařem, znamenala pro
české země možnost podpory ze
strany tehdejšího nejmocnějšího
panovníka. Karel IV. si navíc Čechy velmi zamiloval. Hlavním
městem Svaté říše římské sice
byly Cáchy, ale za Karlova života
se skutečným hlavním městem
stala jeho milovaná Praha. V době
jeho vlády české země prožívaly
období mimořádného rozvoje,
staly se kulturní mocností Evropy,
a z toho těží dodnes. V českých
zemích panovala atmosféra
západoevropského racionalismu s rozvíjející se měšťanskou
kulturou, která kladla důraz na
technickou civilizaci. Zároveň
probíhala teritoriálně kulturní
expanze do Slezska.
Anna Svídnická z rodu
Piastovců jako královna
a císařovna
V době vlády Karla IV. usedl
na polský trůn Kazimír Veliký.
České země byly jednotným
státem, zatímco v Polsku končilo období feudální rozdrobenosti. Návrat jednotného
státu byl spojen s problémy,
některé oblasti už přivykly své
nezávislosti, jiné začaly podléhat

sousedním státům. České země
rozšířily svou svrchovanost nejen
o Dolní a Horní Slezsko, ale i o
Mazovsko. Płock a Varšava byly
v držení českého krále jako české
léno. Vladislav Lokýtek usiloval
o sjednocení Slezska se zbytkem Polska a své tři děti využil
k upevnění státu jak zevnitř, tak
ve vztazích s ostatními zeměmi.
Dceru Alžbětu Lokýtkovnu provdal za uherského krále Karla
Roberta a z tohoto manželství
vzešel pozdější polský král Ludvík
Uherský. Druhá Lokýtkova dcera
Kunhuta se provdala za svídnického knížete Bernarda Svídnického a jejich syny byli Boleslav
II. Malý a Jindřich II. Svídnický.
Vladislav Lokýtek spoléhal na to,
že Kunhutin sňatek přispěje ke
sjednocení velkého, nezávislého
svídnicko-javorského knížectví
s Polskem. Svídnicko-javorský
panovník Boleslav II. neměl děti,
ale jeho bratr Jindřich II. měl dceru Annu Svídnickou, která se za
těchto okolností stala dědičkou
rozlehlého knížectví, rozkládajícího se od Lužické Nisy a Zhořelce na západě po Hlohovsko na
severu a dále přes Kąty Wrocławskie (Kant, Canth) a Olavsko až
po Zlatý Stok na jihu. Přes svého
otce Jindřicha II. a babičku Kunhutu byla Anna spojena s hlavní
královskou linií Piastovců, polský král Kazimír Veliký byl jejím
strýcem. Získání posledního nezávislého slezského knížectví pro
českého panovníka znamenalo
ovládnutí celého Slezska, čímž
české království posílilo svou pozici mezi ostatními státy Římské
říše.
Ovdovělý Karel IV. v roce
1353 uzavírá manželský svazek
s Annou Svídnickou, a získává
tak svrchovanost nad svídnicko-javorským knížectvím. Sňatek
oba královské dvory sblížil a jejich vztahy byly téměř rodinné:
polský král nepodnikal žádné aktivity, aby získal zpět Dolní Slezsko, a český král se vzdal vlády
nad Mazovskem. Křižácký řád
ztratil potenciálního spojence,
kterým pro něj mohly být české
země, měl však i nadále podporu
Německa ve své misi obrátit Litvu
na křesťanskou víru. Kazimír Veliký přesvědčoval Karla IV. s poukazem na jeho zbožnost, aby sám
svou osobní autoritou a příkladem zbožného vládce začal šířit
křesťanskou víru při pokojném
obrácení Litvy na křesťanství. Podobným aktivitám byla příznivá i
skutečnost, že českou královnou
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a císařovnou byla zbožná Anna
Svídnická. Karel IV. se pustil do
tohoto úkolu. Po úvodních, slibně
se vyvíjejících jednáních s litevskými knížaty bylo ujednáno, že
knížata se setkají s Karlem IV. a
Kazimírem Velikým ve Vratislavi.
Když pak v roce 1359 Kazimír Veliký a Karel IV. přijeli do Vratislavi,
litevských knížat se nedočkali.
Místo nich přišlo poselství, že
jsou připraveni přijmout křesťanství, pokud křižáci vrátí Litvě vše,
co si přivlastnili, a pokud bude
křižácký rád přesunut na hranici
s Mongolskem, aby tam plnil své
poslání, jímž je obrana křesťanství. Rozhodné stanovisko Litevců mohlo na zbožného císaře
zapůsobit, což nebylo výhodné
pro křižáky, a polský král se postaral o to, aby jejich izolace od
císaře pokračovala. Na setkání
panovníků v Krakově v roce 1364,
jehož se účastnil Karel IV., se pro
velmistra z Malborku nenašlo
místo (Roman Grodecki: Kongres
Krakowski w roku 1364, Kraków
1939). V Polsku nastalo období
míru. V roce 1366 se Kazimír Veliký vypravil na návštěvu Malborku, jejímž cílem bylo především
zjistit sílu křižáků. Kazimír došel k
závěru, že prozatím nenastal čas
k vojenskému střetu. Bylo ještě
třeba postavit mnoho nových
hradů, posílit rytířstvo, založit
nové školy, vyslat mládež za
vzděláním do zahraničí, zejména
do Prahy, založit vlastní univerzitu v Krakově, zavést nová práva
a nový způsob hospodaření, aby
byly splněny požadavky doby a
aby bylo možné obstát před nebezpečným nepřítelem ze severu. Poláci odcházeli do Čech a do
dalších zemí získávat vědomosti
a znalosti a načerpat kulturní povědomí – zvolili si českou cestu.
Křižáci vložili důvěru ve své meče
a vydali se na cestu, která je dovedla ke grunwaldským polím.
Došli tam teprve čtyřicet let po
smrti Kazimíra Velikého a v jedné z největších bitev středověku
utrpěli drtivou porážku.
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Piastovci v Evropě
Kazimír Veliký šel českou
cestou. Ústa lidu jeho vládu
hodnotí konkrétněji: zastal
Polsko dřevěné, ale zanechal je
kamenné. A to je velmi vysoké
hodnocení.( Jerzy Wyrozumski –
Kazimierz Wielki, 2004) Budoval
hrady a města, ale budoval polský stát i tím, že poskytl mládeži vzdělání a založil v Krakově
univerzitu. Na české země se
Kazimír díval přes Slezsko, přes
Slezsko také cestoval do Prahy.
Hleděl západním směrem. Polská
expanze, kterou Kazimír Veliký
zahájil, však postupovala na
východ (Kronika Pomorzańska,
Lwów 1867). Východní oblasti
– Lvov a Podolí – živily polskou
fantazii svou kulturní odlišností
a ohromujícím prostorem. Byla
to krajina diametrálně odlišná
od té ve Slezsku, v českých zemích i na Západě, a přinášela
jiné plody. Pozdější historické
události ukázaly, že polští rytíři
na východě přispěli k zadržení
turecko-tatarské islámské expanze, a možná právě v tom spočívá
význam tzv. polského poslání na
východních územích. V době Kazimíra Velikého byl zvolen směr
vývoje, který nás začal vzdalovat
od Čechů.
Ve 14. století, které zásadním
způsobem ovlivnilo pozdější
směřování Evropy, byl dvůr
římského císaře nejvýznamnější
evropskou politickou a kulturní
scénou. V Praze, hlavním městě
našeho velkého souseda, byla
královnou a císařovnou Anna
Svídnická z rodu Piastovců.
Moudrá, ctěná a milovaná panovnice byla svědectvím toho,
že Piastovci hráli významnou
roli v budování společného
evropského dědictví, fyzických
i duchovních mostů, po nichž
dnes kráčíme. Měla také vliv na
dobrou spolupráci mezi polským
a českým královstvím v době, kdy
to pro Polsko bylo přímo životně
důležité. V roce 2004, kdy uplynulo 650 let od první písemné

Památník Anny Świdnické v Kudowě-Zdrój Czermné.

zmínky o Čermné, nechali vděční
kudowští obyvatelé postavit
Anně Svídnické pomník v Čermné podle návrhu akademického
malíře a sochaře Władysława
Kolbusze z Lázní Dušníky. Annu
Svídnickou připomínají Anenské
slavnosti nazvané Aniny – vždy
v červenci se u jejího pomníku
sejdou ženy nosící jméno Anna.
První slavnostní Kudowské Aniny
se uskutečnily v roce 2005. Připomínáme si Annu Svídnickou,
hovoříme o roli Piastovců v Evropě a scházíme se jako rodina
v den jejího svátku. Piastovská
krev kolovala ve všech vládnoucích evropských dynastiích, a
i dnes máme kapku piastovské
krve v britské královské rodině.
Nejmladší dcera Kazimíra Velikého Anna se provdala za hraběte Ulricha z Tecku a z tohoto
manželství pocházejí předci anglické královny Alžběty II. Když

sledujeme velkolepé královské
slavnosti v Londýně, nezapomínejme, že v nich je obsažena
i důstojnost našich Piastovců.
Ženy z rodu Piastovců byly manželkami a matkami evropských
vládců, nosily knížecí, královskou
i císařskou korunu, hovořily
různými jazyky a vyznávaly různá
náboženství, vstoupily do dějin
mnoha národů a jsou svědectvím
naší kultury. Piastovci jsou naší
pýchou, každá jejich obdivuhodná aktivita, ať k ní došlo kdykoli,
je naší chloubou. Anna Svídnická
se stala piastovským vkladem do
společného dědictví Evropy. Připomeňme si slova filozofa Leszka
Kołakowského, že „žádný národ
nemůže existovat bez vědomí, že
jeho dnešní existence je pokračováním jeho bytí v minulosti“.
Nezapomeňte přijít 27. července
2019 na Anenské slavnosti – Kudowskie Aniny.

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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RELIKWIE ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W KŁODZKU
„Cesarz rzymski Otto III
przybywszy do Gniezna udał się
do katedry i padłszy na twarz
przed ciałem św. Wojciecha
z wielką pobożnością dziękował
Bogu i św. Wojciechowi za przywrócenie mu zdrowia. Również
przy jego grobie złożył godne
cesarza dary w złocie i srebrze
i przez kilka dni zatrzymał się
w Gnieźnie, czyniąc zadość swojemu nabożeństwu, które miał
dla świętego” 1 – tak kanonik
krakowski Jan Długosz, autor
Roczników Sławnego Królestwa Polskiego, zapisał jedno
z donioślejszych wydarzeń
w dziejach Polski – Zjazd Gnieźnieński w roku 1000. Złożenie
zwłok św. Wojciecha w Gnieźnie
i utworzenie w związku z tym arcybiskupstwa było, jak zaznaczają
badacze, wielkim osiągnięciem
Bolesława Chrobrego. Historyk
Bogusław Gierlach podkreśla,
że Chrobry postąpił jak wielki
polityk: „[…] pomyślał […] oto
Polska ma swojego świętego
i w dodatku męczennika! Musiało to uczynić ogromne wrażenie
w Europie, tak wrażliwej wówczas
na wzorzec człowieka ginącego
za wiarę. Wojciech, a z nim Polska
i jej władca skupili na sobie oczy
całego ówczesnego świata chrze-

ścijańskiego”2. Od tego momentu, a więc od ponad tysiąca lat,
św. Wojciech (ok. 856-997) patron
Polski, Czech oraz Węgier obdarzany jest atencją wielu narodów.
O niezwykle skomplikowanym, aczkolwiek interesującym
życiu św. Wojciecha sporo już
napisano, odsyłam chociażby do
publikowanych w ostatnich latach na łamach „Ziemi Kłodzkiej”
artykułów3, czy poświęconych tej
postaci opracowań4. Pomijając
więc życiorys Świętego, przypomnijmy jedynie istotny dla miłośników dziejów Kłodzczyzny
fakt, że św. Wojciech był jednym
z synów czeskiego księcia Sławnika do którego w X wieku należało
Kłodzko. Większość z nas pamięta głównie ostatni, zakończony
tragicznie, etap życia Wojciecha,
gdy wyruszył w tak dobrze znaną nam Polakom, pielęgnowaną przez historiografów, drogę
do pogańskich Prusów, gdzie
został zamordowany. Zwłoki
Wojciecha, uznanego przez papieża Sylwestra II za świętego już
w 999 r., wykupione przez Bolesława Chrobrego, umieszczono
w Gnieźnie w nowo założonej
metropolii arcybiskupiej. I oto
już wkrótce losy relikwii św. Wojciecha stały się równie niezwykłe

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku. Fot. T. Gmerek

Kościół pw. Świętych Jerzego i Wojciecha w Kłodzku. Fot. T. Gmerek

i równie skomplikowane, jak
jego życie. Wspomnijmy jedynie,
na potrzeby niniejszego tekstu,
że Gniezno podzieliło się relikwią
z cesarzem Ottonem III, który
otrzymał jedno z ramion św. Wojciecha „z wielką wdzięcznością
i czcią przyjęte przez cesarza”5.
Z kolei cesarz obdarował kostkami ramienia kościoły w Akwizgranie, Leodium, Pereum i Rzymie.
W ciągu następnych lat drobne
relikwie otrzymały także inne
kościoły 6. Komplikacje, które
zapoczątkowały trwający stule-

cia spór o relikwie, zaczęły się po
1038 roku, gdy podczas najazdu
na Polskę czeskiego księcia Brzetysława relikwie zostały wywiezione do Czech. Spór skomplikowany, obrosły w najróżniejsze
przypuszczenia i interpretacje
co do tego, czy Czesi rzeczywiście
wywieźli relikwie św. Wojciecha
i gdzie one naprawdę się znajdują: w Polsce czy Czechach? Całą
sprawę dodatkowo skomplikowała wiadomość o odnalezieniu w 1127 r. w Gnieźnie głowy
św. Wojciecha (przechowywa-
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nej w katedrze gnieźnieńskiej
do XX wieku i skradzionej stamtąd w 1923 r.) i tym, że i Praga
przekonywała o znajdującej się
w stolicy Czech relikwii głowy,
zaś do posiadania kolejnej, trzeciej już czaszki świętego przyznał
się też Akwizgran. Jak wynika
z lektury licznych opracowań,
tudzież pojawiających się co
jakiś czas artykułów, mniej lub
bardziej wiarygodnych, spór o relikwie wciąż nie jest zakończony.
Według współczesnych badaczy nie ma powodu wątpić
w to, że książę Brzetysław rzeczywiście wywiózł relikwie,
jednak jak podkreślają dalej,
nieco inaczej przedstawia się
sprawa związana z czaszką
Świętego. Komplikuje ją, wynikający z wielu zapisków fakt,
że pierwsza do Gniezna trafiła
głowa św. Wojciecha, a dopiero
później sprowadzono wykupione przez Bolesława Chrobrego
zwłoki. Prawdopodobne jest,
że k anonic y gnieźnieńsc y
„na wieść o zbliżaniu się wyprawy czeskiej schowali naczynie z głową św. Wojciecha
i że tę właśnie głowę faktycznie odnaleziono w roku 1127”7.
To zaledwie garsteczka informacji
n a te n te m at, n i e z b ę d n a
dla dalszej narracji tego artykułu, trudno bowiem w niewielkim
i popularnym z założenia materiale choć część związanych
z relikwiami św. Wojciecha historii, domysłów i przypuszczeń
omówić. A może nie ma takiej
potrzeby. Dociekliwy i zainteresowany tematem czytelnik bez
trudu znajdzie materiały, które
to zagadnienie poruszają. Warto
jedynie wspomnieć, że niektóre kościoły w Polsce posiadają
relikwie św. Wojciecha. Część
z nich pochodzi od tych przec h o w y w a nyc h o d s t u l e c i
w Rzymie, bowiem w 1928 roku,
na prośbę ówczesnego arcybiskupa gnieźnieńskiego
i prymasa Polski Augusta Hlonda, Polsce przekazano część
znajdujących się tam fragmentów kości przedramienia
św. Wojciecha. Otrzymane relikwie złożono początkowo
w skarbcu gnieźnieńskim 8 ,
a w późniejszych latach podzielono się nimi z innymi świątyniami.
W 1989 roku, na polecenia kardynała Józefa Glempa, dokonano
kolejnej rewizji gnieźnieńskich
relikwii św. Wojciecha. I tu zaczyna się nasz kłodzki wątek
relikwii patrona Polski. Być może
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Ołtarz św. Ignacego Loyoli w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku. Fot. T. Gmerek

niewielu kłodzczanom znany jest
bowiem fakt posiadania przez
dwa kłodzkie kościoły relikwii
tego Świętego.
O relikwii znajdującej się
w położonym przy ul. W. Łukasińskiego kościele pw. Świętych
Jerzego i Wojciecha, którym opiekują się Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji, dowiedziałam
się przypadkiem ponad 20 lat
temu i, zaintrygowana, postanowiłam sprawdzić tę informację.
Ówczesna przełożona klasztoru, siostra Rafaela, potwierdziła
wiadomość, informując mnie,
że oto 18 marca 1992 r. podczas uroczystości poświęcenia
nowego ołtarza ofiarnego i ołtarza Wystawienia Najświętszego
Sakramentu, w ołtarzu wmurowano szkatułę z relikwią (kostką)
patrona Polski i Czech9. Konsekracji dokonał ówczesny Arcybiskup Metropolita Wrocławski,
Jego Eminencja Ksiądz Kardynał
Henryk Gulbinowicz.
Jakiś czas potem, w rozmowie z jezuitą ks. Czesławem Salamonem usłyszałam, że również
kościół pw. Wniebowzięcia NMP
posiada relikwię św. Wojciecha.
W tej kolejnej kłodzkiej świątyni
szczątki Świętego umieszczono
na ołtarzu św. Ignacego Loyoli,

znajdującym się w południowej
nawie kościoła, w środkowej
gablocie (wraz z relikwiami św.
Marka i św. Marcela), w relikwiarzu opatrzonym napisem
„F. S. Adalbert”. Adalbert to drugie imię św. Wojciecha, przybrane
podczas bierzmowania na część
Adalberta, arcybiskupa Magdeburga, wieloletniego nauczyciela,
przyjaciela i opiekuna. Dodajmy,
imię pod którym św. Wojciech
znany jest na zachodzie Europy.
Przechowywane w obu
kościołach szczątki to relikwie
pierwszego stopnia, a więc części
ciała10. Relikwie przechowywane
u sióstr klarysek trafiły tu kilka
lat po tym, jak dokonano wspomnianej wyżej rewizji gnieźnieńskich relikwii św. Wojciecha. Wtedy też drobne części pobrano
do relikwiarzy i ofiarowano różnym parafiom w Polsce11. Niestety, na dzień dzisiejszy po, przyznam, dość pobieżnej penetracji
źródeł, nie jestem w stanie określić, z jakiego okresu i jaką drogą relikwie św. Wojciecha trafiły
do kościoła pw. Wniebowzięcia
NMP. Nieoceniony ks. Joseph
Kögler w swoich kronikach
wymienia relikwie przechowywane w tej kłodzkiej świątyni12,
podając też informacje o ich

pochodzeniu, jednak o relikwii
św. Wojciecha nie wspomina,
przynajmniej na tych stronicach
kroniki, które przejrzałam. Wspomniany ks. Salamon informuje, że
w pewnym okresie (nie podaje
daty) w kościele pw. Wniebowzięcia NMP relikwie poddano
historycznej ocenie, odsuwając
te, które nie miały potwierdzenia
w dokumentach, więc stwarzały
tym samym wątpliwości co do
ich autentyczności. Jak zaznacza:
„Relikwie, które pozostały, miały potwierdzenie historyczne, to
znaczy wiadomo, skąd zostały
wzięte i przez kogo do Kłodzka
sprowadzone”13. Być może wnikliwa penetracja archiwum parafialnego pozwoliłaby odnaleźć
zapiski na ten temat. Tymczasem
pozostają nam jedynie domysły.
Ponieważ kostka Świętego znajduje się w relikwiarzu (w oszklonej, wykonanej z blachy gablocie z bogatą dekoracją roślinną)
pochodzącym z początków XVIII
wieku14, można ewentualnie wysnuć przypuszczenie, że i relikwia
może pochodzić z tego okresu
(może też być starsza lub młodsza (?)).
Posiadanie przez dwie kłodzkie świątynie relikwii biskupa Pragi to, moim zdaniem, istotna wia-
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domość, zwłaszcza w kontekście
planowanego otwarcia kolejnych
stacji na utworzonym w 2016 r.
Międzynarodowym Szlaku Świętego Wojciecha. Przypomnę,
że prowadzący z Pragi przez
Wrocław, Poznań i Gdańsk
do Elbląga Szlak powstał z inicjatywy Juliana Golaka, a pod opieką merytoryczną prof. Konrada
Czaplińskiego. Otwarcia I etapu
Szlaku, 22-24 kwietnia 2016 r.
w Pradze, w ramach uroczystej
inauguracji Polsko-Czeskiego
Roku Kulturalnego, dokonał Kardynał Dominik Duka – Prymas
Czech. W ciągu kilku lat na trasie
Szlaku, zarówno po czeskiej, jak
i polskiej stronie powstawały kolejne stacje upamiętniające Szlak.
Na terenie Polski utworzono je
już m.in. w Kudowie Czermnej
(14 maja 2017), w Niemczy
(18 czerwca 2017), w Kamieńcu
Ząbkowickim (16 września 2017),
w Dzierżoniowie (29 kwietnia 2018) oraz w Mieroszowie
(22 czerwca 2018). Może więc
teraz przyszła pora i na Kłodzko?
Pomysłodawcy i organizatorzy Szlaku zdają sobie sprawę,
iż nie ma dowodu na to, że św.
Wojciech przez Kłodzko przechodził. Co prawda pisze o tym
Václav Hájek z Libo an (zm. 1553),
czeski kronikarz, któremu jednak
zarzuca się szereg nieścisłości,
a często i zmyśleń. W jego to
kronice czytamy, że św. Wojciech
w drodze do Prusów zatrzymał
się właśnie w Kłodzku i modlił
w kościele pw. św. Piotra, w którym brat jego Radzim-Gaudenty
odprawił mszę św.15. Informację
tę powtarzają, powołując się
na zapiski kronikarza Hajka,
późniejsi autorzy opracowań
poświęconych regionowi, choć

niektórzy z nich nie przyjmują
tej wiadomości bezkrytycznie.
Niemniej jednak historia pobytu
św. Wojciecha w Kłodzku odnotowywana jest w wielu publikacjach. W połowie XVII wieku pisze o tym znany i ceniony
czeski jezuita Bohuslav Balbin
(1621-1688), autor ważnych dzieł
historycznych, mający związki
z Kłodzkiem i Bardem Śląskim16,
jak też Johann Müller (16501723), rektor kolegium jezuickiego w Kłodzku, w swoim słynnym
dziele z 1690 r. będącym ważnym
źródłem do badań historii regionu17. Umieszcza tę wiadomość
również kapłan i historyk Joseph
Kögler (1765-1817) w Chronicken
der Grafschaft Glatz18, wskazując,
że powtarza tę informację za Balbinusem i Hajkiem. O pobycie
św. Wojciecha w Kłodzku wspomina także Aloys Bach (17701845), kłodzki duchowny, muzyk i kompozytor, w wydanej
w 1841 r. obszernej pracy
o historii kościoła w hrabstwie
kłodzkim19, jak też Eduard Wedekind (1804-1861) w swoim
obszernym opracowaniu historii Kłodzczyzny20 przykłady
można by mnożyć. Nic zatem
dziwnego, że funkcjonująca
od stuleci informacja o pobycie św. Wojciecha w Kłodzku,
nawet wówczas, gdy niektórzy
przekazujący ją historiografowie
w nią powątpiewają, przetrwała
w tradycji historycznej regionu
do naszych czasów. Tym bardziej,
że i pewna liczba współczesnych
opracowań, zarówno polskich,
czeskich i niemieckich, przywołuje to wydarzenie. Niektórzy
autorzy tych tekstów pisząc, iż
św. Wojciech udając się w 997
roku z misją chrystianizacyjną

do pogańskich Prusów przechodził przez Kłodzko, nie podają
nawet źródła owej informacji 21,
co może czynić wrażenie stwierdzonego faktu, albo przywołują je, jak np. czyni to w swoim
artykule Hans Veit22, wskazując
na wspomniane już opracowanie
Bacha. W innych znów publikacjach autorzy powołują się jedynie na „starą kłodzką tradycję”23,
ale wgląd w literaturę, z której
korzystali pozwala zauważyć,
że opierali się m.in. na pracach
Hájka, Balbinusa i Bacha.
Informację o św. Wojciechu
w Kłodzku odnajdujemy też
w popularnych, przygotowanych
na użytek lokalnych czasopism,
tekstach24. Ich autorzy nie podają
źródła wiadomości, co w przypadku artykułów zamieszczanych w prasie jest powszechną
i właściwie zrozumiałą praktyką. Jednakże niezorientowany
w temacie czytelnik dostaje
w ten sposób jednoznaczny, nie
obarczony istniejącymi wątpliwościami, przekaz. Tymczasem
część współczesnych historyków
powołując się m.in. na znane
i uznawane za wiarygodne
żywoty Świętego, w których
brak jakiejkolwiek wzmianki
na temat jego pobytu w Kłodzku, zaprzecza temu doniesieniu.
Dodatkowym argumentem, który
przywołują, godzącym w prawdopodobieństwo przejścia św.
Wojciecha przez gród kłodzki,
jest też to, że wspomniany przez
Hajka kościół pw. św. Piotra,
w którym we mszy miał uczestniczyć św. Wojciech i jego przyrodni brat Radzim Gaudenty,
poświęcono, jak czytamy, w 1479
roku, w związku z czym „dopiero po tej dacie powstać mogła

tradycja o rzekomym pobycie
w nim św. Wojciecha”25.
Już na koniec tych naszych
bardzo pobieżnych rozważań
warto dodać, że w niektórych
opracowaniach regionalnych
funkcjonuje jeszcze jedna opowieść o św. Wojciechu na ziemi
kłodzkiej, według której miał on
zatrzymać się w położonym niedaleko Kłodzka Starym Wielisławiu. Tam, w niewielkim kościółku,
posługę kapłańską miał pełnić
jego wuj, nieznany z imienia
członek rodu Sławnikowiców26.
Pozostawiając sprawę pobytu
św. Wojciecha w Kłodzku dalszym
badaniom historyków, należy
zaznaczyć, że w intencji pomysłodawców, jak konsekwentnie
podkreślają, Międzynarodowy
Szlak Świętego Wojciecha powinien być jednym ze sposobów upamiętnienia tej postaci,
przybliżenia miejsc związanych
z jej kultem, dającym zainteresowanym sposobność poznania
polsko-czeskiego dziedzictwa
kulturowego oraz historii Czech
i Polski. Może więc, chociażby ze
względu na „starą kłodzką tradycję”, istnieje zasadność utworzenia stacji w Kłodzku. Wydaje
się, że odpowiednim miejscem
postawienia reprezentującej
Szlak tablicy będzie właśnie
to w pobliżu jednego z kościołów posiadających relikwie
Świętego. Być może należałoby
też wziąć pod uwagę miejsce
na Górze Fortecznej, gdzie
według tradycji miał zatrzymać
się św. Wojciech, jeden: „z ważniejszych bohaterów epoki, który
stał się wspólnym dziedzictwem
wielu narodów…”27.
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3. Zob. np. K. Czapliński, Święty Wojciech, biskup i główny patron Polski, „Ziemia Kłodzka”
2016, nr 258-259, s.11-13; B. Kamiński, Św. Brunon z Kwerfurtu następcą św. Wojciecha,
„Ziemia Kłodzka” 2016, nr 262, s.24-27.
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przez świętego, natomiast trzeciego stopnia to przedmioty, którymi dotknięto relikwii
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13. Poznajemy nasz kościół. Relikwie, oprac. Cz. Salamon, „Posłaniec” 2006, nr 5, s.9.
14. Karty zabytków z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, w zbiorach Parafii pw. Wniebo-

wzięcia NMP w Kłodzku.
15. Za: Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz, hrsg. von [F.] Volkmer, [W.] Hohaus, Bd.1,
Habelschwerdt 1883, s.2.
16. B. Balbin, Vita Venerabilis Arnesti (vulgo Ernesti) Primi Archipiscopi Pragensis, Prag
1664, s.295, za: J. Kögler, dz. cyt., s.33.
17. J. Müller, Historia Beatissimae Virginis Glacensis…, Glatz 1690, s.20-21.
18. J. Kögler, Die Chroniken der Grafschaft Glatz, Bd.2 Die Pfarrei- …, s.33.
19. A. Bach, Urkundliche Kirchen Geschichte der Grafschaft Glatz, Breslau 1841, s.6.
20. E. L., Wedekind, Geschichte der Grafschaft Glatz. Chronik der Städte, Flecken, Dörfen
…, Neurode 1857, s.13. Autor powołuje się na opracowanie A. Bacha.
21. Zob. A. Herzig, M. Ruchniewicz, Dzieje Ziemi Kłodzkiej, wyd.2 popr., Wrocław 2008,
s.[27]. A. Herzig, autor tej części opracowania, nie podaje źródła zamieszczonej informacji.
22. Zob. H. Veit, Erste Christen im Glatzer Land… [w:] Auf dem Weg durch die Jahrhunderte. Beiträge zur Kirchengeschichte der Grafschaft Glatz, Münster 2005, s.24. Autor
powołuje się na A. Bacha.
23. Zob. np. J. Tichý, Kladsko v eských dějinách, [w:] Kladsko v historii eského státu,
Praha 1947, s.10.
24. Np. W. Kożuchowski, Ziemia Kłodzka. X wiek, „Blik” 1992, nr 2, s.4.
25. Zob. np. M. Cetwiński, Kłodzko, dzieje miasta, red. R. Gładkiewicz, Kłodzko 1998, s.[11]-12.
26. Zob. np. J. Royt, Sanktuaria pielgrzymkowe, cudowne łaskami słynące obrazy i figury
na ziemi kłodzkiej, [w:] Lidová zbožnost ve Východních Čechách a v Kladsku, Nachod
1997, s.88; Międzynarodowe Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu:
przewodnik, oprac. M. Królikowski, Kłodzko 2017, s.5; M. Perzyński, Przybytek Niebieski…, Wrocław 2001, s.4.
27. K. Śmigiel, Wstęp [w:] Święty Wojciech w tradycji …, s.[7].
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Anna Leśniewska

DO NICH PRZYSZŁA POLSKA…
PRZEDWOJENNA POLONIA WROCŁAWSKA
„Czy aby kto będzie o nas pamiętał?” – takim pytaniem kończy
swoją relację Stanisława Kurpies,
jedna z nieżyjących autorek
wspomnień, zamieszczonych
w książce „Do nich przyszła Polska”. To i inne wspomnienia wielu
Polaków z Breslau zebrała Alicja
Zawisza. Są świadectwem tego,
że nawet w okresie hitlerowskiego reżimu, gdy Polacy stanowili
tu tylko nieliczną mniejszość narodową, istniało zorganizowane
życie polskie. I to na wielu odcinkach. Wierzyli, że Wrocław wróci
w końcu do Polski – taka nadzieja
im przyświecała,
I właśnie dla zachowania pamięci o tych Polakach 19 marca
2019 r. w Klubie Osiedlowym
„Anna” Wrocławskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury przy
ul. Zielińskiego 22 A miałam
wykład i pokaz multimedialny
na temat „Przedwojenna Polonia
wrocławska.
W części pierwszej spotkania
podjęłam temat Polonii wrocławskiej, pokazując zdjęcia działaczy
i zwykłych ludzi, ukazując ich
działania, patriotyzm i determinację w walce o polski Wrocław, zachowanie polskiej mowy,
w walce o wolną Polskę. A sytuacja Polaków w Breslau była
naprawdę trudna. Jako mniejszości narodowej na każdym
k roku dawano im odczuć,
że są intruzami, że nie są u siebie.
Mimo to powstawały organizacje,
które zrzeszały Polaków, choćby
Towarzystwo Przemysłowców
Polskich, Związek Akademików
Polaków w Niemczech, Towarzystwo Śpiewu „Harmonia”, Związek
Harcerstwa Polskiego w Niemczech (we Wrocławiu istniała Drużyna Harcerska im. Króla Bolesława Chrobrego), Związek Polaków
w Niemczech (powstał 27 sierpnia 1922 r.).
W przedwojennym Wrocławiu wychodziły polskie gazety,
takie jak: „Polak w Niemczech”,
„Młody Polak w Niemczech”,
„Mały Polak w Niemczech”,
„Posłaniec Niedzielny”, „Głos
św. Franciszka”. Działała Szkółka
Polska, (od 1918 r.), gdzie dzieci
po zajęciach obowiązkowych
w niemieckiej szkole dwa lub trzy
razy w tygodniu uczyły się mó-

wić, czytać i pisać po polsku, były
też zajęcia z kaligrafii i ortografii, a nieoficjalnie również z polskiej historii, literatury, geografii
oraz śpiewu i tańców ludowych.
Największa liczba dzieci uczęszczających do Szkółki przypadała
na lata 1923–1927 i wynosiła
ok. 60. Po przewrocie hitlerowskim liczba ta stale się zmniejszała, aby w 1939 r. ograniczyć
się do zaledwie dziesięciorga
dzieci. Szkółka była najważniejszym i podstawowym etapem
w procesie wychowania patriotycznego młodego pokolenia.
Każde uczęszczające do niej
dziecko należało do harcerstwa i zespołu świetlicowego.
Organizowano wyjazdy do Polski
na zloty, kolonie i obozy harcerskie, wycieczki piesze i rowerowe,
podchody, ogniska.
Działający też wówczas Dom
Polski ( od 1928 r.) przy ul. Niedzielskiego był stałą siedzibą
polskich organizacji, Szkółki
i Biblioteki Polskiej, w którym najczęściej dwa razy w tygodniu odbywały się towarzyskie zebrania,
organizowano uroczystości jubileuszowe i patriotyczne. Młodzież
i starsi brali udział w zabawach,
lekcjach śpiewu lub amatorskich
zespołach teatralnych. Przygotowywano również przedstawienia
dla szerszej publiczności. Wynajmowano wtedy sale u sióstr zakonnych w „Festspielhaus” lub
„zum Leasing”. Dom Polski zajmował się też rozprowadzaniem
wśród Polaków prasy katolickiej
i książek, przywiązując dużą
wagę do czytelnictwa.
Od 22 maja 1920 r. rozpoczął
działalność Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej, tak oczekiwany
przez miejscową ludność polską, do którego Polacy mogli
się zwracać z całym zaufaniem,
pewni, że otrzymają należytą pomoc. Dla studentów z uboższych
rodzin powstała Bursa Akademicka, otwarta w styczniu 1934 r.
przy Tauentzienstrasse 90 (dziś
ul. T. Kościuszki ). Wrocław skupiał w okresie międzywojennym
największe grono studentów
polskich.
Według historyków w Breslau
było w 1918 roku ok. 4 -5 tysięcy
Polaków, na całym Dolnym Ślą-

sku ok. 60 tysięcy. Polacy na hasło
„wrocławska Polonia” wymieniali
trzy adresy: kościół św. Marcina
na Ostrowie Tumskim, Dom Polski przy Heinrichstrasse 21/23

(dziś ks. Henryka Brodatego) oraz
Bursę Akademicką przy Tauentzienstrasse 90. Do największych
działaczy polonijnych należeli:
Franciszek Juszczak, Anna Jasiń-
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ska, Władysław Zarembowicz.
Odrodzenie ruchu polskiego
w całych Niemczech nastąpiło
pod koniec 1922 roku, z chwilą
powstania naczelnej organizacji Związku Polaków w Niemczech, którego głównym celem
była walka o prawa narodowe
Polaków oraz obrona przed germanizacją. Wrocławski Oddział
Związku Polaków w Niemczech,
przekształcony potem w Dolnośląski, powstał w styczniu 1923
roku na czele z mężem zaufania,
a następnie z kierownikiem Oddziału, Franciszkiem Juszczakiem.
6 marca 1938 r. odbył się Kongres
Polaków w Niemczech, największa manifestacja narodowa Polaków w Trzeciej Rzeszy, na który
do Berlina udało się ponad 5000
Polaków z różnych stron Polski,
w tym bardzo liczna grupa Polaków z Wrocławia z Franciszkiem
Łuszczakiem na czele. Na Kongresie ogłoszono między innymi
„Pięć Prawd Polaków spod Znaku
Rodła”.
W okresie międzywojennym
Polacy uczęszczali do kościoła
św. Marcina. To było miejsce niezwykłe. Tu można było zdobyć
wszelkie informacje praktyczne,
choćby, gdzie jest Dom Polski
i Konsulat, gdzie i kiedy odbywają się zebrania Związku Polaków w Niemczech, co dzieje się
w kraju. Tu zawiązywały się nici
przyjaźni i kojarzyły małżeństwa.
W kościele św. Marcina w każdą
niedzielę i w święta odprawiane
były msze św. z polskimi kazaniami i śpiewem polskim, a także
wszelkie nabożeństwa. Wcześniej
do celów kultu służył Polakom
kościół św. Krzyża, później św.
Anny. Polacy dopominali się
o stały polski kościół. Kosztowało to wiele starań u abp. Bertrama. W końcu uzyskali własny

kościółek, gdzie używany był
wyłącznie język polski. Duszpasterzami Polaków w okresie
przedwojennym, a jednocześnie nauczycielami religii byli:
ks. Teofil Brombosz, ks. Józef
Matuszek, ks. Franciszek Scholz,
ks. Jan Dola, ks. Roman Jałowy.
Kościół św. Marcina jako polska
parafia utrzymywał się jedynie
ze składek. Pierwsi wrocławianie,
jeszcze za czasów ks. Brombosza
ufundowali kielichy, ornaty i różne sprzęty liturgiczne. Do mszy
służyli zawsze młodzi chłopcy
w harcerskich mundurkach.
W każdą niedzielę o 10.00 odprawiano uroczystą sumę, wieczorem zaś nieszpory. W czasie świąt
Bożego Narodzenia odprawiano
o północy pasterkę. Na tej mszy
gromadziły się tłumy nie tylko
Polaków, ale również i Niemców.
Chór „Harmonia” śpiewał polskie
kolędy przy akompaniamencie
skrzypiec. Ostatnim duszpasterzem Polonii wrocławskiej był
ks. Józef Sikora, który posługiwał Polakom w latach 1936
– 1939 w kościele św. Marcina
na Ostrowie Tumskim. Ostatnie
nabożeństwo w języku polskim
odprawił 17 września 1939 roku,
po czym w kronice parafialnej
wpisał następujące słowa autorstwa Edmunda Osmańczyka
(hasło Polaków w Niemczech)
„I nie ustaniem w walce, siłę
słuszności mamy i mocą tej słuszności przetrwamy i wygramy”.
Dla Polaków z Breslau wojna
zaczęła się o wiele wcześniej niż
1 września 1939 roku. Zaczęła
się latem tegoż roku od rozwiązania polskich towarzystw,
zlikwidowania polskiej szkoły
i wywiezienia polskiej biblioteki,
z takim trudem zorganizowanej
w latach 1921-22. Zaczęły się
prześladowania Polaków, naziści

Anna Jasińska

Franciszek Juszczak

likwidowali polskie organizacje,
pod adresem ludności polskiej
padały pogróżki, bywały zaczepki
i próby prowokacji, wielu Polaków wyjeżdżało do Polski, szukając schronienia. Wielu wywieziono do obozów koncentracyjnych,
z których już nie powrócili.
Kończąc prelekcję pokazałam
zdjęcia dawnego Wrocławia (Breslau) z okresu przedwojennego,
ze szczególnym uwzględnieniem
Ostrowa Tumskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i rynku.
Migawkę ze spotkania wyemi-
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Grupa wrocławskich działaczy polonijnych

towała TVP3 23 marca 2019 r. o
godz. 18.00 w programie „Drogi
wiary”. Jako ciekawostkę podam,
iż żyje jeszcze Elżbieta Neuman(ur. w 1924 roku), ostatnia z
Breslau, świadek historii, która
jako 14-letnia dziewczynka była
na Kongresie w Berlinie, choć ze
względu na wiek nie mogła wziąć
w nim udziału. Zdjęcia dawnego
Wrocławia (oryginalne) pochodzą z moich zbiorów.
Zdjęcia działaczy polonijnych
z książki „Do nich przyszła Polska”
(pod red. Alicji Zawiszy)
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Monika Maciejczyk

RODZINNE OPOWIEŚCI. WIELKANOC, CZYLI PRZYJECHALI
UŁANI POD OKIENKO…
W moim domu rodzinnym
Wielkanoc nadchodziła tak nagle i radośnie. Eksplozją wiosennych barw przyrody, śpiewem
godowym ptaków, wonią odradzającego się życia i zmartwychwstaniem. To słoneczna
pogoda i nuty zawieszone
w jasnej przestrzeni … ludowej
pieśni ,, A kiedy będzie słońce i
pogoda, słońce i pogoda, pójdziemy se do ogroda”… Wielkanoc pachniała Ojczyzną. Świeżo zoraną ziemią, kwietnymi
łąkami, łagodnością baranka
i wesołością rozbrykanych
po miedzach zajęcy. To skowronki zawieszone w błękicie. Polskość rozlana po polach żyznych
szeroko… I pomyśleć… skąd?
Obraz ten cudny dzieciństwa. Tej polskości, która wypełnia serce i duszę jakąś ogromną radością i ufnością w Świat
i ludzi.
Skąd? Bowiem moje
wczesne dzieciństwo to…
Warszawa i jej domy, ulice,
tysiące samochodów, autobusy i tramwaje. I gdzie te
zające wesołe i skowronki?
Te pola żyzne, pieśni ludowe i…
zapach ziemi.
A tak, tak, było to wszystko
w miejscu najbardziej bezpiecznym na Świecie, bo w sercu.
W myślach i umyśle dziecka,
które wzrasta. I nic to, że w kamiennej pustyni wielkiego miasta. Bowiem myśl uskrzydlona
i marzenie ponad poziomy sięga
tam… gdzie wzrok nie sięga.
Gromadząc się przy świątecznych stołach, cieszymy się
obecnością rodziny, a i zmarłych
wspominamy i krążą historie rodzinne.
Nasi przodkowie. Ile im
zawdzięczamy. Czasem nie
zdajemy sobie z tego sprawy, jak wiele. Jak bardzo
wiele. Bowiem to Ich obecność pomiędzy nami tworzy
nas i lepi osobowość naszą
na takie czy inne podobieństwo.
Mam świadomość ogromnego długu wdzięczności wobec
mojej Rodziny. Rodziców moich,
Dziadków i Pradziadków. I wiem,
że w pisowni polskiej nie używa się dużych liter wymieniając
przodków, nie z imienia tylko ze

stopnia pokrewieństwa. Wiem
…a jednak zawsze piszę z dużej litery, przez szacunek wielki
i atencję. Bowiem to co otrzymałam jest … bezcenne.
I nie było to srebro, ani złoto,
ani posiadłości wielkie, ani nic co
moglibyśmy wpisać do rejestru
dóbr materialnych. Otrzymałam
w darze wiele miłości, jasny obraz Świata i… podział na dobro
i zło. Otrzymałam staranne
wychowanie i ową szczególną
wiedzę o… zmartwychwstaniu.
O tym, że człowiek zawsze zmartwychwstać może, bez względu
na to jak niewiele życia i nadziei
się w nim kołacze.
Od przodków moich otrzymałam w darze… Ojczyznę.
A ona jak Matka… jest tylko jedna. I kocha się ją na
zawsze, pomimo jej surowości i tego że czasem rękę
podniesie, ukaże dotkliwie
i uczy dzieci swoje jak Matka.
I kocha jak Matka. A my, my tę
naszą Ojczyznę kochamy… na
dobre i na złe. W wojnie i pokoju,
w dzień pogody i gdy wiatry
niebo chmurami zasnują. Kochamy tak jak kocha się Matkę, bez względu na wszystko
i pomimo wszystko. To miłość,
która nie przemija i zrośnięta
jest z nami jak dusza człowieka. A gdy losy powiodą daleko
od domu rodzinnego, czasem
do kraju innego lub na inny
kontynent. I wystarczy, że słońce
wiosną zaświeci poprzez szybę piętrowego autobusu, lub
na przedmieściach obcego miasta woń od pól wiatr przyniesie
i już myśl uskrzydlona tam powraca… gdzie dom rodzinny
i pola pasiaste i… skowronki.
Wiosna co w polskości tonie…
po uszy. I ową przynależność
do Narodu tego i ziemi tej manifestuje, choć uciekamy stąd
szukając szczęścia w Wielkim
Świecie. To jednak zawsze z wiosną wracamy jak ptaki. Wracamy
ciałem lub umysłem. Czasem dokonujemy migracji wewnętrznej,
by uciec od stereotypów i tego
co najbardziej boli. Jednak i te
ucieczki kończą się… powrotem.
A wszystko to. Gdy Wiosna
się zieleni. A ja moją Polskę
i moją wielką umowę Duszy

z ziemią ojczystą zawdzięczam
moim przodkom. Od Dziadunia
Stanisława i Wuja Bronisława
Zdanowiczów przyszła miłość
Kresów, Litwy i tych pól zielonych … ziemiaństwa okolic Lidy.
A Dziadkowi Janowi Maciejczykowi zawdzięczam ten
rodowód serdeczny, włościański,
chłopski, gdzieś z okolic Nowogródka, idący poprzez pierwsze
nadania ziem Maciejczykom.
Litwa… stamtąd ród idzie
i stamtąd Dusza śpiewa. Choć
w sposób tajemny, okryty mrokiem dziejów. To dziecka małego
zadziwienie i cierpliwość serdeczna starca, co dnie i wieczory
pochylony nad małą dziewczynką …uczył. Uczył i opowieści
snuł o historii Polski i Polaków,
o bohaterstwie, o ziemi i miłości
do niej. O Ojczyźnie. Czasy to
dawne były, kiedy w powojennej
Polsce i ziemie nasze, i historia
nasza w białe plamy i przestrzenie milczenia ubrana. W tym
to czasie, ów dobry Dziadek Jan
Maciejczyk uczył jedyną wnuczkę alfabetu Polaka.
Stamtąd jestem. Z tej Krainy
przedziwnej, słowem malowanej.
Rodzina Maciejczyków w XIX
wieku osiadła w mazowieckiej
wsi Różanka. I ten czas już nie
legendą lecz zapisany na kartach
ksiąg kościelnych i rejestrów
ziemskich.
Pradziadek mój Hieronim
Maciejczyk był leśniczym w dobrach Księstwa Lubomirskich.
We wsi Różanka, piętrowa,
drewniana leśniczówka stała,
gdzie mieszkał Pradziadek Hieronim wraz z żoną swą Rozalią
i dziewięciorgiem swoich dzieci. Ostatnim, najmłodszym
dzieckiem Rozalii i Hieronima
Maciejczyków był mój Dziadek Jan. Starsi bracia mojego
Dziadka byli ułanami. Władysław
w IV Pułku Ułanów Zaniemeńskich. I snuły się opowieści o dumie i honorze Polaka. O patriotyzmie… a też
te historie mniej patetyczne,
te zwyczajne powszednie… jak
to w tym konnym pułku bywało.
Jak jedli, jak spali, jak kochali i jak
Lud ich kochał. A pieśni. Pieśni
serce rwały i Polską śpiewały

i ludu tchnieniem.
„Wróć Jasieńku z tej wojenki
wróć ‘’ i ta wesoła ,, Przyjechali
ułani pod okienko”’…
Tak,tak, wielkie miałam
szczęście i dar od losu, że mogłam być świadkiem milczącym
i zasłuchanym tych historii małych i wielkich. Tych, którymi po
latach wielu mogę się jak chlebem podzielić.
I to moja prawdziwa historia.
To kim jestem. Wszystko zostało
zbudowane na tym fundamencie historii rodu. Lasy żywiczne
Mazowsza, pola o ziemi lekkiej
piaszczystej, łachy rzeczne nad
Pilicą, mowa ojczysta i ludu
śpiewanie.
…Gęsi za wodą k aczk i
za wodą, uciekaj dziewczyno…
A też ,, Uciekła mi przepióreczka
w proso, w proso ‘’…
Mój Dziadek Jan to Kamień Milowy mojego życia.
To człowiek, który jak przydrożna
kapliczka w mazowieckich polach na rozdrożu. Stał na straży
wszystkiego co dobre, zacne
i sprawiedliwe. I wskazywał,
że drogi w życiu jak te w polach
…dwie. Jedna prosta ku słońcu
– droga godności, a druga kręta
i cienista – droga zła i nikczemności. I którą wybierzesz, i którą
pójdziesz. I czuwał dobry Dziadek nad swoją małą dziewczynką. Czas podarował, opowieści
i wszystkie siły swoje z radością
i poczuciem misji aby dziecko
wychować.
I Polska w Duszy mi gra,
a i nigdy nie zbłądziłam. Choć
chwilami czas po temu sposobny. I pomyślcie Państwo,
czy można zawdzięczać komuś więcej? Czy większy dar
otrzymać można niźli prawość i miłość do Ojczyzny,
co we krwi płynie i miłość
do ziemi co w Duszy gra.
A wszystko to z wiosną…
która też z martwych dawne
dzieje podnosi.
A gdy przychodzi wiosna
i wieje wiatr od pól, a tam wysoko na Niebie skowronki błękity kołyszą, nadchodzi WIELKA
NOC. Radosne Święta Polską
malowane.
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WYSTAWA „BOŻE MŁYNY” STAŁĄ EKSPOZYCJĄ
KUDOWSKIEGO SKANSENU
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

(Józef Piłsudski).

Autorska Wystawa Planszowa ks. prof. Tadeusza Fitycha
pt.: „BOŻE MŁYNY” - KRZYŻE
I KAPLICZKI NA POGRANICZU KUDOWSKO-NACHODZKIM”, która miała przed 10 laty
- 1 m a j a 2 0 0 9 ro k u s wó j
niez wyk le starannie prz ygotowany wernisaż w kudowskiej Sali Koncertowej,
od 20 czerwca 2014 roku, a więc
od już bez mała pięciu lat, jest
stałą ekspozycją w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie - Zdroju. Było to
możliwe dzięki wspaniałomyślności jej Autora, Kudowianina od
2006 r. W efekcie nasza placówka
otrzymała ramową wersję wystawy BM na zasadzie darowizny, ale
z zadaniem bycia jej kustoszem
i kontynuacji komunikowania
przesłania krzyży i kapliczek
przydrożnych. Nasza placówka
muzealna, którą rocznie odwiedza ok. 19 tysięcy gości, mieści
się w obiekcie dawnej kuźni,
obok której istnieje kapliczka
pasyjna związana z rodziną byłych właścicieli.
Spełniając swój moralny
i muzealny obowiązek, pragnę
przypomnieć, że naszą stałą
ekspozycję stanowi nowoczesna synteza przesłania ok. 220
krzyży i kapliczek przydrożnych
Obniżenia Kudowskiego, co stanowi ok. 4 procent stanu małej
architektury sakralnej na całym
obszarze ziemi kłodzkiej, nie licząc przy tym krzyży powypadkowych. Otrzymała ona komunikatywną postać ujętą w ośmiu
blokach tematycznych. Co więcej,
posiada dwie naukowe recenzje
wydawnicze. Na „instrumentarium wystawy składa się m.in.:
portal internetowy www.bozemlyny.eu, drukowany katalog
w wersji polskiej i niemieckiej,
plakaty i foldery, również w języku niemieckim oraz płyta CD,
na której zamieszczono materiały
edukacyjne dla szkół i uczestników warsztatów kulturowych,
prezentacje multimedialne
i 55 publikacji na temat małej

architektury sakralnej i kultury
ziemi kłodzkiej.
Omawiana autorska wystawa
planszowa ks. prof. Tadeusza Fitycha - w nowoczesny, oryginalny,
systemowy, a przy tym międzynarodowy sposób, włączyła się
w dotychczasowy stan badań
i jeszcze bardziej wzmocniła
symfonię ważkich głosów. Należą one do znanych i wybitnych
profesorów, zasłużonych na polu
etnologii, antropologii oraz kultury ludowej. O polskich krzyżach
i kapliczkach przydrożnych od
półwiecza mówią do nas m.in.
rodzimi profesjonaliści, którzy
zarazem nie skrywają swego
zdumienia i zachwytu. Są to tacy
badacze jak Tadeusz Seweryn
(1894 - 1975), który już w latach
50-tych twierdził, że „kapliczki są
na wsi czymś tak naturalnym,
że nawet nie docieka się przyczyny ich powstania. Są, gdyż były
– tak jak drzewa, ziemia i obłoki
na niebie”; (…) „są modlitwą ludu
(...) rzezaną w drzewie lub kutą
w kamieniu: materializacją uniesienia serc pobożnych”, w konsekwencji są to „perły krajobrazu”.
Podobnie i profesor Wiktor Zin
(1925 - 2007) pisał, że kapliczki
to „akty strzeliste naszego krajobrazu”. Obszerniejsza wypowiedź
znajduje się w albumie „Opowieści o polskich kapliczkach” (1997).
Profesor Aleksander Jackowski
(ur. 1920) twierdził, że kapliczki, krzyże pokutne, drewniane
krzyże pątnicze i figury przydrożne oraz Nepomuceny i świątki,
wśród przestrzeni pól i wijących
się dróg ginących w oddali, są
nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu. Przeciwstawiały się one szarej codzienności,
„wznosząc się ku niebu jak strzeliste akty modlitwy, świadectwa
pobożności ludu, który je stawiał
w podzięce za doznane łaski,
na pamiątkę ważnych wydarzeń”.
Reprezentant Uniwersytetu
Śląskiego ksiądz profesor Jan
Górecki wyznał: „Mnie samego
dodatkowo ujmuje fakt, że krzyże, figury i kapliczki przydrożne

Plakat do wystawy „Boże Młyny”.

mają wymiar paschalny i są wyrazem entuzjazmu płynącego
z wiary chrześcijańskiej” (por. I.
A. Mateoszkowie, Krzyże, figury
i kapliczki przydrożne w Rudzie
Śląskiej, Ruda Śląska 2003, s. 6).
Kuratorem wystawy BM był
historyk sztuki mgr Marek Stadnicki, w tym czasie czynny jako
dyrektor Muzeum Miejskiego
w Wałbrzychu. W swym felietonie pt.: „Boże Młyny ks. Prof.
Tadeusza Fitycha” (zob. „Niedziela” nr 22 (138) 31 maj 2009,
s. VII), napisanym bezpośrednio
po obejrzeniu wystawy BM,
w celny sposób zauważył, że
Ksiądz Profesor wypracował
w swym dziele wiele poziomów.
W konsekwencji, „wystawa pre-

zentuje kilka płaszczyzn od semantycznej do duchowej, które
w całości dają nam obraz wysiłku
i tytanicznej wręcz pracy jednego
człowieka, skumulowanej w owej
fenomenalnej ekspozycji.
Cóż jest takiego wielkiego –
można byłoby naiwnie zapytać – w zdjęciach zestawionych
z mapkami, wykresami i tekstem?
Można by zadać to pytanie pod
jednym warunkiem, którym byłoby całkowite oderwanie pytającego od historii i rzeczywistości. Kotlina Kłodzka od wieków
budziła wielkie emocje, których
natężenie zmieniało się wraz
z falami wędrujących po tych
ziemiach różnorodnych narodowości i nacji, jednakże
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niezmienna pozostawała tutaj
wiara, której wyrazem pozostają
skumulowane w wielkiej liczbie
sakralne artefakty, od nadrzewnych ikon, samotnych figur do
rozbudowanych rzeźbiarskich
grup pomieszczonych w kapliczkach, których to naukowej
semantyki podjął się Ksiądz Profesor.[…] Synteza wiary i piękna,
często naiwnego, wydawać by
się mogło pospolitego, niekiedy
już okaleczonego przez czas lub
ludzi, to najpełniejszy wyraz tych
zawierzonych nadziei, modlitw
wypowiadanych w skwarny
dzień, w przerwie żniw, w słocie
wykopków, zimowych wypraw
po drewno i wiosennych podorywek. Ciężka mozolna praca,
„pochwalony Jezus Chrystus” i
owa przedwieczna odpowiedź
„na wieki wieków amen” jest
jednym fundamentem, na który
spadają niczym zeschnięte liście
pozdrowienia tych wszystkich
budowniczych „nowych porządków”, zamykające się w chwili
„dobrego dnia”.
[…] Jak pisze dalej Ksiądz
Profesor, owe Boże Młyny to
przede wszystkim nierozerwalne
sprzężenie dialogu religijnego
z dialogiem życia codziennego,
nawiązujące do benedyktyńskiej
dewizy „ora et labora” – módl się
i pracuj, czyli w tajemnicy paschalnej – oczyszczaj swoją ludzką działalność i bądź darem dla
innych. Czy można wyrazić to
jaśniej? Pewnie nie, ponieważ
prawda jest jedna i nie ma odpowiedzi, które będą nam pasowały
w zależności od zmieniających
się okoliczności czy sprzyjającej
koniunktury.
Te wszystkie odniesienia
czytelne są w owych sakralnych obiektach prezentowanych
na wystawie. Nie mamy wrażenia
jakiejkolwiek przypadkowości
czy jakiegokolwiek „pójścia
na skróty”. Dodatkowym atutem
jest owa – podnoszona przez
zwiedzających – „czytelność”
całej niezwykle przemyślanej
koncepcji. Kapliczki, krzyże, nawet nieznane dotychczas, a odkryte i opracowane przez księdza
Tadeusza swego rodzaju „ikonostasy”, ukazują nam niezwykła
dynamikę owego fenomenu,
który nie zrodził się przecież
z żadnych nakazów, a jedynie
z potrzeby wiary […]”.
Nic więc dziwnego, że ta
unikatowa w skali Europy wystawa (zob. www.boze-mlyny.eu),
po niespełna dwóch latach,

dokładnie w 2011 roku już jako
rozbudowana, dwujęzyczna wystawa została wyróżniona przez
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Otóż zaliczono ją
do 20-tu najbardziej reprezentatywnych projektów, spośród
10 tys. zrealizowanych w okresie
ostatniego 20 - lecia i zaprezentowano w okolicznościowym
dwujęzycznym katalogu.
W latach 2009 - 2018 wystawa miała 42 stacje w: Polsce,
Austrii i w Niemczech i ponad
120 tys. odwiedzin, w tym
2,5 tys. w Austrii, Niemczech
i Czechach. Do najważniejszych
miejsc ekspozycji należy zaliczyć
m.in. stacje w: Sali Koncertowej
w Kudowie - Zdroju, w Międzynarodowym Ośrodku dla
Porozumienia Europejskiego
w Krzyżowej k/ Świdnicy , czy
chociażby na zamku w Żaganiu, jak i w barokowym Pałacu
Łomnica, a także w bibliotekach,
domach kultury i w instytucjach
muzealnych w tym w jedynym
w Polsce Muzeum Architektury
we Wrocławiu oraz w miejskich
muzeach w: Świdnicy, Kamiennej
Górze, Jeleniej Górze, Nowej Soli,
Lubiniu, w Skansenie Kultury Ludowej w Zielonej Górze – Ochli,
a z obiektów kościelnych m.in.
w katedrze świdnickiej, Krzeszowie, Strzegomiu, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich
i za granicą w najstarszym - zachowanym w Europie - kapitularzu cysterskiego opactwa Zwettl,
erygowanego w. 1138 roku
w Dolnej Austrii.
Zanim zaproszę Sąsiadów
z Południa, Kudowian, gości
naszego miasta i regionu oraz
kuracjuszy i turystów wraz z ich
przewodnikami do odwiedzenia
naszego skansenu w Kudowie –
Pstrążnej i omawianej ekspozycji,
pozwolę sobie jeszcze przytoczyć
kilka cennych eksperckich wypowiedzi. Otóż w kwestii dalszego,
szerszego i odpowiedzialnego
wykorzystania tej wystawy na
rzecz propagowania tożsamości
ziemi kłodzkiej wypowiedzieli
się także Czesi. Dyrektor Regionalnego Muzeum w Nachodzie
PhDr. Václav Sádlo podkreślił fakt
długiej współpracy z Księdzem
Profesorem, czego dowodem są
wspólnie wydane publikacje naukowe. Powiedział też, że ks. prof.
Fitych wydobywa to co łączy nasze oba kraje. Natomiast badając
dzieje współżycia mieszkańców
polsko-czeskiego pogranicza,
zajmuje się nie tylko ludową
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pobożnością i architekturą, ale
zarazem nawiązuje do twórczości
czołowych czeskich pisarzy - Boženy Němcovej i Aloisego Jiráska.
„Jego obecna wystawa „Boże
Młyny” jest cennym wkładem
do opisu dziejów badanego
regionu. Zaprezentowane
na wystawie i w katalogu nowe
wyniki badań, będziemy mogli
wykorzystywać w pracach muzealnych dotyczących kultury”.
Pan Dyrektor Sádlo zaznaczył,
że obok uczestnictwa na wernisażu wystawy i korzystania
z konsultacji naukowych Księdza
Profesora, będzie chciał dopeł-

nić stan badań wystawy poprzez
nowoczesne opracowanie eksponatów znajdujących się w depozytarzu nachodzkiego muzeum.
Wystawę BM z wiedziła
w kudowskiej Sali koncertowej
także dr Eva Koudelková – dyrektor wydawnictwa „Bor” oraz
nauczyciel akademicki libereckich wyższych uczelni. W swej
pisemnej rekomendacji napisała
m.in., że traktuje wystawę BM
najpierw „jako wyjątkowo cenne przypomnienie znaczenia
czesko-kłodzkiego pogranicza,
które przekracza polityczno-historyczny wymiar. (…) Każdy kraj
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ma swoją własną pamięć, którą
trzeba nieustanie [odnawiać i]
przypominać. To pomaga nawiązywać relacje z regionem,
w celu określenia jego niepowtarzalnej tożsamości. Każde tego
typu środowisko charakteryzują
indywidulane i oryginalne rysy
oraz doświadczenia, które łączą
się z autentycznością naszego
życia. Tego rodzaju odniesienie
do miejsca, w którym żyjemy,
wiążą się z naszą odpowiedzialnością za bogactwo tutejszej
kultury. Bez wątpienia stanowią je obiekty architektoniczne
wraz z budowlami sakralnymi,
i to bez względu na ich wielkość
i znaczenie […]. Najbardziej
oryginalną cechą regionu, tzw.
czesko-kłodzkiego pogranicza
było ignorowanie granic, które dla dawnych mieszkańców
i to po obu stronach, były wyłącznie czysto teoretycznymi. Dziś
jednak nie wystarczy odwoływać się tylko do tej szlachetnej
i wzajemnej bliskości, ale trzeba ją nadal rozwijać i ubogacać.
Moim zdaniem, jednym z bardziej znaczących przejawów tego
rodzaju wysiłków, jest właśnie
autorska wystawa „Boże Młyny”
ks. prof. Tadeusza Fitycha. Mając
na uwadze bogatą erudycję Autora oraz fakt tak wielkiej uwagi, jaką wystawa BM wzbudziła
dotąd u osób zainteresowanych
historią i kulturą, jestem przekonana, że zasługuje ona na szerszą
prezentację za pośrednictwem
kolejnych instalacji w czeskich
i polskich miastach”.
Ze strony polskiej liczne
pozytywne opinie formułowali naukowcy, samorządowcy,
muzealnicy i historycy. W tym
wieloletni mieszkaniec Kudowy-Zdroju, ceniony pedagog,
przewodnik sudecki i naukowiec

– profesor zw. dr hab. Jan Rzońca. W swej rekomendacji napisał
m.in: „[…] Jako mieszkaniec Kudowy - Zdroju, historyk, sudecki
i praski przewodnik turystyczny
pragnę udzielić rekomendacji
na rzecz […] wystawy przygotowanej przez ks. prof. Tadeusza
Fitycha pt. „Boże Młyny”. Została
otwarta 1 maja 2009 r. w Pijalni
Wód Mineralnych w Kudowie
Zdroju, po czym była wystawiana w wielu miastach Dolnego Śląska, poza jego obszarem,
jak również i zagranicą […]. Była
technicznie, wizualnie, logicznie
i chronologicznie przemyślana.
Stała się miejscem zadumy nad
losem przydrożnych kapliczek
i krzyży, a także świadectwem
ciągłości wiary i ludowej pobożności na przestrzeni XIX – XX w.
w tak zwanym „zakątku czeskim”.
Wystawa stanowi jedno z nielicznych całościowych ilustrowanych
opracowań ludowej kultury
religijnej Kudowy - Zdroju i jej
przyległego rejonu.
Rekomendowana przeze
mnie wystawa cieszyła się dużym
zainteresowaniem mieszkańców
Kudowy -Zdroju, przebywających
w niej kuracjuszy, wczasowiczów,
odwiedzających ją Czechów, jak
również goszczących tu Niemców. Do wystawy dołączony
został katalog pt. „Boże Młyny”
krzyże i kapliczki przydrożne
na pograniczu kudowsko – nachodzkim, który otrzymał bardzo
dobre recenzje i został wysoko
oceniony m. in. przez środowisko
muzealników oraz niemieckich
specjalistów od małej sakralnej
architektury.
Biorąc pod uwagę znaczenie
wystawy w procesie utrwalania
sakralnych zabytków małej architektury oraz propagowania
dziedzictwa kulturowego Ziemi

Kłodzkiej i Dolnego Śląska, popieram pomysł ks. prof. Tadeusza
Fitycha, aby umieścić ją jako stałą
ekspozycję […]”.
Kolejną rekomendację
na rzecz systemowego wykorzystania wyróżnionej wystawy
„Boże Młyny przesłał zasłużony
historyk regionalista, Dyrektor
Muzeum Miejskiego w Nowej
Soli nad Odrą dr Tomasz Andrzejewski. Czytamy w niej: „Muzeum
Miejskie w Nowej Soli pragnie
udzielić rekomendacji na rzecz
wystawy przygotowanej przez
ks. prof. Tadeusza Fitycha
pt. „Boże Młyny”. Ekspozycja
w formie wystawy objazdowej
jest efektem jednego z najciekawszych projektów badawczych
ostatnich lat na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. Stanowi
niezwykle cenną i bardzo aktualną syntezę przesłania symboli
religijnych w kulturze ludowej
XVII-XX w. i to nie tylko dla obszaru ziemi kłodzkiej. Pokazywana
w wielu miejscowościach regionu, a także zagranicą wystawa
(w przeciągu 6 lat obejrzało ją
ponad 110 tys. osób, w trzech
krajach – w Nowej Soli gościła
w 2010 r.) cieszyła się dużym zainteresowaniem i otrzymała bardzo dobre recenzje muzealników.
Również towarzyszący wystawie
katalog pt. „Boże Młyny”. Krzyże
i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim
(na tropach dziedzictwa kulturowego Ziemi Kłodzkiej) otrzymał
bardzo dobre recenzje i został
wyróżniony, m.in. przez środowisko niemieckich naukowców.
Mając na uwadze walory
i znaczenie wystawy w procesie
utrwalania dziedzictwa kulturowego regionu popieram pomysł
przyjęcia odstępowanej przez
ks. prof. Tadeusza Fitycha

wystawy i wykorzystania jej
w przestrzeni muzealnej na terenie miasta Kudowa - Zdrój,
np. w Muzeum Kultury Ludowej
Pogórza Sudeckiego”.
Krąg nie tylko miejskich bibliotek i domów kultury goszczących wystawę BM reprezentuje
m.in. Pani Danuta Sawicz – Dyrektor „Książnicy Karkonoskiej”
– Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej.
W swym piśmie rekomendacyjnym z grudnia 2016 r. napisała:
„W kwietniu 2010 r. w Galerii Małych Form w „Książnicy Karkonoskiej” miała miejsce niezwykła
wystawa „Boże Młyny” – krzyże
i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim”.
Wystawa prezentowała fotografie, mapy, świadectwa i syntezy
historyczno-kulturowe ponad
200 obiektów małej architektury sakralnej w naszym regionie.
Wystawa była prezentowana
wcześniej w wielu znakomitych
muzeach i kościołach na Dolnym
Śląsku.
Pomimo tego, że nie dotyczyła bezpośrednio Ziemi Jeleniogórskiej, cieszyła się u nas
wielkim zainteresowaniem.
Odwiedzający wyrażali żal,
że równie piękna Ziemia Jeleniogórska i Karkonosze nie doczekały się podobnego opracowania. Jej autor ksiądz prof. dr hab.
Tadeusz Fitych wybrał jednak
ziemię kłodzką za przedmiot
swoich badań naukowych. Wystawa, jak i doskonały Katalog,
jest wspaniałym źródłem wiedzy
o dziedzictwie kulturowym ziemi
kłodzkiej. Stała Ekspozycja […]
umożliwiłaby poznanie wspaniałych pomników małej architektury sakralnej, będących ważnymi
pomnikami wiary, mieszkańcom
miasta i turystom”.
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Zwieńczeniem tego forum opinii niechaj będzie wypowiedź byłego Prezydenta
Miasta Świdnicy, a obecnie
posła na sejm RP VIII kadencji
mgr inż. Wojciecha Murdzka.
W s w y m l i ś c i e re k o m e n dac yjnym st wierdził jednoznacznie: „Znana jest mi
dziesięcioletnia, niezwykle
dynamiczna – i pod wieloma
względami – nowatorska, tak
praca naukowo-badawcza,
jak i twórczość artystyczno-popularyzacyjna na rzecz kulturowo-historycznej tożsamości
ziemi kłodzkiej, zwłaszcza miasta
Kudowy - Zdroju i diecezji świdnickiej. Obfituje ona w ponad
160 publikacji, w tym
ok. 40 na temat małej architektury sakralnej, 4 książki
i trzy wersje unikatowej w skali Europy wystawy „Boże Młyny”. Co ciekawe, zauważonej
i jak dotychczas wyróżnionej
jedynie w RFN (zaliczono ją
do 20 najwybitniejszych projektów, i to w kategorii ekumenicznej(!), spośród 10 tys.
dzieł i inicjatyw zrealizowanych
w ramach FWPN) […].
Nie jest więc niczym dziwnym i zaskakującym, że trzy
wersje wystawy BM i GM autorstwa ks. prof. Tadeusza Fitycha
były prezentowane w latach
2009-2016 i stały się jednym
z najważniejszych wydarzeń
na polsko-czeskim i niemieckim
pograniczu. Niezwykle pozytywne opinie formułowali muzealnicy i dyrektorzy placówek
kulturalnych na 42 ich dotychczasowych stacjach (i to aż w
trzech krajach), jak i liczne osoby
spośród 110 tys., które ją odwiedziły. W opinii muzealników wystawa BM zasługiwała na tytuł
najlepiej, tzn. wszechstronnie i
profesjonalnie przygotowanej
wystawy roku. 2009.
Mam satysfakcję, że w okresie pełnienia przeze mnie funkcji
prezydenta miasta wystawa BM
mogła być wystawiana i uroczyście otwierana w Świdnicy. Rekomendowałem także projekt
zmierzający do wytworzenie jej
czeskiej wersji (niestety przy ówczesnych tendencjach w MSZ,
nie otrzymał on należytego
wsparcia). Aktualnie jako Poseł
RP popieram zarówno racjonalne wykorzystanie każdej z trzech
wersji wystawy BM (m.in. w Kudowie - Zdroju, Kłodzku i Świdnicy, czy też innych placówkach
świeckich i kościelnych Dolnego

Śląska), jak też należyte docenienie oraz uhonorowanie pełnego
pasji, umiłowania swej małej ojczyzny oraz obywatelskiego zaangażowania ks. prof. Tadeusza
Fitycha na rzecz nowatorskiego
opracowywania dziejów i tożsamości ziemi kłodzkiej.
Nadmieniam, że pozostawienie Autora w/w wystaw (których
wartość materialna zaledwie
jednej wersji przekracza kwotę
60 tys. zł!) samemu sobie i dopuszczenie do stanu, aby na tych
dziełach osiadła gruba warstwa
kurzu, byłoby marnotrawstwem
cennego dorobku kulturalnego.
Spowodowałoby to zniszczenie
bezcennego instrumentu służącego zarówno edukacji na rzecz
sacrum, jak i kontynuowania
w ten sposób promocji miasta
oraz całej ziemi kłodzkiej. Nie
wolno pominąć faktu, że cenne –
i w wersji niemieckiej wyróżnione już dzieło – stanowi gotowe
i niezwykle użyteczne narzędzie,
tak na płaszczyźnie świeckich,
jak i kościelnych kontaktów
partnerskich”.
Dyrekcja Muzeum Kultury
Ludowej Pogórza Sudeckiego
wyraża ks. prof. Tadeuszowi Fitychowi swoje szczere uznanie
za gigantyczną pracę badawczą,
publikacyjną i wystawienniczą,
ukazującą kulturę ducha dawnych i obecnych mieszkańców
oraz głęboki sens sacrum w krajobrazie naszej małej ojczyzny
i regionu, jak też za propagowanie historii i kultury naszego miasta, i to nie tylko wśród
mieszkańców i gości Kudowy Zdroju, ale także w kręgu obywateli Czech, Austrii i Niemiec.
Równocześnie dziękujemy za
tak cenny akt darowizny, który
pozwala nam otworzyć pierwszą
w skali Polski, stałą ekspozycję
poświęconą przesłaniu i zwyczajom związanym z krzyżami
i przydrożnymi kapliczkami.
Będzie ona w naszej placówce już na stałe służyć nadal, jak
to uwidoczniła oraz postulowała
Pani dr Eva Koudelková, także
i z naszą pomocą - wędrówce
człowieka do wolności na rzecz
„więcej być”, czyli ukazywać
i umacniać kulturę oraz otwartość, bliskość i solidarność obecnych mieszkańców kudowsko
- nachodzkiego pogranicza. Jest
to niezwykle aktualne i niezbędne, gdyż obecnie i w Europie,
szacunek dla życia jest brutalnie
łamany, a wychowanie seksualne staje się agresją względem

45
dzieci i coraz pilniej potrzebujemy dziś nie tylko nowej humanizacji szpitali. Co więcej,
współczesna tematyka kultury
obraca się niemalże wyłącznie
wokół lansowania zła poprzez:
ośmieszanie rodziny, wartości
katolickich, patriotyzmu, polskości – wszystko to jest obliczone
na zagubienie przez Europejczyków, czyli także Czechów i Polaków tożsamości chrześcijańskiej
i narodowej.
Po relacji, tak bardzo bogatej
w fakty, treść i opinie ekspertów,

Otwarcie wystawy w Pałacu w Łomnicy.

pozostaje mi tylko do spełnienia miły obowiązek, aby w duchu staropolskiej gościnności,
zaprosić nie tylko miłośników
i znawców ziemi kłodzkiej
i małej architektury sakralnej, ale zwłaszcza tych, którzy
w pełniejszy sposób pragną odczytywać niepowtarzalny krajobraz sakralny naszego regionu.
Serdecznie zapraszam, zarówno
naszych Rodaków, jak i gości
z zagranicy, z naszymi Pobratymcami Czechami na czele.
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JOSEPH WITTIG: 140. ROCZNICA URODZIN
70. ROCZNICA ŚMIERCI
Te dwie rocznice, przypadające na ten rok, przywołują wspomnienie o wrocławskim teologu
i kapłanie – poecie oraz są okazją
do zaprezentowania i przybliżenia jego twórczości potomnym.
Joseph Wittig pochodzi ze
Śląska, a dokładniej ze Słupca-Doliny w hrabstwie kłodzkim i
ze względu na swe wszechstronne dzieło życia obdarzony został
wieloma różnorodnymi, zaszczytnymi i wymownymi tytułami, takimi jak teolog, nauczyciel ludu,
pedagog, profesor, regionalista,
folklorysta, wychowawca ludu,
śląski myśliciel i pisarz, kronikarz
itd. Mieszkańcy hrabstwa kłodzkiego, u których wierzenia ludowe były pod względem emocjonalnym mocno rozwinięte, cenili
przede wszystkim jego własną
sztukę poetycką - objaśnianie ludziom prawd wiary, opowiadając
– jego tzw. „teologię narratywną”.
On sam uważał się za „pisarza
Pana Boga”, zobligowanym do
bycia „zwiastunem Dobrej Nowiny”. Jego próba „rozświetlenia
tego, co irracjonalne w całym życiu”, żeby przez to „stać się pocieszycielem strapionych”, „u siebie
na Śląsku, w hrabstwie kłodzkim,
w krainie cudów, w krainie Pana
Boga”. „Wszystko w moim domu
i wokół mojego domu było przepełnione prawdą i miłością.”„Pan
Bóg dał mi pióro do ręki, abym
światu głosił Jego chwałę i przekonanie o Jego miłości”.
Już same tytuły jego dzieł
wskazują na zamierzony cel, gdy
czytamy na przykład „Pocieszeni,
pocieszeni, jesteśmy odkupieni”,
„Pociesz mnie”, „Życie Jezusa w
Palestynie, na Śląsku i gdzie indziej”, „Kościół w leśnym zakątku”
, „O czekaniu i przychodzeniu.”
Urodziłem się w Starym Gierałtowie [Altgersdorf ], stąd też
jedno z opowiadań jest mi szczególnie bliskie, a mianowicie: „Nauczyciel ze Starego Gerałtowa”
[„Der Schulmeister aus Altgersdorf”]. Ponadto trzeba wiedzieć,
że Joseph Wittig jako uczeń przygotowujący się do Gimnazjum
im. św. Macieja we Wrocławiu pobierał nauki u księdza Heinricha
Maya w sąsiedniej miejscowości,
w Nowym Gierłtowie [Neugers-

dorf ] i dobrze znał także Stary
Gierałtów. Przypadek sprawił,
że Alfred, syn nauczyciela Paula
Rosenberga, który przez ponad
40 lat piastował stanowisko nauczyciela w Starym Gierałtowie,
w latach 1902-1908 został skierowany do Słupca jako wikary. Tam
zrodziła się przyjaźń pomiędzy
nim a Josephem Wittigiem, która zaowocowała odwiedzinami
Josepha w budynku szkolnym
w Starym Gierałtowie, co posłużyło jako punkt wyjścia do tego
opowiadania.
Joseph Wittig wspomina
wcześniejszą rozmowę z sołtysem wsi, podczas której ów sołtys wypowiadał się o „pięknie
swojej wioski oraz o duchowej
i moralnej postawie jej mieszkańców”: „To wszystko uczynił
swoim dobrym słowem nauczyciel”. Joseph Wittig bierze to za
podstawę swojego ekskursu o
potędze oddziaływania słowa i
zgłębia ten temat, odwołując się
do ewangelii św. Jana i cytując
swobodnie z Ew. Jan 1, 1-3:
„Podstawą świata było Słowo,
a Słowo było u Boga, i Bogiem
było Słowo. I wszystko, co zostało stworzone, jest stworzone
przez Słowo, a bez Niego nic nie
może być stworzone.” Ogranicza
to stwierdzenie mówiąc, że odnosi się tylko do tak zwanego
Słowa Bożego, a od tego tylko
w ograniczeniu do Słowa, które
stało się Ciałem, w odniesieniu
do drugiej osoby w bóstwie ... ”.
Dlatego trzy razy dziennie modlimy się wiernie podczas modlitwy
„Anioł Pański: „A Słowo stało się
Ciałem i zamieszkało wśród nas!”.
W końcu podkreślamy moc i
potęgę Słowa w wezwaniu przed
przyjęciem Komunii Świętej,
żałując i analogicznie do słów
rzymskiego setnika (Mt 8,8)
prosząc o przebaczenie naszej
winy: „Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja!” i
jak królewski urzędnik (Jan 4,46)
wierząc w Słowo Jezusa
Joseph Wittig łączy te religijne przemyślenia po wypowiedzi
nauczyciela: „Ach, ludzie tacy jak
my mają tylko marne, codzienne
słowo!” z refleksjami następującego rodzaju: „Słowo jest twórcze,

Prof. Joseph Wittig

ale może być także destrukcyjne!”
Pozwala nauczycielowi zauważyć, że był on „od lat świadomy
niemocy swego słowa i w tym
czasie, wykonując swój zawód,
pogrążył się w rozpaczy.”
Poeta rozszerza jeszcze te
przemyślenia: „U nas obowiązuje
taka zasada, że wystrzegamy się
zarówno słów, wychwalających
samego siebie, jak i szczególnych
pochwał dóbr cielesnych lub duchowych drugiego człowieka,
przy utracie których łatwo można
powiedzieć: ‘Ten czy tamten mi
tego pozazdrościł!’ Osobiście nie
lubię mówić o przesądach. Zbyt
wyraźnie przemawiają doświadczenia. Wolę zrezygnować z naukowego dogmatu o absolutnej
neutralności i nieszkodliwości
Słowa
I ostatecznie umieszcza poniżej swój osąd:
„W racjonalnym świecie
oczywiście prawie że nie moż-

na wypowiedzieć słowa bez konkretnego zamiaru; ale zamiarowi
nie wolno chcieć zapanować nad
słowem; musi je wysłać jako wolną istotę w świat, gdzie zdziała
to, czego ktoś inny chce – mogę
… chyba powiedzieć: czego Bóg
chce, czegoś wielkiego, wszechmocnego i naprawdę działającego.
… Proszę, abyście przyznali
codziennemu słowu, że jest to
tylko mały odcinek naszej drogi
i że potem będziemy musieli je
zwolnić do – patrząc z bliska małego, patrząc z daleka - wielkiego dzieła życia - - w języku
religijnym – że musimy je powierzyć Panu Bogu,”
Joseph Wittig urodził się 22
stycznia 1879 r. Słupcu-Dolinie i
zmarł 22 sierpnia 1949 r. w Dolnej
Saksonii w Göhrde Forst.
Günther Gröger, Stary Gierałtów / Altgersdorf
[tłumaczyła Irena Rogowska]
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JOSEPH WITTIG: 140. GEBURTSTAG. 70. TODESTAG
Diese beiden diesjährigen
Gedenktage sollen die Erinnerung an den Breslauer Theologen
und Priesterdichter wachhalten,
sein Werk der Nachwelt aufzeigen und näherbringen.
Der schlesische Joseph Wittig
aus Neusorge in der Grafschaft
Glatz erhielt aufgrund seines
umfangreichen Lebenswerkes
mannigfache ehrenvolle, aussagekräftige Titel wie Theologe,
Volkslehrer, Pädagoge, Professor, Heimatpfleger, Volkskundler, Volkserzieher, schlesischer
Denker und Schreiber, Chronist
usw. Der Grafschafter emotional ausgeprägter Volksglaube
schätzt vor allem seine ihm
eigene dichterische Kunst, den
Menschen in erzählender Form
Glaubenswahrheiten zu erhellen,
seine sog. „narrative Theologie“.
Er sah sich als „Schreiber des
Herrgotts“ in der Verpflichtung,
„Verkünder der Frohbotschaft“ zu
sein. Sein Versuch, „das Irrationale
im ganzen Leben aufleuchten zu
lassen“, um dadurch „ein Tröster
der Trostlosen zu werden“, „daheim in Schlesien, in der Grafschaft
Glatz, dem Lande der Wunder,
dem Lande Gottes“. „Alles in meinem Hause und um mein Haus
war voll Wahrheit und Liebe.“
„Gott hat mir die Feder in die
Hand gegeben, damit ich der
Welt seine Ehre und die Erkenntnis seiner Liebe verkünde.“
Titel seiner Werke deuten bereits seine Zielvorgabe an, wenn
er sie zum Beispiel überschreibt
mit „Getröst, getröst, wir sind erlöst“, „Tröst mir mein Gemüte“,
„Leben Jesu in Palästina, Schlesien und anderswo“, „Die Kirche
im Waldwinkel“, „Vom Warten und
Kommen.“
Mir persönlich, der ich gebürtig aus Altgersdorf stamme,
steht eine Erzählung besonders
nahe: „Der Schulmeister aus Altgersdorf“. Dazu muß man ferner
wissen, daß Joseph Wittig als
Schüler zur Vorbereitung auf den
Besuch des Matthiasgymnasiums
in Breslau durch Pfarrer Heinrich
May im Nachbarort Neugersdorf
Unterricht erhielt und Altgersdorf
ebenfalls gut kannte. Der Zufall
wollte es, daß der Sohn Alfred
des Lehrers Paul Rosenberg, der
über 40 Jahre die Lehrerstelle in
Altgersdorf inne hatte, von 1902-

1908 als Kaplan in Schlegel eingesetzt wurde. Dort wuchs eine
Freundschaft mit Joseph Wittig
heran, die zu einem Besuch im
Schulhaus in Altgersdorf führte,
der als Aufhänger für die Erzählung dient.
Dabei erinnert sich Joseph
Wittig an ein früheres Gespräch
mit dem Dorfschulzen, bei dem
jener über „ die Schönheit seines
Dorfes und über die geistige und
sittliche Haltung der Dorfleute“
äußerte: „Das hat alles der Schulmeister mit seinem lieben Wort
gemacht“.
Das nimmt nun Joseph Wittig
zur Grundlage seines Exkurses
über die Wirkmächtigkeit des
Wortes und geht der Sache auf
den Grund, indem er auf das Johannesevangelium zurückgreift
und nach Joh. 1, 1-3 frei zitiert:
„Der Urgrund der Welt ist das
Wort, und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort. Und alles, was geschaffen worden ist,
ist durch das Wort geschaffen,
und ohne das Wort kann nichts
geschaffen werden.“ Er grenzt die
Aussage ein, indem er sagt, daß
sie „nur von dem sogenannten
Worte Gottes gilt, und von diesem auch nur in der Einschränkung auf das fleischgewordene
Wort, auf die zweite Person in
der Gottheit, …“. So beten wir
gläubig täglich dreimal beim „Angelus“-Gebet: „Und das Wort ist
Fleisch geworden und hat unter
uns gewohnt!“
Schließlich betonen wir die
Macht und Gewalt des Wortes bei
der Anrufung vor dem Empfang
der Hl. Kommunion, indem wir
bereuen und analog mit der Formulierung des römischen Hauptmanns (Mt 8,8) um Vergebung
unserer Schuld bitten: „Sprich nur
ein Wort, so wird meine Seele gesund!“ und so wie der königliche
Beamte (Joh 4,46) dem Wort Jesu
Glauben schenken.
Joseph Wittig verbindet diese
religiösen Gedankengänge anschließend nach der Rede des
Schulmeisters: „Ach, unsereiner
hat halt bloß das armselige
tägliche Wort!“ mit Überlegungen folgender Art: „Das Wort ist
schöpferisch, es kann aber auch
–zerstörerisch sein!“ Er läßt den
Lehrer anmerken, dieser habe
„jahrelang von der Ohnmacht

Wittighaus in Neurode.

seines Wortes gewußt und sei in
diesen Jahren an seinem Beruf
ganz verzweifelt.“
Der Dichter weitet die Gedankengänge noch aus: „Es ist in
meiner Heimat Gesetz, daß man
sich sowohl vor selbstrühmerischen Aussprüchen wie auch vor
besonders lobender Erhebung
leiblicher oder geistiger Güter
eines anderen hütet, bei deren
Verlust dann leicht gesagt wird:
`Der oder jener hat mir`s beredet!´ Ich selber mag da nicht von
Aberglauben reden. Zu deutlich
sprechen die Erfahrungen. Lieber
gebe ich das wissenschaftliche
Dogma von der absoluten Neutralität und Harmlosigkeit des
Wortes auf.“
Und er setzt letztendlich sein
Urteil darunter:
„Es kann in der vernünftigen
Welt freilich kaum ein Wort ohne
bestimmte Absicht gesprochen

werden; aber die Absicht darf
es nicht beherrschen wollen;
sie muß es als freies Geschöpf
in die Welt schicken, wo es das
wirkt, was ein anderer will – ich
darf … wohl sagen: was Gott will,
das große, allmächtige und allein
wahrhaft Wirkende.
… Ich bitte, dem täglichen
Wort zuzuerkennen, daß es nur
eine kleine Strecke Weges unser
ist, und daß wir es dann entlassen müssen in das von nahem
kleine, von weitem große Werk
des Lebens, oder – in der religiösen Sprache – daß wir es dem
Herrgott befehlen müssen.“
Joseph Wittig erblickte das
Leben am 22. Januar 1879 in
Neusorge und verstarb am 22.
August 1949 im niedersächsischen Göhrde-Forst.
Günther Gröger, Altgersdorf
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LUDZIE GOŚCIŃCA, WĘDROWCY, PIELGRZYMI,
TUŁACZE
O dziedzictwie duchowym
Ziemi Kłodzkiej
Jakże trafne i wciąż jeszcze
aktualne jest powyższe określenie dla nas – ludzi zamieszkałych na Ziemi Kłodzkiej i tutaj,
w Starym Wielisławiu. Hrabstwo
Kłodzkie zwane było kiedyś
Ziemią Maryjną – Marienland.
O specyfice żeńskich - matczynych energii tego regionu
świadczą liczne bogactwa mineralne oraz liczne źródła wód
leczniczych, a także związane
z nimi uzdrawiające energie
całej ziemi kłodzkiej, skupione
w Sanktuariach Maryjnych, których mamy wiele.
Nasze Wielisławskie Sanktuarium jest jednym z nich.
Od wczesnego średniowiecza
kościół nasz był miejscem pielgrzymek i modlitw Polaków,
Niemców i Czechów. A więc
miejsce to i cała nasza wieś kryje
w sobie potencjał uzdrawiający.
To wyzwanie do życia w zgodzie,
jedności, tolerancji, przyjaźni
i do praktykowania Woli Dobra
w naszych codziennych obowiązkach i wzajemnych kontaktach.
Wyzwanie to dotyczy nas
wszystkich: tych, którzy mieszkali tu kiedyś, tych, co urodzili się
na tej ziemi, a także ich rodziców
i dziadków - tułaczy i wędrowców
z różnych stron świata, oraz tych
nowych „pielgrzymów", którzy
przywędrowali do tej miejscowości i niedawno zamieszkali tutaj.
Ja należę do tych ostatnich.
Moja droga do Starego Wielisławia była długa, trudna i związana z wieloma wyrzeczeniami.
Przywędrowałam tutaj z dalekiego kraju alpejskiego, gdzie
spędziłam szczęśliwe dziesiątki
lat swojego życia. Często słyszę pytanie: „dlaczego właśnie
tutaj?”… Z urodzenia jestem bowiem warszawianką. Odpowiem:
Misterium Życia przyprowadziło
mnie tutaj za sprawą i pomocą
Ducha Św., czyli przez tzw. przypadek, którego nie ma.
Piękno tutejszego kościółka
i okolicy, a szczególnie specyficzne piękno figurki Matki Boskiej przyciągnęło mnie swoim
promieniowaniem. Całkowicie
potwierdzam opinię teologa

i historyka Josepha Wittiga
z Nowej Rudy, żyjącego w latach 1879 - 1949, który uznał
figurkę tę za „najpiękniejszą
i najbardziej wzruszającą rzeźbę
w całym Hrabstwie Kłodzkim”.
Wittig podkreśla też połączenie
wyrazu „pogody ducha z miłą
dziewczęcością i niewinnością”
naszej Madonny,
Inny badacz – Siegmund,
w swojej pracy Madonna in der
Grafschaft Glatz z 1940 roku, widzi w niej Matkę Boską Oczekującą. Pisze on: „z jednej strony jest
to dziewczyna bardzo radosna,
z drugiej zaś poważna i strapiona
w swoim wewnętrznym skupieniu, na co wskazują jej wielkie,
zdumione oczy, patrzące w dal,
jakby chciały przeniknąć nieznaną sobie tajemnicę przyszłości.
To właśnie ta figurka Maryjna
wywarła na mnie duże wrażenie
(i postać Matki Marii) pozwoliła
mi lepiej zrozumieć tajemnice
Mocy Serca, osiągalnych dla
nas poprzez ofiarę i cierpienie.
Nie widzę żadnego konfliktu
w rozumieniu naszej Matki Boskiej Wielisławskiej jako Bolesnej
i jednocześnie jako Radosnej, ponieważ prawdziwa Moc Radości
Serca rodzi się z wolności wyboru drogi, ofiary i poświęcenia.
To właśnie jest Pięknem Serca.
Pod urokiem promieniowania tej pięknej przedstawicielki
Boskich Mocy Maryjnych, jaką
jest Nasza Wielisławska Pani – napisałam wiersz o Niej, ponieważ
jest Ona patronką odrodzenia
się piękna, miłości, radości i innych wartości naszych ludzkich
serc, co jest obecnie palącym
i koniecznym zadaniem wszystkich kobiet świata, w imię ratowaniawartości Człowieczeństwa
w naszych przyszłych pokoleniach, wartości, które są dzisiaj
tak jawnie i tak mocno deptane
i niszczone.
Jest to wyzwanie dla nas
wszystkich, ale kto, jak nie kobiety, matki, siostry i nauczycielki są
lepiej i z natury predysponowane
do tego, by stać się symbolicznie Maryją - czystą, oświeconą
Materią zdolną dać życie Światu.
Sanktuaria są miejscami
uświęconymi Mocami Serca
i Ducha, które oczyszczają nas

Matka Boża Bolesna w Sanktuarium w Starym Wielisławiu.

odżywiają, uzdrawiają, dostarczają siły i radości, jeśli my odżywiamy miejsca te pięknem
naszych serc. Każde Sanktuarium przypomina nam także
o tym, że ludzkie serce może
i powinno, stać się świątynią
dla spotkań z Bogiem, jeśli jest
ono czyste, piękne i radosne.
Od dawien dawna praktykowane
pielgrzymki do miejsc świętych
miały na celu stopniowe budowanie sanktuarium wewnątrz
naszego serca. Dlatego Adoracja Serca Maryi, zjednoczonego
z Sercem Ojca i Syna może być
dla nas aktem oczyszczającym,
uzdrawiającym i transformującym, pod warunkiem, że połączymy się z Nim naszym sercem
wypełnionym Miłością, Prawdą,
Radością i Pięknem.
Z racji naszego Człowieczeństwa wszyscy jesteśmy dziećmi

Jednego Boga i odżywiani jesteśmy Miłością i Pięknem Jego
Serca. Ale - czy jesteśmy dziećmi, które są Jego Radością, albo
pragną nią być? Widząc, co się
dzieje na świecie i dookoła nas,
można stwierdzić, że większość
ludzi to rozkapryszone i samolubne przedszkolaki. Być czyjąś
radością, oznacza dbać o radość
serca drugiej osoby, tzn. szanować, nie ranić, nie manipulować
dla korzyści własnych i nie zniewalać swymi przyzwyczajeniami,
uporem czy wymaganiami lub
oczekiwaniami. Matka Boska Bolesna jest także bardzo Radosną,
ponieważ świadomie poświęciła Siebie Bogu, dając Mu Radość
swoim synem i swoim życiem.
I to właśnie jest tym Ogromnym Pięknem, którego promieniowanie będzie trwało wiecznie,
wzywając nas do podjęcia trud-

Ziemia Kłodzka nr nr 292-293/maj-czerwiec 2019
nej i długiej drogi pielgrzymowania do sanktuarium naszego
własnego serca, by połączyć się
z Bogiem. O Pięknie tym, tak napisał nasz Papież Jan Paweł II:
„O, jakież piękno, jak trudne!
Takie piękno nazywa się Miłosierdziem”.
Tego oczekuje od nas cicho
i cierpliwie nasza Boska Matka –
nasza Wielisławska Pani.
A czego my oczekujemy?
Czego pragniemy dla nas,
dla naszej rodziny, gminy, dla
naszego kraju, dla Świata? Spotkania nasze tutaj i uroczystości
niechaj staną się małym nasionkiem tego Piękna, płomyczkiem
Światła wciąż rosnącym w nas.
Krystyna Ming-Ostrowska
Część druga. Rok 2003
(fragment większej całości)
Rozpłomienienie
Promienna
Więc promieniujmy Miłością i
Pięknem
dla tej wspólnej Sprawy,
by Macierz Świata ożyła radością
nowej wielisławskiej sławy.
O Ty! Promienna Przyczyno Radości,
która rozkwitasz pąkiem róży
wonnej.

Sanktuarium w Starym Wielisławiu.

Ty, która z cierpień tkasz szaty
Mądrości
I nie ustajesz w swej misji ochronnej
Przez wieki całe i wciąż niestrudzenie
dając ludzkości najwyższą strawę
Ducha Świętego, Światła pożywienie,
by życie nasze stało się łaskawym.
Łaska - to piękno serca ludzkiego
karmione tchnieniem Ducha
Świętego,
które wyborem drogi poświęcenia
objawia Wolę i Plan Stworzenia.

49
w imię Miłości do siostry i brata.
Ty pragniesz ludzkość widzieć
radosną
i wyzwoloną z biedy, zwątpień,
strachów,
powracasz więc do nas ciągle
nową wiosną,
kojąc nas pięknem kwiatów i
zapachów.
Promienna Pani! Pragniemy
szczerze
stać się godnymi Twego poświęcenia,
pragniemy wytrwać w Pięknie,
Dobru, Wierze,
by móc odpierać złe moce zniszczenia.

Promienna Pani! W wielisławskim
lasku
raz ujrzał pobożny cząstkę Twego
blasku
i dzięki temu łask Nieba dary
opromieniły kraj ten bardzo stary.

Karmieni pięknem Twego przykładu,
być chcemy radością Twoją
i świata,
by ciemne siły zła i rozkładu
zniknęły z przestrzeni Wszechświata.

Prosimy Ciebie w naszej skromności,
byśmy się stali godni Twej Miłości,
godni Twych ofiar i Twego cierpienia,
które wraz z Synem znosiłaś dla
świata,
dla obudzenia ludzkiego sumienia

Promienna Pani!
Ptaki śpiewają hymny na część
Twoją,
budując mosty połączeń z Niebem,
daj nam Moc Ducha, byśmy pracą swoją
nie tylko za ziemskim gonili
chlebem.

Daj nam cierpliwość i siłę zgody,
by sercem łączyć ludzi i kultury,
by ciasnych myśli opuścić zagrody tak fałszu pełen, złudny świat
ponury.
Promienna Pani Wielisławskiej
Ziemi!
Bardzo pragniemy pomóc Tobie
w pracy
wierząc, że Miłość wszelkie zło
przemieni,
a radość Tobie dana - innym
zło wybaczy.
Daj nam więc łaskę serca promiennego,
co kochać umie mimo skaleczenia,
abyśmy godni Sakramentu Twego
przyjęli ognie Twojego Płomienia.
Radości świata bowiem przyczyna
w czystości serca bieg swój rozpoczyna.
Stąd, jakże słuszna jest dawna
przestroga
i pozdrowienie: „Bądź Radością
Boga!”
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JULIA MOLIŃSKA-WOYKOWSKA POLSKA
GEORG SAND1 NA ZIEMI KŁODZKIEJ
Z osobą Julii Molińskiej-Woykowskiej, zwaną czasem polską
lub, częściej, poznańską Georg
Sand, „zetknęłam” się przed wielu
laty, jeszcze na studiach, kiedy
to zainteresowałam się prasą
wielkopolską, powstałą w czasie
zwanym „złotym okresem kultury wielkopolskiej”. W Bibliotece
Ossolineum przesiedziałam
kilka tygodni, penetrując zbiór
czasopism i szczególną uwagą
obdarzając „Tygodnik Literacki”, wydawany w latach 18381846. Przy jego lekturze po raz
pierwszy napotkałam nazwiska
Antoniego i Julii Woykowskich
redaktorów tego poznańskiego,
bardzo cenionego pisma, które
wiele uwagi poświęcało literaturze, poezji, kulturze ludowej
i filozofii, ale też problemom
społeczno-politycznym i było,
zdaniem wielu badaczy, jednym
z najlepszych polskich periodyków doby romantyzmu.
Drukowali tu znani poeci, m.in.
Juliusz Słowacki, Ryszard Berwiński, Seweryn Goszczyński,
postępowi pisarze i działacze,
jak Ignacy Kraszewski, Edward
Dembowski, Joachim Lelewel,
czy Jędrzej Moraczewski. Pismo
miało szeroki zasięg czytelniczy,
docierając także do polskiej
emigracji i zyskując wśród niej
pozytywną ocenę, np. Słowackiego, który w liście do redakcji
„Tygodnika Literackiego” napisał:
„Gdym odebrał to pismo, gdym je
na stoliku zobaczył, zdawało mi
się, żem się o pół drogi do mojej ojczyzny przybliżył…”2. Wiele
lat później, dzięki lekturze pracy
Andrzeja Zielińskiego pt. Polskie
podróże po Śląsku w XVIII i XIX
wieku (do 1863 r.), ponownie
zwróciło moją uwagę nazwisko
Molińska-Woykowska. Okazało
się, że ta postać, której osobowość i działalność tak bardzo
spodobały mi się przed laty,
a którą znałam jako współredaktorkę wspomnianego pisma
i autorkę bardzo odważnych,
jak na ówczesne czasy, artykułów na temat ruchu wyzwolenia
kobiet, jest też autorką powieści
pt. Z Kudowy. W wydanej w 1850
roku książce przedstawiła piękny
obraz tego uzdrowiska, tak chętnie odwiedzanego przez Polaków

Julia Molińska-Woykowska

w XIX w. Może więc chociażby
z tego powodu powinna być
postacią przedstawioną mieszkańcom ziemi kłodzkiej.
Julia Woykowska, z domu
Molińska, urodziła się 12 marca
1816 r. w Bninie w Wielkopolsce, w rodzinie szlacheckiej. Jak
wspominają autorzy opracowań
poświęconych tej postaci3, Julia
uczyła się najpierw w Lesznie,
a kiedy jej brat rozpoczął naukę
w gimnazjum katolickim we
Wrocławiu, najprawdopodobniej
i ona ukończyła w tym mieście
jedną z żeńskich pensji. Wszyscy
zgodnie podkreślają bardzo staranne wykształcenie Julii, m.in.
doskonałą znajomość języka
francuskiego i niemieckiego 4.
Jako guwernantka pracowała
na różnych dworach, a tam: „Stykając się na terenie wsi i folwarku
z nędzą ludu, niesie mu pomoc,
służy radą i w miarę swoich
skromnych zarobków dopomaga mu materialnie ”5. Pod koniec
1838 r. młodziutka Julia nawiązała kontakt z redakcją „Tygodnika
Literackiego” i w ten oto sposób
poznała wydawcę pisma i jednocześnie swojego przyszłego męża
Antoniego Woykowskiego, którego poślubiła prawdopodobnie
w 1841 r. Jej mąż był zamożnym
właścicielem kamienicy i winiarni
(które odziedziczył po ojcu), ale
też muzykiem i kompozytorem,
propagatorem muzyki Chopina
oraz redaktorem wspomnianego
„Tygodnika Literackiego”, pisma
które wkrótce: „Pod wpływem

utalentowanej towarzyszki życia
[…] stopniowo przybierało coraz
radykalniejszy ton”6 .
Oprócz pracy na rzecz redagowanego z mężem pisma,
Julia intensywnie pisała, a swoje teksty zamieszczała także
w wielu innych czasopismach,
ukazujących się w Poznaniu
„Gazecie Polskiej” i „Dzienniku
Domowym”, wychodzącym
w Budziszynie tygodniku „Stadło”, czy w założonej przez siebie
i męża „Gazecie Wielkopolskiej
Niedzielnej”. Redagowała też,
przy współpracy z nauczycielami szkółek wiejskich, wydawane
od 1845 r. przez A. Woykowskiego, „Pismo dla nauczycieli ludu
i dla ludu polskiego”, postępowe,
pierwsze w Polsce czasopismo
pedagogiczne, które szykanowane m.in. przez władze pruskie,
ukazywało się tylko przez rok.
Julia uprawiała krytykę literacką, publicystykę, pisała powieści,
opowiadania, wiersze, układała,
często propagandowe pieśni
dla ludu. Była autorką, pisanych
prostym językiem elementarzy,
katechizmów, czytanek i opowiadań o dziejach polskich. W 1844 r.
ukazała się drukiem Marynia
mała, elementarz dla dziewcząt
polskich…, jak też Mały Tadzio,
elementarzyk dla grzecznych
chłopczyków, a w 1846 Marynia,
czyli rozmowy o pierwszych zasadach świętej religii, ułożone dla
pożytku polskich dzieci…, żeby
wymienić tylko niektóre prace.
Jak podkreślają badacze twór-

czości Julii, poprzez te książki
zajmowała się ona: „…kształtowaniem oblicza moralnego dzieci
oraz ludu przy pomocy odpowiadających ich umysłowości
i uczuciom środków literackich,
pojęć i wyobrażeń”7.
Podziwiam odwagę tej
kobiety, gdy na łamach prasy, jako jedna z nielicznych
osób podejmujących wówczas
to zagadnienie, dyskutowała
na temat wyzwolenia i wykształcenia kobiet, sprzeciwiając się
wszechobecnemu poglądowi,
że jedyną, słuszną rolą kobiety,
jako posiadającej „słabsze władze
umysłowe”, jest bycie uległą małżonką i matką. Woykowska walczyła z tymi poglądami, dodajmy,
w czasach, gdy ruch feministyczny był w „powijakach” i miał
wielu wrogów, tak wśród mężczyzn, jak i kobiet, uważających
zgodnie, że miejsce kobiety jest
w domu, przy mężu i dzieciach.
A Julia rozpoczęła dyskusję, m.in.
w „Dzienniku Domowym” 8 ,
na temat ówczesnej pozycji
kobiet, nierzadko znoszących
przez całe życie tyraństwo męża,
nierozwijających się nawet wówczas, gdy miały do tego szczególne predyspozycje i ochotę.
Tego typu poglądy spowodowały, że Julia oskarżana o sianie zgorszenia, cieszyła się nie
najlepszą reputacją. Mimo to nie
poddawała się. W 1840 r. założyła
nawet średnią, polską szkołę dla
dziewcząt o odmiennym od tradycyjnego programie nauczania,
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chcąc: „…wychować swe podopieczne na światłe obywatelki
i ofiarne społeczniczki” 9. Jednak
jej zbyt postępowe jak na owe
czasy poglądy spotkały się ze
sprzeciwem opinii społecznej,
co łącznie z niechętnym stanowiskiem władz spowodowało
bojkot szkoły, którą zamknięto
po kilku miesiącach działalności.
Julia i jej mąż byli otwartymi
na idee, aktywnymi i twórczymi
ludźmi, a do tego bardzo towarzyskimi. Prowadzili w Poznaniu
salon artystyczno-literacki, w którym: „Gromadzili się […] ludzie
o radykalnych poglądach, ale nie
brak było i zwykłych pieczeniarzy, którzy nadużywali rozrzutnej gościnności gospodarzy”10
. A jaka była Julia? Z opisów
ukazuje się nam osoba inteligentna i błyskotliwa, żarliwie
broniąca swoich przekonań, a
przy tym skromna. „Strzegła
się starannie, aby czymkolwiek
nie okazać próżności kobiecej,
a będąc zawsze przyzwoicie,
lecz z największą skromnością
ubrana w czarną suknię, zapięta pod szyję, jedynie biały
kołnierzyk na szyi stanowił całą
jej kobiecą ozdobę”11. Podobny
obraz odnajdujemy w publikacji Marii i Lecha Trzeciakowskich,
autorów obszernego opracowania na temat XIX-wiecznego
Poznania: „Osóbka ta, ubrana
ostentacyjnie w czarną suknię,
ozdobioną jedynie białym kołnierzykiem, strojąca swą głowę nie
w wymyślne kapturki, budeczki
z kwieciem, a w konfederatkę…”12. Julia określana była często słowem „emancypantka”, co
jak pamiętamy, w czasach w których żyła, miało znaczenie pejoratywne. Dlatego też: „Gdy świat
z gorączkowym zainteresowaniem śledził koleje życia George
Sand, to prowincjonalny Poznań
wrzał od plotek na temat młodej,
starannie wykształconej, dwudziestoczteroletniej nauczycielki,
Julii Molińskiej. Osóbka ta […]

głosiła hasła światoburcze, rozsadzające nie tylko obowiązujące
konwenanse, ale o zgrozo, godzące w porządek społeczny”13.
Ponoć, gdy tylko pojawiła się
moda na palenie tytoniu, Julia
była: „Pierwszą orędowniczką
tego nałogu wśród poznanianek
[…]. Traktowała to prawdopodobnie jako symbol wyzwolenia
kobiety”14.
Nie miała Julia łatwego życia, nieustannie borykając się
z konserwatywną opinią otoczenia, z cenzurą, jak również
z problemami finansowymi.
Państwo Woykowscy bowiem,
mimo intensywnej i twórczej
pracy stracili majątek, który
w dużej mierze przeznaczali na
finansowanie podjętych przez
siebie inicjatyw, m.in. wydawniczych, płacenie wysokich honorariów autorskich, czy udzielanie
wsparcia różnym osobom. Dane
im więc było zakosztować życia
w biedzie, a krążące wokół nich
plotki i oszczerstwa, jak też towarzysząca im atmosfera skandalu,
spowodowały po pewnym czasie
ich izolację towarzyską i społeczną. Tak więc: „Materialne perturbacje, jak i rosnąca niechęć opinii publicznej nadszarpnęły nie
najlepsze zdrowie obojga. Oboje
umierają przedwcześnie…” 15.
W 1850 r. umiera 36-letni zaledwie Antoni Woykowski, a pogrążona w żalu po śmierci męża
Julia otrzymuje kolejne ciosy.
W 1851 roku umierają jej rodzice,
a ona sama, w stanie obłąkania,
trafia do szpitala Wszystkich
Świętych we Wrocławiu, gdzie
odchodzi z tego świata 9 sierpnia
1851 r., w wieku 35 lat. Jak pisze Tadeusz Gospodarek, filolog,
autor książki poświęconej Julii:
„Śmierć Antoniego Woykowskiego stała się tragicznym ciosem
dla załamanej do ostatecznych
granic Julii; nie potrafiła się już
ona otrząsnąć z przygniatającego ją coraz większym ciężarem
nieszczęścia, nie pomogła jej na-

51
wet ucieczka w sfery mistycyzmu
i religijności”16.
Związki Julii Woykowskiej
z Kłodzczyzną nie były nazbyt
intensywne, pozostawiły jednak trwały owoc. W uzdrowiskach sudeckich gościła Julia
kilkakrotnie. Jak podkreśla Zieliński: „Wyjazdy do wód śląskich
były nieodłącznym elementem
życia obyczajowego epoki. […]
uzdrowiska tutejsze stawały się
w sezonie salonem letnim wielkich miast polskich: Poznania,
Warszawy, w mniejszym stopniu
Krakowa”17. Ale Julia pragnęła
przede wszystkim podreperować
swoje zdrowie. W 1843 r. odwiedziła Szczawno. W tym samym
roku, wraz z mężem, przebywała
w Kłodzku, Dusznikach i Kudowie. Julia i jej mąż towarzyszyli
Edwardowi Dembowskiemu,
znanemu działaczowi politycznemu, na 8-dniowej wycieczce
w Sudety. Według różnych
danych najprawdopodobniej
w 1845 r. Julia odwiedziła też
Lądek-Zdrój, chcąc odbudować
nadszarpnięte chorobą zdrowie.
Biografowie Julii Molińskiej-Woykowskiej nie są pewni daty jej
pobytu w Kudowie. T. Gospodarek twierdzi, że przebywała tam
latem. Przypuszcza, że nie był to
1845, a raczej 1846 lub najpóźniej 1847 r.18
Ta wizyta w kłodzkim uzdrowisku zaowocowała książką
pt. „Z Kudowy”, której fragmenty, zamieszczono w 1849 r.
w poznańskiej „Gazecie Polskiej”,
a w 1850 powieść ukazała się
drukiem. Książka posiada elementy biograficzne. „Dała w niej
Woykowska wyraz nasilającym
się u schyłku jej twórczości tendencjom mistycznym i antyracjonalistycznym. W utworze konstrukcyjno niejednolitym, składającym się z luźno powiązanych
ze sobą fragmentów, zainteresować nas może jedynie wstępna
partia autobiograficzna, poświęcona pobytowi pisarki w Kudo-

wie”19 podkreśla wspomniany już
wyżej Zieliński, zamieszczając
na łamach jednego ze swoich
opracowań fragmenty z opisem
Kudowy pióra Woykowskiej.
„Osłabienie po ciężkiej chorobie zawiodło mnie do źródła
Landecku, a stamtąd do Kudowy”20 wspomina Julia, na której
Kudowa zrobiła bardzo korzystne wrażenie. Na łamach książki
odnotowuje też: „…jakże tam
miło i pięknie, jak uroczysto
i swobodnie” 21 i dalej: „…cicha, niezmazane piętno wioski
na sobie nosząca, a ludu czeskiego pełna Kudowa wydała mi
się być wcale podobną do raju.
Ale to też po prawdzie i niełatwo najść kącik ku wytchnieniu
milszy, a ozdobniejszy pięknością prostoty”22. Przebywająca
w Kudowie Woykowska chodziła na wycieczki do Czermnej,
gdzie nawiązywała rozmowy
z kobietami i z dziećmi, zdziwiona i jednocześnie zachwycona
tym, że w okolicy słyszy czeską
mowę. Budujący był bowiem dla
niej, jak podkreślała, obraz ludu
słowiańskiego niezniszczonego
przez germanizację.
Mam nadzieję, że wielu
osobom spodoba się postać
Julii Woykowskiej młodej, odważnej, walczącej o prawo
do swoich poglądów (z którymi
wszak nie wszyscy musimy się
zgadzać) kobiety oraz pracowitej
i bezkompromisowej publicystki,
jak też autorki książki, w której
przedstawiła obraz naszego kudowskiego, „podobnego do raju”,
uzdrowiska.
Tekst, w którym dokonano
obecnie niewielkich zmian i uzupełnień, opublikowany został
pierwotnie na łamach „VI Almanachu Ziemi Kłodzkiej …”, red.
K. Oniszczuk-Awiżeń, M. Awiżeń,
Kłodzko 2011, s.54-59.

Przypisy:
1. Georg Sand (1804-1876) – francuska pisarka epoki romantyzmu, znana z ekscentryczności, stylu bycia, reprezentująca poglądy lewicowe, bliskie utopijnemu socjalizmowi,
muza i ukochana Fryderyka Chopina.
2. X wieków Poznania, t.2 Kultura umysłowa, literatura, teatr i muzyka, Poznań 1956, s.97.
3. Zob. np. M. Frelkiewicz, Julia Molińska-Woykowska. Próba monografii, Poznań 1938;
Dziesięć wieków Poznania, t.2, Poznań ; Warszawa 1956; T. Gospodarek, Julia Molińska-Woykowska (1816-1851), Wrocław 1962.
4. T. Gospodarek, dz. cyt., s.11.
5. Tamże, s.12.
6. M., L. Trzeciakowscy, W dziewiętnastowiecznym Poznaniu, Poznań 1987, s.176.
7. T. Gospodarek, dz. cyt., s. 36.
8. Zob. np. J. Woykowska, O rozumie i oświacie kobiety, „Dziennik Domowy” 1840, nr 11.
9. M., L. Trzeciakowscy, dz. cyt., s.343.
10. Tamże, s.387.

11. za: T. Gospodarek, dz. cyt., s.12-13.
12. M., L. Trzeciakowscy, dz. cyt., s.175.
13. Tamże.
14. S. Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, Kraków 1962, s.259.
15. Tamże, s.176.
16. T. Gospodarek, dz. cyt., s.59.
17. Listy ze śląskich wód, wybór i oprac. A. Zieliński, Wrocław 1983, s.10.
18. T. Gospodarek, dz. cyt., s.52.
19. Listy ze śląskich..., s.22.
20. Polskie podróże po Śląsku w XVIII i XIX wielu (do 1863), wybrał i oprac. A. Zieliński,
Wrocław 1974, s.214.
21. Tamże, s.214.
22. Tamże
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Teresa Bazała

PATRIOTYCZNIE DLA POLAKÓW
NA KRESACH WSCHODNICH
Jubileusz XXV - lecia parafii
Bożego Miłosierdzia w Lidzie na
Białorusi stał się okazją do zorganizowania przez Fundację
Odnowy Ziemi Noworudzkiej,
reprezentowaną przez Teresę
Bazałę, sześciu spotkań i wydarzeń artystycznych z udziałem
Teatru William - Es z Wałbrzycha.
Teatr przygotował spektakle
i koncerty, które udało się zrealizować dzięki uzyskaniu wsparcia
finansowego z Fundacjij Agencji Rozwoju Przemysłu i dotacji
z Fundacji Banku Gospodarstwa
Krajowego. Patronat nad imprezą objął Ireneusz Zyska - Poseł
na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja wraz ze Stowarzyszeniem Komitet Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej od ponad 20 lat
współpracuje z parafią w Lidzie.
Obydwie organizacje pomagały
w zdobywaniu środków na budowę kościoła, pomoc żywnościową oraz corocznie organizują
wakacje edukacyjne dla dzieci
i młodzieży na Dolnym Śląsku.
Przedstawienia teatralne
w dn. 24, 25 i 26 maja w Grodni, Lidzie, Mińsku, Szczuczynie,
Krupowie połączone były ze spotkaniami z miejscowymi Polakami, działającymi w oddziałach
Związku Polaków na Białorusi,
śpiewaniem patriotycznym,
dzieleniem się wspomnieniami
i doświadczeniami. Mieliśmy też
okazję poznać miejsce, gdzie
znajdował się majątek rodzinny rotmistrza Witolda Pileckiego
w Skruczach oraz zobaczyć
w kościele w Krupowie obraz
św. Antoniego z dzieciątkiem

Wspólne zdjęcie artystów z Polakami zamieszkałymi w Mińsku 25.05.2019 r.

namalowany pr zez niego
w dzieciństwie. Kościół nie został zniszczony przez sowietów,
bo miejscowi Polacy, pomimo
wywiezienia Księdza do łagrów,
płacili bardzo wysokie podatki.
Modliliśmy się też nad grobem
rodziców Rotmistrza, zachowanym na cmentarzu. Chcielibyśmy
też włączyć się w akcję pomocy w planowanym utworzeniu
tu Muzeum Rotmistrza Witolda
Pileckiego w domu, gdzie po
wysiedleniu z majątku przez
sowietów mieszkała jego żona.
Pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej
Polaków na Białorusi poprzez

Spotkanie z uczniami prywatnej polskiej szkoły w Lidzie prowadzonej przez Swietłanę Worono.

krzewienie polskiego dziedzictwa kulturowego i organizowanie
dla nich wydarzeń artystycznych
jest bardzo ważne. Podtrzymywanie więzi narodowych i kulturalnych poprzez wzajemne
kontakty służy także ocalaniu
pamięci o Kresach Wschodnich
i ich znaczeniu dla Polaków, tym
bardziej, że odchodzą do wieczności pokolenia tam urodzone.
Dziedzictwo to powinniśmy
przekazać młodym pokoleniom
Polaków. Nośnikiem polskiej kultury, skarbnicą i stróżem tradycji
polskich są na Kresach polskie
parafie katolickie, które należy
wspierać działalnością charyta-

Po spektaklu w kościele w Lidzie.

tywną, kulturalną i środkami na
ocalanie polskiego dziedzictwa.
Inicjatywa ta okazała się
bardzo cenna, co potwierdziła
w swoich podziękowaniach Pani
Helena Marczukiewicz - Prezes
Mińskiego Oddziału Związku
Polaków na Białorusi, mówiąc,
że bardzo brakuje im kontaktów
z kulturą polską z kraju. Dlatego
też wszystkie występy były przyjmowane owacyjnie i z wielkim
wzruszeniem. Teatr otrzymywał
wszędzie zaproszenia na dalsze
występy.
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Monika Maciejczyk

A CO TAM W RÓŻANYM DWORZE … PANIE DZIEJU
A Różany Dwór odwiedził
polski poeta, prozaik i dramaturg
– Jerzy Stasiewicz, laureat prestiżowej nagrody literackiej im. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego.
Zagościł wraz z małżonką Violą
i synkiem Oskarem. Je r z y Stasiewicz pr z yjechał
z nową k s i ą ż k ą p oe t yck ą
POWRÓCIŁEM.
Książka składa się z trzech
rozdziałów niosących logikę
kolejności słów – ZROZUMIEĆ
-JESTEM TU - POWRÓCIŁEM.
Czasem zdaje się nam, że
grube księgi zawierają mądrość
i filozofię świata. Ogromne tomy
ksiąg zalegają półki bibliotek
i księgarń. Lata pracy twórców,
setki tysięcy słów opisujących
historię lub kreujących nową
rzeczywistość.
A tu… mała książeczka, wydana w 2018 roku w Krakowie
przez Oficynę Konfraterni Poetów
oraz Wydawnictwo i Drukarnię
Towarzystwa Słowaków w Polsce, pod redakcją Jacka Lubarta
– Krzysicy i w pięknej szacie graficznej Mariana Molendy. Książka
lekka w dłoniach lecz nie w treści. Jerzy Stasiewicz napisał: …
Gdzie pojawiło się słowo rodził
się człowiek i szedł
Czy wiecie Państwo, że książka może uwieść słowem, roztoczyć urok, oczarować. Bowiem
niewiele słów - może znaczyć tak
wiele. Niewielu słów użyć może
twórca ponad poziomy, aby
wprowadzić Czytelnika w krainę

Różany Dwór w Polanicy-Zdroju.

swojej wyobraźni i poprowadzić
drogą swojej życiowej mądrości.
POWRÓCIŁEM Jerzego Stasiewicza to malarskość scen, to piękna
narracja, lapidarna w słowach
i bogata w treści. Tak wiele prawd
i filozofii, tak wiele mądrości
w słowach tak niewielu. To powroty. Wielkie i małe do krainy
dzieciństwa, bezpiecznej i prawdziwej. Krainy sielskiej, malowanej polskim babim latem i Bocianami Józefa Chełmońskiego.
To cud życia – piękny i bolesny.
To malarskość opisu sytuacyjnego tego co poza nami
i poprzez owo głębokie i piękne
postrzeganie świata, otwarcie
wewnętrznych i skrytych głębin
emocji i duchowości poety.
Cyt.
… „Szukam matki mojej na
pagórkowatych polach. Fartuch
rozwiewa wiatr. Zgarbiona zbiera
ziemniaki oblepione tłustą rędziną. Dorodne bulwy pozwolą
przeżyć zimę.
Widzę matkę moją dźwigającą wiklinowy kosz ziemniaków.
W duszy myśli – będą placki
i kopytka. Szarak przebiegł pole.
Nozdrza drażni dym palonych
łętów…”
Autor powraca, poszukując
ważnych i doniosłych treści. Wraca aby wniknąć głębiej w przeżyte chwile i czasy. A mądrość
i doświadczenie zastyga w jego
wierszach w kształt na białych
kartkach papieru zapisanych
piękną mową polską.

Monika Maciejczyk wręcza Jerzemu Stasiewiczowi nagrodę „Imię Róży”.

Jerzy Stasiewicz w swojej
poezji powraca do początków
narodzin tradycji naszej i tożsamości narodowej… do kultu
ziemi ojczystej. Ziemi, która rodzi
plon, żywi i broni. Ziemi, która
nadaje sens naszej egzystencji.
To wartość, która nie może przeminąć. Bowiem w naszym, tak
błyskawicznie zmieniającym się
świecie, pędzącym ku niewiadomej przyszłości, człowiek musi zachować ową głębię i istotę człowieczeństwa. Szczególną różnicę,
która wynosi małą i słabą istotę
ludzką ponad to, co sam stworzył
w swojej wielkiej i nienasyconej

żądzy poznania i kreacji. Ponad
Cyber Erę i wirtualny świat, nowy
i kuszący. Nie znamy jeszcze ceny,
jaką będziemy musieli zapłacić
za ten Nowy Świat.
Autor z wielką nieśmiałością wprowadza nas na ścieżkę
powrotów do krainy wartości
nieprzemijających – miłości
ziemi ojczystej, rodziny i tradycji. To dobry, stary świat. Jerzy
Stasiewicz wskazuje na jeszcze
otwarte drzwi do powrotów …
tam, gdzie jasność i uczciwość,
praca i dobrostan dnia powszedniego. Tam, gdzie porządek
rzeczy ustalonych od wieków
…drogi ludzkie prostuje.
Mam nadzieję, że utwory
wybrane poezji wysokiej Jerzego Stasiewicza znajdą się
w podręcznikach szkolnych
języka polskiego. Każdy z wierszy poety mógłby być tematem
osobnej rozprawy literackiej,
bowiem każdy z nich to dzieło, które można studiować. To
w poezję wplecione słowa, które
nie milkną nigdy.
Mam nadzieję, że ta mała,
a tak wielka książka znajdzie swoje miejsce w klasycznej literaturze polskiej. W dniu 16 czerwca
2018 roku miałam zaszczyt
wręczyć Jerzemu Stasiewiczowi
najwyższe wyróżnienie Saloniku
Literackiego Różany Dwór – Nagrodę Imię Róży.
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Věra Kopecká

ZA KRÁSAMI KŘINIC A BROUMOVSKA POSEDMÉ
Ve dnech 12. – 19. května se
uskutečnil už sedmý mezinárodní
malířský plenér v Křinicích, jehož
se zúčastnilo celkem 25 malířů, z
Čech, Polska, Ruska, Slovenska a
Ukrajiny. Někteří byli jenom na
části plenéru nebo přijížděli ve
volné dny, aby se setkali s ostatními, ale většina absolvovala celý
plenér.
Z Čech to byli: Miroslav Čivrný, Margita Nedomlelová, Jan
Smetana, Jarmila Smetanová,
Lída Švábenická, na plenér několikrát přijel Daniel Mach, vedoucí
plenéru byla Věra Kopecká.
Z Polska se zúčastnili:Magdalena Bordo - Boczulek, Jadwiga
Janik, Edward Kostka, Krystyna
Leśniewska-Pasionek, Jadwiga
Mika, Bernardeta Nowak, Ilona
Primus - Ziarnowska, Bożena
Szpaczyńska a přijížděli Tadeusz
Suski a Ireneusz Szymik.
Z Ruska spolu s malířkami z
Ostródy(východ Polska) přijeli:
Miroslava Kazanceva, Andrej
Turicyn, Svetlana Vayss a Vitalij
Zejerev.
Ze Slovenska se zúčastnili:
Jozef Jelenák, Mária Nagyová a
Viera Miháliková.
Ukrajinu zastupovala Margaryta Sheiko žijící nyní v Čechách.
Organizátorem plenéru je
obec Křinice, která také poskytuje
účastníkům ubytování a stravu.
Finančně obec podporují místní
podnikatelé.
V první den plenéru jsem
jako obvykle s novými účastníky

Vystava v Božanově

projela nejbližší okolí od Božanova, přes Martinkovice do Šonova, upozornila je na Broumovský klášter a dřevěný kostelík na
broumovském hřbitově a také na
cestu do Broumovských stěn a
jiné zajímavosti.
Součástí plenéru byl také
již tradiční večer poezie nejen s
účastníky plenéru, ale i s hosty –
básníky – z Valbřichu přijela Ela
Gargala a Krzysztof Kobielec, z
Martinkovic Iwona a Antonín
Matuszkiewiczovi, aby spolu s
přítomnými píšícími malíři (Krystyna Leśniewska-Pasionek, Jozef
Jelenák, Věra Kopecká) představili
svou poezii. Výjimečným hostem
byla mladá prozaička Ivana Myšková z Prahy, která se zúčastnila
2. Dnů poezie v Broumově a nyní
byla na rezidenčním pobytu v
Broumovském klášteře.
Ve čtvrtek jsme společně navštívili Křešov, zúčastnili se vernisáže mojí výstavy fotografií a
prohlédli si areál kláštera, především baziliku Nanebevzetí panny
Marie s její překrásnou barokní
výzdobou.
V pátek se uskutečnily improvizované plenérové výstavy – dopoledne na náměstí v Broumově
a odpoledne v sále kulturního
domu v Božanově. Druhá z výstav
je příslibem podpory plenéru ze
strany starosty Božanova a místních podnikatelů pro další rok.
Bylo vystaveno mnoho krásných
obrazů vytvořených různými
technikami, především akrylem a

olejem na plátně, pastely, akvarely a také kombinované techniky.
Vedle těchto společných akcí
se účastníci ze Slovenska podívali
do Nového Města nad Metují a
do Náchoda, kde shlédli výstavu ruského malířství a malíři z
východu (z Ostródy a z Ruska)
navštívili Prahu. V pátek večer
ještě odjeli někteří na vernisáž
výstavy obrazů Bernardety Nowak do Kamenné Góry.
O tom, že je plenér a místo
jeho konání pro účastníky zajímavý svědčí i to, že někteří přijíždějí
opakovaně.
Příjemné, domácí prostředí s dobrou domácí kuchyní,
rozmanitost námětů danou jak

historickými barokními památkami, tak zajímavou přírodou i
dostatečně velký sál a prostory
na zahradě, umožňující pracovat
i za nepříznivého počasí a v neposlední řadě vstřícnost vedení
obce i jejich obyvatel, vytvářejí i
do budoucna dobré předpoklady
pro další plenéry.
Myslím, že mohu jménem
všech účastníků poděkovat obci
Křinice za tato krásná tvůrčí setkávání.

Plenérová výstava na náměstí v Broumově.

Zahájení výstavy v Božanově - starostka Křinic Libuše Rosová, Věra Kopecká, starosta
Božanova, manželé Francovi -podnikatelé
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Z PIĘKNEM KŘINIC I ZIEMI BROUMOVSKIEJ PO RAZ SIÓDMY
W dniach 12-19. maja miał
miejsce już siódmy międzynarodowy plener w Křinicach,
w którym udział wzięło łącznie
25 malarzy z Czech, Polski, Rosji i Ukrainy. Niektórzy byli tylko
na części pleneru lub przyjeżdżali w dni wolne, aby spotkać
się z pozostałymi, ale większość
brała udział przez cały plener.
Z Czech byli to: Miroslav Čivrný, Margita Nedomlelová, Jan
Smetana, Jarmila Smetanová,
Lída Švábenická, na plener kilka razy przyjechał Daniel Mach,
kierownikiem pleneru była Věra
Kopecká.
Z Polski udział wzięli: Magdalena Bordo - Boczulek, Jadwiga
Janik, Edward Kostka, Krystyna
Leśniewska-Pasionek, Jadwiga
Mika, Bernardeta Nowak, Ilona
Primus - Ziarnowska, Bożena
Szpaczyńska, a takže przyjeżdżał
Tadeusz Suski i Ireneusz Szymik.
Z Rosji razem z malarkami
z Ostródy (wschodnia Polska)
przyjechali: Miroslava Kazanceva, Andrej Turicyn, Svetlana Vayss
i Vitalij Zejerev.
Ze Słowacji udział wzięli:
Jozef Jelenák, Mária Nagyová
i Věra Miháliková. Ukrainę reprezentowała Margaryta Sheiko
mieszkająca obecnie w Czechach.
Organizatorem pleneru jest
gmina Křinice, która również
zapewnia uczestnikom nocleg
i wyżywienie. Finansowo gminę wspierają miejscowi przedsiębiorcy.
W pierwszym dniu pleneru
jak zawsze objechałam z nowymi uczestnikami okolicę
od Božanova, przez Martinkovice do Šonova, zwróciłam ich
uwagę na Broumovski klasztor
i drewniany kościółek na broumovskim cmentarzu, a także na trasę
do Broumovskich ścian i na inne
ciekawostki.
Częścią pleneru był już tradycyjnie wieczór poezji z uczestnikami pleneru i gośćmi – poetami.
Z Wałbrzycha przyjechali Ela Gargała i Krzysztof Kobielec, z Martinkovic Iwona i Antoni Matuszkiewiczowie, Krystyna Leśniewska-Pasionek, Jozef Jelenák, Věra
Kopecká, którzy czytali swoje
wiersze. Wyjątkowym gościem
była młoda pisarka Ivana Myšková z Pragi, która brała udział
w II Dniach Poezji w Broumovie.

Uczestnicy pleneru na wystawie w Krzeszowie.

W czwartek wspólnie odwiedziliśmy Krzeszów, wzięliśmy
udział w wernisażu mojej wystawy fotografii i zwiedziliśmy
teren klasztoru, przede wszystkim bazylikę Wniebowzięcia
Najświętszej Panny Marii z jej
przepięknym barokowym wystrojem.
W piątek odbyły się improwizowane wystawy plenerowe –
do południa na rynku w Broumovie, a po południu w Sali
Domu Kultury w Bożanovie. Powstało wiele pięknych obrazów
wykonanych, farbami olejnymi
i akrylowymi, pastelami. Obok
tych wspólnych działań. Uczestnicy ze Słowacji zwiedzili Nové
Město nad Metují i Náchod, gdzie
zobaczyli wystawę malarstwa rosyjskiego i malarzy ze wschodu
(z Ostrudy i Rosji), oraz odwiedzili
Pragę. W piątek wieczorem niektórzy pojechali jeszcze na wernisaż wystawy obrazów Bernardetty Nowak do Kamiennej Góry.
O tym, że plener i miejsce
jego realizacji jest atrakcyjne dla
uczestników, świadczy również
to, że niektórzy przyjeżdżają po
raz kolejny.

Przyjemne otoczenie z dobrą
domową kuchnią, różnorodność
inspiracji wynikająca z obcowania z barokowymi zabytkami,
ciekawa przyroda oraz wystarczająco duża sala i przestrzenie
w ogrodzie, umożliwiają pracę
również przy niesprzyjającej
pogodzie. Przychylność władz
i mieszkańców jest gwarancją

na coraz lepsze organizowanie
kolejnych plenerów.
Dziękuję w imieniu wszystkich uczestników władzom Křinic
za możliwość organizowania tych
pięknych, twórczych spotkań.

Wernisaż wystawy Věry Kopeckiej w Krzeszowie.

Tłum. Joanna Golak-Cincio
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TWIERDZA KŁODZKO - STATECZNY ŚWIADEK
BURZLIWEJ HISTORII
Strategiczne usytuowanie
Kłodzka na przecięciu szlaków
handlowych niemal od początku istnienia grodu określało jego
atrakcyjność i w efekcie zdeterminowało jego burzliwą historię.
Posadowiona na dawnej Górze
Zamkowej (obecnie Fortecznej)
Twierdza Główna powstawała sukcesywnie przez stulecia
na murach średniowiecznego
zamku, w którego sąsiedztwie
(na zachodnim stoku) od poł. XIV
do 1 ćw. XVII w. istniał klasztor
augustianów. W dobie czeskiej
rebelii rozpoczynającej wojnę
trzydziestoletnią, zamek wraz
z Kłodzkiem stał się punktem
kilkuletniego oporu względem
Austrii Habsburgów. Wobec zagrożenia zdobycia miasta przez
wojska austriackie, podjęto decyzję o wzmocnieniu najsłabszej,
północnej linii obrony zamku
poprzez zbudowanie nowego szańca tworzącego Dzieło
Koronowe z trzech bastionów.
W trakcie oblężenia miasta (wrzesień 1622) Zamek Dolny został
poważnie uszkodzony wskutek
bombardowania, a pożar zniszczył zabudowania augustiańskie. Zdobycie Kłodzka przez
Austriaków rozpoczęło historię
nowożytnej fortecy, wykorzystującej założenia ówczesnej myśli
fortyfikacyjnej, wcielającej bastionowe rozwiązania szkoły włoskiej i holenderskiej. Ze względu
na wielokrotne modyfikacje
– w wyniku których część realizowanych dzieł zyskała inny, niż
planowany kształt, a część została
wchłonięta przez kolejne realizacje – nielinearny proces rozbudowy Twierdzy Kłodzko jest dość
trudny do zilustrowania.
Pierwszej inwentaryzacji
i modernizacji obiektu dokonał
wrocławski fortyfikator Walenty
Säbisch, który miał za zadanie
rozbudować istniejące założenia
obronne i przekształcić zamek
w nowoczesną na owe czasy
twierdzę. Prace fortyfikacyjne
ruszyły w 1627 roku, a ich postęp
motywowany był zagrożeniem
ze strony Szwedów. Wzniesiono
nowe szańce, a ok. poł. XVII w.
włączono Dolny Zamek w nowo
wybudowany obwód obronny,
łączący Dzieło Koronowe oraz

nową kurtynę południowo-zachodnią z Bastionem Dzwonnik
(1664) i Bastionem Alarmowym,
który nadał Twierdzy charakter
cytadelowy i osłonił bramę południową. Około 1670 r. przed
kurtynami Dzieła Koronowego
wybudowano dwa raweliny:
Jabłonka i Polny. Do roku 1740
wzniesiono półbastion zwany
Tumskim, Kurtynę Tumską i Półbastion Orzeł. Szaniec Kleszczowy i Półbastion Orzeł połączyły
Twierdzę z murami miejskimi.
Zrealizowano również kilka korytarzy kontrminowych pod północnym przedpolem Twierdzy.
Prace rozpoczęte nad umocnieniami zachodniej linii obrony
przerwało oblężenie Prusaków,
którym Twierdza została poddana w 1742 r. Rok później nowe
projekty rozbudowy Twierdzy
Kłodzko sporządził wybitny pruski fortyfikator, Gerhard Cornelius
Wallrawe, który pracował przy
budowie twierdz, m. in. w Szczecinie, Brzegu, Głogowie, Koźlu,
Nysie i Świdnicy. Wallrave skoncentrował się na przebudowie
i rozwinięciu frontu północnego
(m. in. poprzez budowę Wielkich
Kleszczy między Zamkiem Wysokim a Dziełem Koronowym),
dalej na zabezpieczeniu północno-wschodniej drogi krytej,
budowie szańca kleszczowego
na stoku wschodnim, wzmocnieniu południowego wjazdu
szańcem kleszczowym oraz wybudowanie lunety na froncie zachodnim. Podjęta realizacja zmieniła całkowicie oblicze kłodzkiej
Twierdzy: wykopano nową fosę
przed Dziełem Koronowym,
tworząc gwiaździsty płaszcz
(zewnętrzny obwód obronny),
wykonano także mocno wysuniętą na północ lunetę Żuraw
(1754). Na froncie zachodnim
płaszcz przedłużono aż do bastionu Orzeł, a południowy wjazd
do Twierdzy osłonięto kleszczem.
Pod płaszczem Twierdzy Wallrawe zaprojektował rozbudowany
system chodników minerskich
i kontrminowych (wysuniętych
daleko na przedpole fortyfikacji),
które obejmują sześć systemów
na kilku poziomach, ujętych
w dwie obwodnice. Do 1755 r.
wzniesiono Wysoki Redan (tj. plac

Widok na Twierdzę Główną z lotu ptaka

Widok na górę zamkową w 1737 r., Friedrich Bernhard Werner

broni) zabezpieczający od zachodu kurtynę Wacław-Dzwonnik.
Równolegle na drugim brzegu Nysy Kłodzkiej powstawał
fort pomocniczy Owcza Góra
(1744–1751) według projektu
G. C. von Wallrave. Jednorodny
i samodzielny fort o narysie sześcioramiennej gwiazdy, złożony
z dwóch koron: Korony Niskiej
w systemie kleszczowym na narysie moguncko–würzburskim
oraz skazamatowanej Korony
Wysokiej, połączonej barkami
z częściowo skazamatowanymi lunetami i umocnionej
redutą–donżonem. Budowa
fortu stanowiła najważniejsze
przedsięwzięcie podjęte przez
fortyfikatorów Twierdzy, a po-

wstały obiekt stanowi wybitny
przykład staropruskiej szkoły
fortyfikacyjnej.
W 2. poł. XVIII w. prace fortyfikacyjne skoncentrowane
zostały na zorganizowaniu
w obrębie dawnego Przedmieścia Ząbkowickiego zaplecza
aprowizacyjnego i technicznego
dla obu twierdz. Powstały dwa
rozbudowane magazyny zbożowe, piekarnia, ujęcie wody
ze stacją pomp, koszary (ze stajniami kawalerii w dolnej kondygnacji) oraz lazaret. Istotnym
elementem służącym obronie
obu twierdz był most śluzowy
na Nysie Kłodzkiej (1749–1751),
umożliwiający spiętrzenie wód
na rzece i wywołanie powodzi
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na przedmieściach w celu zwiększenia walorów obronnych miasta.
Kolejne ożywienie prac
w Twierdzy Głównej nastąpiło
w 1770 r. wraz z podjęciem decyzji o zastąpieniu archaicznego
Zamku Wysokiego wyspecjalizowanym śródszańcem – Donżonem. W ślad za zbudowaniem
Donżonu zmodyfikowano dzieła
na froncie południowym poprzez
wzniesienie Słoniczoła Przedzamcza, nieregularnego Bastionu
Wysokiego oraz Bastionu Wieżowego, dzięki którym stało się
możliwym pełne panowanie
nad miastem i przeprawą na
Nysie Kłodzkiej. Donżon uczynił
z Twierdzy Głównej zintegrowany zespół obronny, a stopniowe

spiętrzenie poszczególnych dzieł
od południa i zachodu umożliwiło skuteczną obronę i zapewniło
wzajemne wsparcie ogniowe.
Dalsze lata przyniosły szereg
drobniejszych modyfikacji, które podniosły walory Twierdzy
w zakresie obrony bliskiej,
a szybką aprowizację zapewniła
fortecy podziemna poterna, poprowadzona pod jej wschodnim
zboczem (1873).
Na początku XX w. w obrębie
korony Donżonu dobudowano
schrony i stanowiska bojowe.
W latach 1918–45 w zasadnie
nie wprowadzono istotnych
modyfikacji w obrębie fortyfikacji. Funkcję przestarzałego pod
względem militarnym założenia
ograniczono do roli więzienia,
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które podczas II wojny światowej połączono z obozem pracy;
w zorganizowanym na terenie
Twierdzy obozie, przy częściach
radiotechnicznych do łodzi podwodnych oraz rakiet V-2, przymusowo pracowało 1500 polskich
robotników, których ewakuowano z Łodzi wraz z fabryką AEG.
W obrębie Twierdzy Głównej
zachowała się duża ilość detalu
rzeźbiarskiego, spośród którego
najważniejszym jest marmurowe epitafium księcia Ernesta
Bawarskiego z dynastii Wittelsbachów z 1560 roku, wtórnie
wmurowane przez Prusaków
w ścianę dziedzińca Donżonu
jako spolium po istniejącym
w tym miejscu zamku (w którym
z kolei epitafium stanowiło spo-

lium po zniszczonej kolegiacie
augustiańskiej). Ponadto w różnych miejscach Twierdzy znajdują się liczne inskrypcje z datami
budowy lub renowacji poszczególnych dzieł, umieszczone
na płytach wmurowanych w lico
muru lub wyryte bezpośrednio
w murze. Liczny jest także zespół
inskrypcji z herbami lub monogramami władców wznoszących
poszczególne dzieła (orły habsburskie i pruskie).
Cennym elementem Twierdzy Głównej są jej podziemia,
a zwłaszcza liczący ok. 8 km
system austriackich i pruskich
korytarzy kontrminowych, będący jedynym obiektem o tej skali
w Polsce i jedynym udostępnionym dla turystyki.

KALENDARIUM
981 – czeski kronikarz Kosmas po raz pierwszy
wymienia Kłodzko przy okazji wzmianki o
śmierci Sławnika – władcy ziemi kłodzkiej i
kłodzkiego grodu, ojca św. Wojciecha
1114 – książę czeski Sobiesław I w bratobójczej wojnie o tron niszczy doszczętnie Kłodzko
i zamek (zamek odbudowuje w 1129 r. po
objęciu władzy)
1137 – Bolesław Krzywousty i Sobiesław I
zawierają w Kłodzku pokój kończący 5- letnią
wojnę o Śląsk. Na mocy tego układu ziemia
kłodzka pozostaje pod berłem czeskim, a
określone wówczas granice między oboma
krajami ugruntowały podział polityczny i
narodowościowy, utrwalony w przyszłych
stuleciach
1300 – jak podaje kronika, na Górze Zamkowej wznosi się zamek mieszkalny wysokiej
klasy, komfortu, stanowiący piękną warownię
i będący stałą siedzibą hrabiów czeskich
1350 – Arnošt z Pardubic (wychowanek kłodzkich joannitów i pierwszy arcybiskup praski)
nabywa na zachodnim stoku pod zamkiem
ogród, w którego obrębie funduje klasztor
dla augustianów
1427–1428 – wojska husyckie oblegają
Kłodzko
poł. XVI w. – Ernest Bawarski (kolejny z wielu)
właściciel Kłodzka nakazuje nadwornemu
architektowi Lorenzowi Krischke przebudowę
gotyckiego zamku na renesansową rezydencję
1622 – w dobie konfliktu czesko-austriackiego, po północnej stronie kłodzkiego zamku
powstaje nowy szaniec w postaci dzieła koronowego z trzema bastionami. We wrześniu
ma miejsce oblężenie i zdobycie Kłodzka przez
wojska austriackie

1627–1702 – na podstawie inwentaryzacji
zamku dokonanej przez Walentego Säbischa
inżynierowie austriaccy stopniowo przekształcają zamek w nowoczesną fortecę.
Powstają bastionowe umocnienia od strony
północnej i zachodniej (gdzie pochłaniają
zniszczony wojną majątek Augustianów)
oraz reminy zabezpieczające północne
przedpole Twierdzy
1742 – wojsko Pruskie Fryderyka II zdobywa
Kłodzko
1743 – rozpoczyna się rozbudowa i modernizacja fortecy wg projektu Gerharda
Corneliusa von Wallrave
1744–1751 – na przeciwległym brzegu Nysy
Kłodzkiej, na wzgórzu, powstaje Fort Owcza
Góra zabezpieczająca Twierdzę Główną od
wschodu
poł. XVIII w. – Przedmieście Ząbkowickie z
nowymi spichlerzami, koszarami, szpitalem
i piekarnią przekształca się w zaplecze aprowizacyjno–techniczne dla Twierdzy Głównej
1760 – Twierdza wraz z miastem zostaje
zdobyta przez wojska cesarzowej Austrii
Marii Teresy
1763 – na mocy pokoju w Hubertsburgu
Kłodzko wraca pod berło pruskie
1770 – rozpoczyna się modernizacja Twierdzy pod kierunkiem pruskiego pułkownika
Ludwiga von Regelera. Forteca otrzymuje
ostateczny kształt z Wielkimi Kleszczami,
Redutą Żuraw oraz nowatorskim dziełem
wzorowanym na projektach Franza Ignacego Pinto, czyli Donżonem, dla którego
rozebrano Zamek Wysoki

1807 – Kłodzko oblegane jest przez wojska
napoleońskie, wobec których kapituluje.
Formalne i krótkie panowanie Francuzów
kończy pokój w Tylży, który przywraca
Kłodzko Prusom
poł. XVIII w. – 1945 - w Twierdzy znajduje
się ciężkie więzienie (m.in. dla jeńców francuskich z wojny prusko - francuskiej oraz
więźniów politycznych), a w dobie II wojny
światowej w kazamatach fortecy działalność
prowadzą ewakuowane z Łodzi zakłady AEG
l. 50. XX w. – pocz. XXI w. – znaczną część
Twierdzy Głównej zajmują zakłady produkcyjne z branży spożywczej i budowlanej
(Kłodzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej
„LAS”, Wytwórnia win Ros-vin i betoniarnia)
1956 – następuje wpis do Rejestru zabytków dawnego Przedmieścia Ząbkowickiego
1960 – następuje wpis do Rejestru zabytków Twierdzy Głównej, którą częściowo
udostępnia się turystom
2002 – następuje wpis do Rejestru zabytków
fortu pomocniczego Owcza Góra
2005 – Rada Miasta Kłodzko powołuje Forteczny Park Kulturowy – Twierdza Kłodzko
2007 – Gmina Miejska Kłodzko przejmuje
Twierdzę Główną na własność
2017 – UM Kłodzko nawiązuje współpracę z
Politechniką Warszawską i Politechniką Lubelską, w ramach której na terenie Twierdzy
Kłodzko organizowane są praktyki studenckie z zakresu inwentaryzacji, dokumentacji
i adaptacji architektury militarnej
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TWIERDZA KŁODZKO – NAJWIĘKSZA FORTECA NA ZIEMI
KŁODZKIEJ I OGROMNA ATRAKCJA TURYSTYCZNA
Kłodzki kompleks fortyfikacji zajmuje łącznie powierzchnię
przekraczającej 50 ha, jednak
dla ruchu tur ystycznego
(a zwłaszcza turystyki krajoznawczej i kulturowej) udostępniona
jest Twierdza Główna, której powierzchnia liczy ponad 28 ha.
W jej obrębie wyznaczono dwie
trasy:
1) Trasę poprowadzoną przez
bastiony Twierdzy do jej centralnego punktu – Donżonu. Tę trasę
można zwiedzać z wykwalifikowanym przewodnikiem Twierdzy Kłodzko lub indywidualnie,
z kieszonkowym przewodnikiem
po zabytku, w odpowiednim
dla siebie tempie i z dłuższymi
przystankami na oddech lub
podziwianie spektakularnych
widoków;
2) Trasę w chodnikach kontrminowych, popularnie zwanych
labiryntem – z uwagi na układ
korytarzy, których nieznajomość
stwarza ryzyko zabłądzenia,
zwiedzanie chodników kontrminowych odbywa się wyłącznie
z przewodnikiem. Trasa ta nie jest
wskazana dla osób cierpiących
na choroby układu krążenia, układu nerwowego i klaustrofobię,
nie mają na nią wstępu również
dzieci do 5. roku życia.
Mając na względzie popularyzowanie skądinąd burzliwej
historii regionu i samej Twierdzy
Kłodzko, misją załogi Twierdzy
jest prezentowanie dziejów, które
odcisnęły wyraźne piętno na tej
ziemi i ją zdefiniowały. Z tej przy-

czyny w sezonie wysokim przewodnicy i przewodniczki Twierdzy oprowadzają zwiedzających
w mundurach wzorowanych na
umundurowaniu pruskich żołnierzy oraz w strojach markietanek z okresu wojen śląskich
(poł. XVIII w.), kiedy to ważyły się
losy ziemi kłodzkiej i jej dalszej
przynależności do Cesarstwa Austriackiego – dotychczasowego
hegemona na mapie ówczesnej
Europy. Historyczny kostium staje się atrakcyjnym pretekstem
do podjęcia wątku historii – tak
ważnego dla tożsamości tego
regionu, a pomijanego w podręcznikach szkolnych.
W ślad za przyjętą strategią
edukowania gości Twierdzy,
a zwłaszcza młodzieży szkolnej,
do oferty turystycznej weszły sfabularyzowane oprowadzania,
obejmujące żywą lekcję historii
oraz dwa rodzaje nocnego zwiedzania Twierdzy Kłodzko. Lekcja
żywej historii pod nazwą Gra
o Fort to wydarzenie inspirowane formułą gry RPG i skierowane
do uczniów szkół podstawowych
i średnich, które przenosi uczestników do okresu wojen śląskich
w latach 1740-1763. Uczestnicy
gry mają okazję przekonać się,
jak wyglądało życie żołnierzy i jak
przebiegała ich służba. Wcielając
się w żołnierzy króla Fryderyka
II lub cesarzowej Marii Teresy
mogą spróbować siły swojej
strategii podczas konfrontacji
z drużyną nieprzyjaciela. Mogą
poczuć zapach prochu i – o co

Wystrzał z armaty to punkt kulminacyjny Nocnego zwiedzania Twierdzy Kłodzko

zazwyczaj proszą nauczyciele –
mogą zakosztować żołnierskiej
musztry pod okiem wymagającego podoficera.
Od 2010 r. realizowana
jest oferta Nocne zwiedzanie
Twierdzy Kłodzko (wyłącznie
w sezonie letnim), skierowana
do turystów indywidualnych,
grup i rodzin. Przyjęta formuła
spektaklu typu „światło i dźwięk”
prowadzi uczestników nie tylko
przez bastiony Twierdzy Kłodzko
w nocnej odsłonie – co już samo
w sobie czyni tę wycieczkę emocjonującą – ale przede wszystkim
staje się okazją do przybliżenia
wielowątkowej i ciekawej historii
Kłodzka, zakorzenionej w legendach i wiodącej do czasów średniowiecza. Wycieczka obfituje
w emocjonujące punkty i zwroty
akcji, angażuje uczestnika i daw-

Oktober Festung 2018

Majówka 2018 z 47 Pruskim Pułkiem Piechoty

kuje mu cały wachlarz wrażeń.
W analogicznej formule realizowane jest Nocne Zwiedzanie
Twierdzy Kłodzko – pod polem
bitwy, które weszło do oferty
Twierdzy Kłodzko w 2018 r.
jako całoroczna oferta. Idea
powstała z myślą o miłośnikach
historii i niebanalnych wrażeń,
amatorów turystyki 3xE, chcących na własnej skórze poczuć
klimat żołnierskiego życia w głębi
fortecy. Uczestnicy wydarzenia
stają się częścią załogi fortecznej,
doświadczają silnych emocji towarzyszących oblężeniu – przeżywają swoją przygodę z historią
kłodzkiej Twierdzy głęboko pod
ziemią.
Oprócz zwiedzania Twierdzy
Kłodzko, zarówno konwencjonalnego jak i wymykającego
się utartym konwencjom – for-
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teca otwiera swoje kazamaty
dla miłośników tematyki militarnej, historii, i przygody na okoliczność dorocznych Dni Twierdzy Kłodzko (organizowanych
od 2005 r.) oraz stosunkowo nowej imprezy – Oktober Festung
(od 2016 r.). Dni Twierdzy Kłodzko to rekonstrukcja oblężenia
Kłodzka przez wojska napoleońskie w 1807 roku, odgrywana
staraniem Grupy Rekonstrukcji
Historycznej 47 Pruski Pułk Piechoty w Kłodzku oraz zaprzyjaźnionych regimentów z Polski
i zagranicy. Wydarzenie to trwale
wpisało się w kalendarz polskich
i europejskich rekonstrukcji historycznych i pomimo znanego
scenariusza oblężenia, zakończonego kapitulacją Kłodzka,
rok rocznie przyciąga rzesze widzów. Spektakularne sceny bitwy,
nierzadko z udziałem konnicy,

zgiełk wśród armatnich wystrzałów oraz możliwość zwiedzania
obozu żołnierskiego rozbitego
w Twierdzy – to wszystko sprawia, że trudna historia Kłodzka
i tutejszej fortecy zostaje częściowo przyswojona. Z kolei
Oktober Festung stanowi niebanalne, militarne zamknięcie sezonu turystycznego w Twierdzy
Kłodzko, kiedy to forteca staje się
polem rozrywki dla wszystkich
osób lubiących spędzać czas
w gronie rodziny lub znajomych,
w sposób atrakcyjny i aktywny,
wymagający podejmowania
wyzwań i zdrowej rywalizacji
z innymi graczami. Przepustką
do zabawy jest Karta Rekruta,
a ideą zabawy – jak najlepsze
zaliczenie zadań osadzonych na
kanwie historii Twierdzy Kłodzko
i nawiązujących do militarnych
rozrywek, jakimi raczyli się żoł-
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nierze Twierdzy w okresie pokoju.
Od 2017 r. imprezie towarzyszy
Konsumencki konkurs piw domowych, stanowiący nawiązanie
do tradycji browaru fortecznego,
warzącego w Twierdzy Głównej
piwo dla skoszarowanych tu pruskich żołnierzy.
Uzupełnieniem bogatej
oferty Twierdzy Kłodzko jest
udostępniona w bieżącym
roku nowa trasa – Ścieżka wokół twierdzy Kłodzko, obiegająca
fortecę od południa (począwszy
od Ogrodu Komendanta) wzdłuż
wschodniego stoku na metalowych trapach zamocowanych
15 m nad gruntem. Śmiałkowie
podążający tą ścieżką na swojej
trasie miną zrekonstruowany mur
średniowieczny z basztą, baterię skazamatowaną, a w obrębie
samej fortecy – Bramę Wróbla
oraz kojec z mappingiem prezen-

tującym animację militarnego
założenia Twierdzy Kłodzko.
Największa Twierdza na Ziemi Kłodzkiej jest też jej największą – dosłownie i w przenośni –
atrakcją turystyczną, rosnącą
na sile w miarę wciąż rosnącej
popularności turystyki 3xE i turystyki specjalistycznej, zakotwiczonej w historii, militarystyce i architekturze obronnej.
Atrybuty Twierdzy sprawiają, iż
tłum zwiedzających ani nie jest
odczuwalny dla turystów, ani nie
stanowi zagrożenia dla samego
zabytku, natomiast ogromna
skala obiektu stwarza niepowtarzalny i niedający się podrobić
klimat przygody i potęgi, który
przyciąga jak magnes i zaspokaja
oczekiwania nawet wybrednych
turystów.

Joanna Stoklasek - Michalak

OGROMNA, WIEKOWA I WYMAGAJĄCA OCHRONY
TWIERDZA KŁODZKO DZIŚ I JUTRO
Twierdza Kłodzko stanowi
rozległy kompleks fortyfikacyjny, obejmujący Twierdzę Główną
(obszar 28,22 ha), fort pomocniczy Owcza Góra (18,77 ha) oraz
dawne Przedmieście Ząbkowickie (4,87 ha), będące zapleczem
aprowizacyjnym wyposażonym
w niezbędną infrastrukturę
forteczną i dobrze skomunikowanym z Twierdzą Główną
za pomocą podziemnej poterny
na wschodnim stoku Twierdzy.
Wraz z innymi fortecami fryderycjańskimi kłodzkie założenie
militarne stanowi ogniwo jednej
z nielicznych w Europie i jedynej na obszarze Polski wielkiej,
XVIII-wiecznej europejskiej linii
obronnej.
Kompleks fortyfikacyjny podlega ochronie konserwatorskiej
na podstawie wpisów do rejestru
zabytków z 1956 r. (dawne Przedmieście Ząbkowickie), 1960 r.
(Twierdza Główna) oraz z 2002
roku (fort Owcza Góra). W 2005 r.
na mocy Uchwały nr
XLIII/355/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku utworzono
Forteczny Park Kulturowy –
Twierdza Kłodzko. Wobec skali
założenia fortyfikacji kłodzkich,
obecne działania konserwatorskie koncentrują się na Twierdzy
Głównej (udostępnionej do zwiedzania od lat 60. XX w.).

Niemniej jednak, bez względu na skalę podejmowanych
działań konserwatorskich, integralność całego zespołu fortyfikacyjnego oraz jego wyjątkowe atrybuty czynią z kłodzkiej
Twierdzy unikatowy zabytek
nowożytnej europejskiej architectura militaris, w której swoje
piętno odcisnęli tacy uznani
w swoich czasach fortyfikatorzy,
jak: Austriak Walenty von Säbisch,
włoski architekt Jakub Carove,
holenderski inżynier i generał
Gerhard Cornelius von Wallrave, pruski pułkownik i inżynier
Friedrich Christian von Wrede,
fortyfikator z Piemontu Franz
Ignatz Pinto oraz pruski pułkownik Ludwig von Regeler.
W efekcie wielowiekowej budowy, łączącej w spójną całość
rozmaite rozwiązania architektury fortecznej, powstał oryginalny
obiekt, którego wyjątkowa wartość stanowi uzasadniony argument do dyskusji nad obecnością
Twierdzy Kłodzko na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W procesie kwalifikacji zabytku
jako obiektu światowego dziedzictwa określa się jego wyjątkową uniwersalną wartość (OUV)
jako przymiot fundamentalny.
W przypadku kłodzkiej Twierdzy
nośnikami wyjątkowej uniwersalnej wartości są:

1) zespół fortyfikacji dominujący w przestrzeni miejskiej
i przywołujący dawny charakter
Kłodzka jako miasta garnizonowego z koszarami i rozbudowaną
infrastrukturą forteczną, skoncentrowaną na wieloaspektowym zabezpieczeniu Twierdzy Głównej;
2) nawarstwienie nowożytnych
rozwiązań fortyfikacyjnych, wywodzących się z holenderskich,
pruskich i włoskich szkół fortyfikacyjnych i ilustrujących rozwój
europejskiej inżynierii fortecznej
w XVII i XVIII w.;
3) nowatorstwo niektórych rozwiązań: bomboodporności dzieł
oraz kleszczowo-bastionowego
Donżonu Twierdzy Głównej
z dużą ilością kazamat artyleryjskich i kilkupoziomowymi
działobitniami, będący jednym
z pierwowzorów XIX-wiecznych redut charakterystycznych
dla nowopruskich fortyfikacji).
Zanim jednak na dobre ruszy formalny proces zmierzający
do wpisania Twierdzy Kłodzko
na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO, potrzebna jest gruntowna zmiana. Zmiana nie tylko
w obrębie zwiększenia zakresu
i skuteczności działań konserwatorskich, ale przede wszystkim w obrębie świadomości
lokalnej społeczności – w tym
władz – co do wartości histo-

rycznych i kulturowych, jakimi
Twierdza Kłodzko dysponuje,
a które współcześni mieszkańcy regionu powinniśmy chronić
i zabezpieczyć. Tymczasem rozległość obiektu i jego nierzadko
katastrofalny stan budowlany,
którego naprawa i konserwacja
stanowi ogromny koszt dla gminy, ponadto nieodpowiedzialne
(miejscami nawet łupieżcze) zarządzanie – zarówno na niskich
jak i na wyższych szczeblach
w strukturze własności lub
z jej pominięciem – wynikające
z braku wiedzy i poszanowania
dla historii oraz zabytkowej tkanki obiektów, wreszcie brak zainteresowania postępującą degradacją poszczególnych obiektów
i towarzyszący temu brak pomysłu na ich zrównoważoną adaptację – to wszystko czyni proces
wpisania Twierdzy Kłodzko na
listę UNESCO niezwykle trudnym, żeby nie rzec niemożliwym,
a inicjatorów tego procesu każe
postrzegać jako niepoprawnych
marzycieli.
A jednak kierownictwo Twierdzy Kłodzko ma odwagę snuć
takie marzenia i w miarę możliwości stopniowo konserwować
obiekt i jednocześnie wcielać
w życie rozwiązania, które dziś
być może oceniane jako mało
znaczące, w perspektywie czasu
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mają szansę zaowocować owym
upragnionym zwiększeniem
świadomości lokalnej społeczności co do rangi zabytku wpisanego w pejzaż miasta, a także
utożsamieniem się z obiektem
na mocy poczucia patriotyzmu
lokalnego. Dzisiaj gwarancją
przyszłości dla Twierdzy Kłodzko jest nie tylko kosztowna
i czasochłonna ochrona konserwatorska, ale przede wszystkim
wzbudzenie w lokalnej społeczności silnie ugruntowanego
przekonania, iż ta największa
zachowana forteca fryderycjańska na Dolnym Śląsku, ciesząca

się popularnością i uzasadnioną atencją licznych turystów
z całej Polski i z zagranicy, zasługuje na rzetelną ochronę
i poszanowanie. Głównie z naszej
strony...
Oznacza to wyzwanie rzucone silnej dziś mentalności kłodzczan, traktującej cały kompleks
Twierdzy Kłodzko jako strych
miasta, wysypisko śmieci, pijalnię alkoholu, wreszcie ustępy
dla zwierząt i ludzi. Oznacza to
również dalszą realizację pozytywistycznych działań na rzecz
zbudowania fundamentów
relacji między mieszkańcami

a zabytkiem, na podstawie których członkowie lokalnej społeczności sami z siebie poczują
się ambasadorami dziedzictwa
Twierdzy Kłodzko.
Czas pokaże, czy podjęty
wysiłek przyniesie spodziewany
efekt i zapewni kłodzkiej Twierdzy skutecznych ambasadorów.
Kierownictwo Twierdzy swoimi
działaniami wyraża przekonanie
o realności takiego scenariusza.
Afiliacja:

studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa przy Międzynarodowym Centrum Kultury
i Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie, kustosz Muzeum
Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, autorka wystaw, katalogów, artykułów oraz lekcji muzealnych,
regionalistka, współzałożycielka
i członkini Klubu Otwartej Kultury w Kłodzku, członkini Zarządu
Stowarzyszenia Muzealników
Polskich. Od 2017 r. dyrektorka
Twierdzy Kłodzko.

Joanna Stoklasek-Michalak –
historyk sztuki i absolwentka

Ewa Jazienicka-Golak

RZEKA, KTÓRA ŁĄCZY TRZY NARODY
W dniu 14 czerwca 2019 roku
w Jabloncu nad Nysą odbyła się
polsko - czesko - niemiecka konferencja, zorganizowana z okazji
20 - lecia przesłania Rusałki Nysy
„Nysa- rzeka, która nas łączy”.
Podczas konferencji eksperci
z Czech, Polski i Niemiec przedstawili historyczne, geograficzne, turystyczne i ekologiczne
aspekty związane z życiem
w otoczeniu rzeki Nysy Łużyckiej.
Jaroslav Lubas, przewodniczący
Towarzystwa Upiększania Novej
Vsi przedstawił historię oraz wykorzystanie przemysłowe i turystyczne rzeki Nysy Łużyckiej.
W 1241 roku król Vaclav I po raz
pierwszy wydaje dokument,
w którym jest wspomniane miejsce wokół źródła rzeki.
Od roku 1687 powstawały
kolejne obiekty inżynierskie
na tej rzece. Jako pierwszy wybudowano młyn wodny w Luczanach. Później szybko przybywały
kolejne budowle , w tym młyny,
huty szkła, zakłady szlifierskie
i inne produkujące przede
wszystkim wyroby ze szkła.
Na odcinku zaledwie pięciu kilometrów bieżących biegu rzeki
powstały aż 24 różnorodne inwestycje. Niestety , szczególnie
w czasach komunizmu wszystkie
inwestycje na tej rzece mocno
podupadły i w zdecydowanej
większości zostały zlikwidowane. Mówiła o tym między innymi Joanna Tokarczuk, naczelnik
Wydziału Inwestycji w Urzędzie Gminy Zgorzelec. Rzeka
Nysa Łużycka jako wyznaczona
nowa granica polsko- niemiecka
po II wojnie światowej była niezwykle silnie strzeżona, pilnowa-

Przemawia Czesław Fiedorowicz - prezes konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa- Nysa-Bóbr”.

na i właściwie uniemożliwiano
jakiekolwiek zajęcia integracyjne
dla ludzi mieszkających wzdłuż
tej rzeki. Rzeka otoczona była
różnymi barierami trudnymi do
przebycia i praktycznie niedostępna. Dzisiaj jest to miejsce
spotkań i wspólnych akcji trzech
krajów. 20 lat temu rozpoczęła się
nowa inicjatywa społeczna, która
zmierzała do oczyszczenia rzeki,
oraz wykorzystania jej w celach
turystycznych integrujących trzy
narody, rozwinęły się masowo
np. spływy kajakowe.
Czesław Fiedorowicz, prezes
konwentu Stowarzyszenia Gmin
RP Euroregionu „Sprewa- Nysa-Bóbr” wskazał na fakt, że jest

to rzeka, która aż przez 252 km
płynie przez ważne polskie, czeskie i niemieckie tereny. Ważne
miasta po drodze to np. Liberec,
Jablonec, Zgorzelec, Górlitz. Warto wykorzystać znaczenie tej
rzeki do intensyfikacji różnych
działań oraz integracji społeczeństw nie tylko na trójstyku
granic, ale także wzdłuż całego
jej biegu. Przez ostatnie 20 lat
bardzo poprawiła się również
jakość wody w tej rzece, która
zaczyna coraz bardziej łączyć
we wspólnych pomysłach trzy
sąsiednie narody.
Bardzo duże znaczenie dla
szybkiego rozwoju tych terenów miały powstałe struktury

euroregionalne: Euroregion
Nysa i Sprewa - Nysa – Bóbr.
W swoim wystąpieniu podkreśliłem konieczność pokazywania
tych dobrych inicjatyw zrealizowanych na trójstyku granic,
przede wszystkim młodzieży
zza wschodniej granicy Unii Europejskiej, np. Ukraińcom i Białorusinom, bo może to stanowić
dobry przykład do współpracy
pomiędzy sąsiednimi narodami oraz służyć integracji młodych ludzi. Rzeka, która jeszcze
niedawno była barierą trudną
do przebycia, dzisiaj stała się
dobrym przykładem łączącym
i integrującym ludzi.
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SŁOWACKI AS KINA NA GRANICY
Kino na Granicy wyciąga
kolejnego asa z rękawa, a jest
nim słowacki aktor – Milan Kňažko. Aktor dołącza tym samym
do grona bohaterów tegorocznych retrospektyw, wśród
których są Marcin Dorociński,
Marek Koterski, Jan Švankmajer
oraz Jaromír Hanzlík. Co jeszcze
w programie Kina na Granicy?
Podczas tegorocznej edycji
Kina na Granicy będzie można
obejrzeć filmy z udziałem Milana Kňažko, takie jak np.: „Rusalka“, „Ślady wilczych zębów“ czy
„Poslední motýl“. Aktor podczas
spotkań z uczestnikami przeglądu na pewno opowie o swojej
przygodzie z aktorstwem i planach na przyszłość.
Milan Kňažko jest absolwentem Wyższej Szkoły Scenicznej
w Bratysławie, a na studia podyplomowe wyjechał do Nancy.
Od lat 70. pracował w teatrach
stołecznych, w tym od 1985
roku w Słowackim Teatrze Narodowym. Jednoczośnie od lat
60. występował produkcjach
kinowych i telewizyjnych.
Aktor wieloplanowy
Aktorostwo to nie jedyne
zajęcie Milana Kňažko. W przeszłości był również doradcą prezydenta Czechosłowacji Václava
Havla, ministrem spraw zagranicznych, ministrem kultury,
a także wicepremierem Słowacji. Na początku 2000 roku wycofał się działalnośi politycznej,
by w latach 2003 – 2007 pełnić
funkcję dyrektora generalnego
telewizji TV JOJ. Z filmografią
związany nadal, m. in. jako dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Bratysławie,
a także chętnie wracając od czasu
do czasu do aktorstwa.
Co jeszcze w programie
Kina na Granicy?
Kino na granicy ujawniło
już wszystkich bohaterów retrospektyw. Oprócz wspomnianego Milana Kňažko, przegląd
swojej twórczości będą mieli
Marcin Dorociński, z którym widzowie będą mogli wybrać się
w podróż do pierwszych filmów,
by przypomnieć sobie jego rolę
m. in. jako Arka Bilskiego w „Krugerandach“ (1999), czy komisarza
Despero w „Pitbullu” Patryka Vegi

z 2005 roku. Aktora będzie można zobaczyć w filmach „Wszyscy
jesteśmy Chrystusami” i „7 uczuć”
Marka Koterskiego, któremu poświęcona będzie druga polska
retrospektywa tegorocznego
festiwalu.
W programie zaplanowane
są projekcje filmów Jana Švankmajera m.in.: „Něco z Alenky“,
„Lekce Faust“, „Spiklenci slasti“, „Otesánek“, „Śílení“, „Přežít
svůj život“, „Hmyz“, „Zahrada“,
„Byt“, „Don Šajn“, czy „Otrantský
zámek“. W ramach retrospektywy
pochodzącego z Czeskiego Cieszyna aktora Jaromíra Hanzlíka
pokazany zostanie niedawny
występ w kryminale „Gangster
Ka“ (2015, reż. Jan Pachl) oraz najnowszy firmy według scenariusza
Hanzlíka – „Lato z gentelmenem”.
W Cieszynie oprócz retrospektyw zobaczyć będzie można nowe filmy z Polski, Czech
i Słowacji oraz przypomnieć sobie wybitne kreacje w pełnym
kobiecego uroku cyklu Femme
Fatale („Dzieje grzechu“ reż. Walerian Borowczyk, „Krótki film
o miłości“ reż. Krzysztof Kieślowski, „Szamanka“ reż. Andrzej Żuławski, „Zimna wojna“ reż. Paweł
Pawlikowski, „Nina“ reż. Olga
Chajdas, „Gra o jabłko“ reż. Věra
Chytilova). Wkrótce ujawnione
zostaną kolejne punkty progamu,
w tym również nazwiska gwiazd
muzycznych, które wystąpią
w klubie festiwalowym oraz wystawy i spotkania literackie.
Przegląd Filmowy Kino
na Granicy odbędzie się już po
raz 21. w Cieszynie i Czeskim Cieszynie w dniach 27.04-3.05.2019
roku.

Milan Kňažko

***
Przegląd Filmowy
Kino na Granicy
Kino na Granicy to największy przegląd filmów z Polski,
Czech i Słowacji. To jedyne
wydarzenie filmowe, które już
od ponad dwóch dekad odbywa się w jednym mieście,
ale po dwóch stronach granicy
– w polskim i czeskim Cieszynie.
Miasto podzielone rzeką Olzą
łączy most Przyjaźni symbolizując jednocześnie ideę festiwalu. Od samego początku, czyli
od 1999 roku celem Kina na Granicy jest wzajemne promowanie
kina środkowoeuropejskiego po

Plakat promujący 21. Kino na Granicy.

obu stronach granicy.
Projekcjom filmowym towarzyszą koncerty, wystawy, dyskusje i spotkania z twórcami oraz
warsztaty. Bogaty i oryginalny
program Kina na Granicy oraz

niepowtarzalny klimat festiwalu zaskarbił serca tysięcy fanów
i został doceniony przez środowisko filmowe licznymi nagrodami.
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ZIMOWE OPOWIEŚCI, CZYLI JAK ZENEK …
MELUZYNĘ ODNALAZŁ
Coś w stepie szumi, gada
i Odwaga
po Pradziadach
Ta m , gd z i e ś dal eko…
na Kresach pod Lidą leżał majątek mojego wuja Bronisława
Zdanowicza. Dwór biały, polski,
trudem przodków wzniesiony.
Wieki, wieki całe trwał na tej ziemi, rodzinnego gniazda broniąc.
Przeszły czasy… wojny i rewolucje, zajazdy i zabory, powstania
i upadki. Odwaga wielka bytowania na tym skrawku ziemi przeklętej i świętej. A za oknami pola
uprawne i lasy w odsłonach pór
roku. Mroźne i śnieżne zimy, wiosny zielone w skowronkach tam
wysoko na Niebie. Lata upalne,
czas kanikuły, gdy żar ciężki od
złotego bogactwa żniw. I pełne
spichlerze i konie dorodne i…
„w tym domu dostatek mieszkał
i porządek”… A jesienie złote,
z wiatru utkane i z opowieści
o Polakach i tradycji wielkiego
Narodu. Za oknami deszcz bijący o szyby, a w oknie lampa
oczekująca wędrowca. A gdy
w czasie pokoju z oddali było
słychać rżenie koni, już polana
do kominka służba podkładała,
aby ogień sycić, już strawę gorącą z pieca na stoły podawali,
aby gość się ogrzał i opowiadał
do noc y późnej… co tam
w Świecie słychać.
Mój pradziad cioteczny adwokat Stanisław Zdanowicz,
starosta lidzki Dom ten prowadził i salon otwarty wspólnie
z małżonką swoją ród ze szlachty angielskiej wiodącą. Salon
dla najznamienitszych obywateli
z kraju i ze świata. A i prezydent
Rzeczpospolitej tam bywał i Marszałek Józef Piłsudski i posłowie.
Pamiętam Dziadunia Stanisława,
który wszystko utracił co z pokoleń wielu na Wschodzie ostało.
Pozostał honor i duma. Serce i
rozum. W powojennej, zniszczonej Warszawie, staruszek ten
90-letni zamieszkiwał w pokoiku
małym u … Matusiaków. Znanym
domu starców. Chadzałam tam
z drugą Babcią, aby przekazać
Dziaduniowi dofinansowania
spoza żelaznej kurtyny, które
syn Jego Bronisław z Afryki prze-

syłał. Humorem tryskał wybornym i intelekt do późnych lat
zachował. A pamięć… ho, ho!
I barwne opowieści wiły się jak
rzeka Lidziejka. Starzec wielkiej
postury, gdy krzaczaste brwi
marszczył i spoglądał na ludzi,
to jakby słońce zaszło i cieniem ziemię usłało. Gdy patrzył
na mnie, kilkuletnią małą radosną dziewczynkę, oblicze Jego
łagodniało i szeptał – Iskiereczko,
Ty moja mała nadziejo… wielka.
Ale, kto by wtedy Dziadunia
słuchał. Przeminęło. Powojenne
losy zmieniły granice i ustroje.
Moi Rodzice ze zniszczonej wojną i nieszczęściem Warszawy
wyjechali na Dolny Śląsk. I tutaj
w Polanicy budowali Nowy Świat
… dla siebie i dla ludzi. Ojciec
mój dr Stanisław Maciejczyk
adiunkt Akademii Medycznej
w Warszawie – specjalista i prekursor chirurgii ręki wspólnie
z moim ojcem chrzestnym
prof. Michałem Kraussem – nestorem polskiej chirurgii plastycznej, wznosili podwaliny Szpitala
Chirurgii Plastycznej. Matka moja
Henryka, przez wszystkich zwana Basią była pediatrą i kardiologiem, pracowała w polanickim
ośrodku zdrowia i w szpitalu

kardiologicznym,,Leśny Ludek ‘’.
Praca dni i nocy. Dyżury i wyjazdy
do chorych. Stanowisko lekarza
naczelnego miasta, później dyrektora Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich. Działacz społeczny, radna
i członek zarządu rady miejskiej.
Od dziecka wzrastałam w kulcie
pracy. Nigdy jednak nie była
to praca egoistyczna. Z domu
wyniosłam kult pracy dla ludzi
i dzielenie się wszystkim jak
chlebem. Z tamtych czasów pamiętam pracę i radość. Tak, tak,
bo niewiele wtedy ludzie mieli.
Ot, pokoik mały. Stół, krzesła, kilka talerzy i … wielką, ogromną,
wypełniającą całą istotę ludzką
radość życia. Misję stanowienia
nowego życia na tym skrawku
ziemi podarowanym przez los.
Pewnie starsi ludzie pamiętają,
jak radosny budził się dzień i jakim spokojem zachodził wraz ze
słońcem za las, by zasnąć nocą
snem uczciwego człowieka. Martwi mnie to, że w annałach tej
Ziemi nie znajduję zapisu życia
i pracy na rzecz społeczeństwa
moich Rodziców. Smutno mi …
Jednak myślę, że to moje pisanie
zapewni moim dobrym, zacnym,
kochanym Rodzicom należne im
miejsce w powojennej historii

tych ziem. Ale to już całkiem
inna historia.
Wróćmy jednak do Meluzyny.
Tam, gdzieś daleko… i czasem
blisko, tuż obok w marzeniach
sennych stoi dwór bielony, gwar
słychać i rżenie koni, psów ujadanie…
Wuj Bronisław Zdanowicz
był inżynierem architektem,
budowniczym tam i mostów
na rzekach w zachodniej Afryce,
tuż pod równikiem. Tak to wichry
historii gnają ludzi po Świecie.
Na stare lata powrócili wujostwo
do Polski. Dom kupili i osiedli
w Warszawie. Gdy pytałam w jaki
czas osiedli pod Lidą w Meluzynie… wuj, szczerze mówiąc nie
wiedział. Musisz, przecież musisz
to wiedzieć nalegałam z dziecięcym uporem. Patrzył wtedy na
mnie i bardzo poważnie mówił
…Lipy, lipy. Lipy antenaci Pradziadowie sadzili, a 500 lat już
żyją. Wiele by opowiedziały,
gdyby mówić mogły, ale drzewa
tylko szumią swoje opowieści,
gdy przychodzi wiatr i w słońcu nektar miodny pszczołom do
pasieki dają, a w upały… cień.
Jesienią i zimą domostwa przed
wichurami bronią. I nie mógł wuj
Bronisław mówić więcej, bo oczy

Dworek w Meluzynie wykupiony przez rosyjskiego biznesmena Pawła Podkorytowa, który zamierza tu otworzyć Muzeum Białoruskiej
Szlachty. Fot. dworypogranicza.pl
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mu wilgotniały. A wrócić tam nie
mógł nawet na chwilę. Bowiem
granice i ustrój dzielił, paszporty i formularze, urzędnicy i prawo …i nie wiedzieć co jeszcze.
Aż nadszedł ten wielki dzień,
gdy wuj Bronisław paszport
do owego swego raju otrzymał.
Z czułością niemalże umieścił
w obszernej kieszeni wewnętrznej klapy kraciastej angielskiej
marynarki. Usiadł, zapalił fajkę
i rzekł … no to jadę do domu,
zobaczyć jak się lipy sprawują.
I pojechał. Wrócił cichy i załamany. Snuł się z fajeczką po kącikach
warszawskiego domu. Zasiadał
za biurkiem. Pisał coś, zagłębiał
się z książką w przepastne fotele. Chwilami stawał w oknie
i patrzył na coś… czego tam nie
było. Nie śmiałam pytać. Jednak
dnia pewnego, przy kolacji zastawionej na wielkim okrągłym
stole … spytałam. Wuj odrzekł …
ruina stoi, brudna i zaniedbana
w strugach deszczu. Wiatr hula
i smutek wszędzie wokół. A lipy
…lip już nie ma. Wycięli. Mroźna zima przyszła i ludzie marzli,
to i wycięli, aby się ogrzać przy
ogniu. Lipy wycięli. Taki nadszedł
czas mroźny. I nic na to poradzić
się nie da, bo żyć musieli. Przetrwać zimę musieli, to i wycięli.
Tu, dziwnie wuj zamilkł. Wstał
od stołu i wolno poszedł do
ciemnego salonu. I nikt nie

miał odwagi pójść tam za Nim.
Minęły miesiące, a na ścianie
warszawskiego salonu wujostwa Zdanowiczów zawisł obraz
dworu kresowego, malowany
z fotografii przez meksykańskiego artystę, pracownika ambasady, a prywatnie wujowego przyjaciela. I to wypełniło spokojem
serce i duszę wuja i pozwoliło
mu pogodzić się z losem. Siadywał godzinami przed tym obrazem, w fotelu, z fajeczką w dłoni
i kieliszkiem koniaku, oddając
się wspomnieniom. Tak, tak to
było …i się skończyło. Przeminęło. Przeminęły czasy, gdy słychać
było głosy tych ludzi, rozmowy,
śmiech i płacz. Mój głos kiedyś
też ucichnie. Pozostaną książki
i wspomnienia. Jednak we mnie
pozostał obraz Meluzyny. Dziwny
i jakby ze snu.
Zenka poznałam kilka lat
temu. To Białorusin urodzony
w Lidzie. Działacz społeczny i kulturalny. Przyjaciel Polaków. Przyprowadził go do mnie Roman,
mój przyjaciel z czasów polityki
i rzekł… czy na Białorusi masz
człowieka do współpracy? Nie?
To już masz. Niech to będzie Zenek. I tak już zostało. Zenek gości
w Saloniku Literackim Różanego
Dworu co jakiś czas i opowiada
o k r a j u s wo i m , o L i d z i e,
o przyjaźni polsko-białoruskiej,
o pieśniach, muzyce i zespołach
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ludowych, śpiewających w obu
naszych językach. Filmy z występów przywozi. Oglądamy
z radością i planujemy wiosną
gościnę jednego z zespołów
muzycznych … tu w Różanym
Dworze. Po kilku latach naszej
znajomości spytałam Zenka
o … Meluzynę. Nic nie wiedział,
ani nie słyszał. Jednak wybierał
się do Lidy i już jak to mawiają
siedział na walizkach. Znajdę Meluzynę… obiecał. A po prawdzie
przywiózł fotografię jakiegoś
zrujnowanego majątku pod Lidą.
Spojrzałam, a później długo przyglądałam się zdjęciu. I co … i nic.
Serce nie zadrżało, do duszy nie
przylgnęło. I pomyślałam sobie,
że to nie to. Zenek pokazał mi
po chwili zdjęcie tabliczki blaszanej miejscowości, gdzie dwór
ten leży… Dworzyszcze. To nie
gniazdo rodzinne Zdanowiczów,
to dwór należący do przyjaciela
wuja. Tam ukrywał się wuj, gdy
wkroczyli Rosjanie. Zmartwił się
Zenek i posmutniał. Nie dał jednak za wygraną. I dnia pewnego
po powrocie z Lidy, gdy odwiedził mnie w Różanym Dworze,
minę miał tajemniczą. W telefonie komórkowym film. A tam
…Meluzyna. Wielka odbudowa
majątku. Nowy, młody właściciel.
Białorusin. Serce biło i dusza śpiewała … choć bałagan jeszcze
i deski leżą i ściany się wznoszą.

Meluzyna. Po chwili Zenek wystukał na klawiaturze telefonu jak
na pianinie najmilszą piosenkę …
połączył się z właścicielem dworu. Rozmawialiśmy. Serdecznie,
zwyczajnie jak dobrzy znajomi.
Jak skończę… zapraszam. Wie,
że dla pisarki najlepszy będzie
pokoik gościnny na mansardzie,
z widokiem na pola i las. I lampa
do pisania nocą. A jak trzeba będzie, to konia okulbaczy i w pola
pojadę. I wiatr na twarzy i deszcz,
i łzy. Myślę i marzę. Zapraszam
do siebie, do Różanego Dworu.
I pisze się nowa historia przyjaźni. Trudna i piękna historia.
I nie pragnę niczego co jest
materią, bowiem wszystko co
najważniejsze w krainie ducha
spoczywa, czy chcemy tego czy
nie… i myślę, że to najpiękniejsza
i najcenniejsza wiedza.
A ja tutaj na Dolnym Śląsku
mam swój biały dwór i salon co
i prezydent zaszczycił i posłowie,
a też ministrowie i senatorowie
bywali. Pisarze i poeci, naukowcy
i zwykli – niezwykli drodzy mi
przyjaciele.
A gdy zmierzch nadchodzi
siedzę przy lampie, co mrok
rozprasza. Lampie w oknie, jak
za dawnych lat bywało, takiej,
co zagubionemu wędrowcowi
oświetla drogę.
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Licencjonowany przewodnik po Wiedniu i Austrii
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WSPOMNIENIE O RAINERZE BLEISCHU
Pierwsze kontakty Rainera
Bleischa z Nową Rudą miały miejsce w latach 1993-1994 roku, gdy
wraz z Jürgenem Wienandem,
dyrektorem szpitala im. Serca Jezusowego w Lindlar w RFN przyjeżdżali kilkakrotnie do Nowej
Rudy z darami do Domu Dziecka,
do szpitala oraz do innych instytucji. Ówczesne władze Nowej
Rudy, wybrane w pierwszych
demokratycznych wyborach
sprzyjały rozwojowi tej współpracy. J. Wienand wyszedł z propozycją nawiązania współpracy
partnerskiej pomiędzy szpitalami
w Nowej Rudzie i Lindlar, a Rainer
Bleisch jako lekarz od początku
wspierał wymianę doświadczeń
i współorganizował transporty
z darami dla szpitala.
Z czasem pan R. Bleisch
zaczął przyjeżdżać do Nowej
Rudy i innych miejscowości jako
przedstawiciel Lions-Clubu, zawsze w towarzystwie kilku osób,
żeby im pokazać swoje miasto i
inne miejscowości w powiecie
kłodzkim.. Początkowo były to
kontakty ze szpitalem w Nowej
Rudzie, przywozili np. farby,
którymi wymalowano oddział

Czerwiec 2018 roku. Zwiedzanie twierdzy górskiej w Srebrnej Górze, pierwszy z lewej ś.p. Rainer Bleisch.

dziecięcy oraz inne potrzebne
materiały i urządzenia. To dzięki
jego staraniom pomoc kierowana
była do Nowej Rudy, do dzieci
i młodzieży, przede wszystkim
z rodzin niepełnosprawnych i
niezamożnych.
Rainer Blaisch urodził się
27.09.1934 roku w Nowej Rudzie
, wówczas Neuerode. Jego Ojciec
był też lekarzem. Zamieszkiwali
z całą rodziną w Nowej Rudzie

na pierwszym piętrze budynku
znajdującego się naprzeciwko
poczty (były internat Szkoły Poligraficznej). Podczas każdej wizyty odbywaliśmy z nim wycieczki
po bliższej i dalszej okolicy. Miał
przyjechać w tym roku, ale nie
doczekał kolejnego spotkania
ze swoim miastem. Członkowie
niemieckiej delegacji, którzy
odwiedzili Nową Rudę w dniach
22-23.06.2019 roku zapewni-

li o dalszej pomocy dla dzieci
i młodzieży. Zaproponowali
udział w obozie wakacyjnym w
Niemczech dla kilkorga osób w
przyszłym roku. W zmarłym straciliśmy wrażliwego i uczciwego
człowieka oraz dobrego lekarza,
który do końca życia starał się
służyć ludziom.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas

Rainer Bleisch
Lekarz internista, Ordynator oddziału internistycznego w szpitalu w Senftenberg,
Wielki przyjaciel ludzi
Ś. P. Reiner Bleisch urodził się 27.09.1934 r. w Nowej Rudzie(Neurode),
zmarł 15.06. 2019 roku w Senftenberg
Uroczystość pogrzebowa wraz ze złożeniem urny odbyła się
w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 na leśnym cmentarzu w Senftenberg.
Rodzinie Ś.P. Zmarłego składamy wyrazy najserdeczniejszego współczucia.
Przyjaciele z Nowej Rudy
Irena Rogowska, Julian Golak
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MISTRZ PORÓWNAŃ
Nieczęsto w naszych czasach
twórczość literacką, wydawaną
i przedstawianą jako poezja,
można w istocie zaliczyć do rodzaju literackiego „liryka”, do jakiego przywykliśmy przez wieki.
Dzisiejsza produkcja poetycka
przypomina coraz bardziej różne
formy narracyjne lub dramatyczne. Dlatego sporadyczne przykłady autentycznej poezji cieszą
nas i delektują. Jednym z tych
rzeczywiście poetyckich głosów
przemawia Piotr Chrzczonowicz,
były mieszkaniec Nowej Rudy.
Choć ten doświadczony pedagog, naukowiec i działacz społeczny posługuje się w twórczości
literackiej językiem naturalnym,
charakterystycznym dla narracji, jej istotny wyraz jest wszakże
na wskroś poetycki. Tę poetyckość zaś zawdzięcza w dużej mierze elementowi, który cechuje
europejską poezję od zarania,
czyli porównaniu. Wszyscy poznajemy w czasie nauki szkolnej
przykłady porównań homeryckich z Iliady i Odysei, które stały
się inspiracją dla wielu pokoleń
poetów na całym świecie.
Porównanie jest więc podstawowym środkiem wyrazu autora „Ogrodów uczuć”. To główny
chwyt poetycki, przy którego pomocy kształtuje obrazy obecne
w całym zbiorze. Już w pierwszym utworze „Smak życia” czytamy: świat znudził się jak garnitur
stary...
teatralny rekwizyt epoki... […]
To porównanie wprowadza

nas do klimatu całego świata
poetyckiego Piotra, powstałego
z różnorodnego tworzywa złożonego z wrażeń zmysłowych
i fantazji intelektualnych. „Nasze dusze tułacze jak liście października, skamieniała miłość
[…] jak zastygła krew, święta
róża jak wieża Dawida” to tylko
niektóre sceny, wyjęte, jakby
spod pędzla Dalí lub Magritte’ a,
tworzące świat żywy, plastyczny
i wyrazisty.
Porównania w poezji
Chrzczonowicza nie ograniczają się wszakże, do konstrukcji
zmysłowych i dynamicznych
obrazów. Czasem okazują się
silnym narzędziem refleksji filozoficznej, co spostrzegamy
w utworze „Życie”:
...życie to garść popiołu
ubrana dostojnie w koturn symboli
kilka nut w dur i mol
oktawa niedokończona		
jak struna fortepianu światłoczuła
brzmiąca wielogłosem...
zapisana sylaba przekaz Bogów....
[…]
Tu mamy do czynienia z istnie homeryckim porównaniem,
choć przetworzonym, oczywiście,
na sposób współczesny ze zręcznością i wyobraźnią ożywioną
najlepszymi tradycjami europejskiej poezji. W tym krótkim fragmencie możemy podziwiać ową
różnorodną strukturę liryczną,
którą poeta tworzy oddziałując
na wszystkie zmysły odbiorcy
i odwołując się do podstawo-

Smak życia
coraz mniej mnie we mnie...
wody płyną strumieniem rzadziej
coraz częściej myślę to wiosna ostatnia zachwytu....
świat znudził się jak garnitur stary...
teatralny rekwizyt epoki...
na polach kwitną orzechy dojrzale upojnie..
coraz częściej gaszę światło kochając nocy mrok
jak głuszec leśny
zapisuję chwile piękna - poranne zorze
coraz mniej mnie we mnie
wolniej płyną słowa
coraz rzadziej odkrywam prawdy
objawione światła blaskiem....

wych kierunków twórczości,
czyli sztuk plastycznych, muzyki
i słowa.
Różnorodność obrazów poetyckich (optyczno-akustycznoideowych), którą spotykamy
w „Ogrodach uczuć”, nie jest jedynie owocem wielowymiarowej
wrażliwości zmysłowej autora,
lecz także mnogości odniesień
historycznych i geograficznych,
która wypełnia zwięźle skomponowane utwory zgromadzone
w książce.
W wymiarze kulturowym
Piotr Chrzczonowicz pokazuje
się nam jako piewca przyrody
i ludzkiego dziedzictwa całej
europejskiej i śródziemnomorskiej cywilizacji, od ogrodów
iberyjskich po pustynie Bliskiego Wschodu i od litewskiej kniei
po egejskie marmury. Krajobrazy
te zamieszkują postacie mityczne, biblijne i historyczne, które
nadają im wymiar diachroniczny.
Polecam zatem Państwu lekturę „Ogrodów uczuć”. Jestem
bowiem pewien, że każdy czytelnik znajdzie na stronicach tego
zbioru coś, co go zainteresuje,
wzruszy lub natchnie, ponieważ
w prostej strukturze literackiej,
do której przywykli współcześni
czytelnicy, spotka niebagatelne
bogactwo obrazów i motywów
pobudzających jego wrażliwość.
To poezja dojrzała, subtelna
i wdzięczna, szlachetny przykład
refleksji literackiej współczesnego Europejczyka.

Piotr Chrzczonowicz
Urodzony w 1962 roku
Nowej Rudzie, jest z wykształcenia filologiem, absolwentem Uniwersytetu
Wrocławskiego i doktorem
Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest z zawodu nauczycielem licealnym
i akademickim, naukowcem
i animatorem kultury. Jego
twórczość literacka obejmuje głównie poezję. Opublikował siedem zbiorów wierszy,
uczestniczył też w licznych
antologiach poetyck ich
i prezentował swą twórczość
w radiu i na festiwalach literackich. Utwory Chrzczonowicza zostały przełożone
na języki czeski, grecki, francuski i niemiecki i opublikowane
w różnych krajach Europy.
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MŁYN PAPIERNICZY ZABYTKIEM ZADBANYM
„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs organizowany
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków.
Procedurę konkursową prowadzi
Narodowy Instytut Dziedzictwa.
W tegorocznej edycji Jury przyznało 7 nagród i 14 wyróżnień.
W kategorii „Architektura i budownictwo drewniane” wyróżnienie zdobył dusznicki młyn
papierniczy.
Wręczenie nagród odbyło się
24 kwietnia w Muzeum Emigracji w Gdyni podczas gali z okazji
Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Gospodarzami spotkania byli Bartosz Skaldawski,
dyrektor Narodowego Instytutu
Dziedzictwa oraz prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek.
W gronie laureatów znalazł
się dusznicki młyn papierniczy,
siedziba Muzeum Papiernictwa. Sukces ten jest szczególnie
ważny, gdyż dotyczy remontów
i inwestycji realizowanych przez

Pamiątkowe zdjęcie z wiceminister Magdaleną Gawin.

ostatnie lata. Znalazły one uznanie w oczach Jury, w którym zasiadają najwybitniejsi specjaliści
z zakresu ochrony zabytków.
W uzasadnieniu decyzji komisja konkursowa zwróciła uwagę na prace konserwatorskie
przeprowadzone z poszanowaniem wartości zabytkowych,
uwzględniające strukturę bu-

Dyrektor prof. Maciej Szymczyk odbiera wyróżnienie i gratulacje.

dowlaną i oryginalne wyposażenie ciągu technologicznego
papierni. Dyplom i gratulacje
z rąk wiceminister kultury i generalnego konserwatora zabytków
Magdaleny Gawin odebrali: dyrektor muzeum Maciej Szymczyk
i wicedyrektor oraz koordynator
prac przy zabytku Joanna Seredyńska.

Według wręczającej nagrody
Magdaleny Gawin „Zabytek zadbany” to prestiżowy konkurs,
który pełni rolę symbolicznego
podziękowania zarządcom i właścicielom zabytków za ich troskę,
za ich wkład, za to, że wzbogacają
nasze dziedzictwo kulturowe.
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MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU ZAPRASZA
Przed 450. laty rozpoczęto
w Dusznikach czerpać papier.
Arkusze wytwarzane przez tutejszych mistrzów sztuki papierniczej wykorzystywano do
sporządzania
dokumentów,
drukowania dzieł, spisywania
licznych wiadomości. Budynek
papierni przez lata rozbudowywano i ozdabiano, dzięki czemu
stał się perłą architektury przemysłowej.
Dziś w historycznym młynie papierniczym mieści się
Muzeum Papiernictwa, w którym prezentowane są arkusze
ze znakami wodnymi z całego
świata, różne urządzenia pa-

piernicze, zabytkowy sprzęt
laboratoryjny do badania właściwości papieru oraz wiele papierowych cudów. Każdy zwiedzający może stać się mistrzem
papierniczym i zaczerpnąć własny arkusz wg średniowiecznej
techniki, który będzie doskonałą pamiątką z pobytu w dusznickim młynie papierniczym.
Obecnie trwają starania
o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Przyjdź i zaczerpnij historii!
Muzeum Papiernictwa położone jest w Dusznikach-Zdroju przy trasie międzynarodowej
E-67.

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

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

die Welterbeliste der UNESCO
aufzunehmen.
Kommen Sie und schöpfen
Sie aus der Geschichte!

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

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

je pro zkoumání vlastností
papíru a mnoho papírových
skvostů. Každý návštěvník se
může stát papírenským mistrem a načerpat si vlastní arch
dle středověké techniky, který
bude vynikající vzpomínkou
na pobyt v dusznickém papírenském mlýně.
V současnosti probíhají úsilí na vstup do Seznamu
světového dědictví UNESCO.
Přijďte a načerpejte si historii!
Muzeum papírenství se
nachází v Dusznikach Zdroji u
mezinárodní silnice E-67 mezi
Prahou a Wroclawi.
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BROUMOV OČEKÁVÁ POLÁKY V NAŠEM ZOO PARKU
S nastávajícím jarem mám
pro Vás typ na pěkný výlet do
Broumova – na farmu Wenet
v Broumově, Velké Vsi, Kladské
ul. 346.
Farma se nachází nedaleko
centra Broumova, směrem po
silnici přes Otovice do polského
Tlumaczowa.
V současné době chod farmy zajišťují pani – Martin Netík
a Martin Weber.
O historii ale i současnosti
této farmy jsem si povídal s panem Martinem Weberem.
Můžete mi něco říci o tom, jak
Vás napadlo začít budovat tuto
farmu. Myslím, že to začalo
někdy v roce 1995:
Ono to vnikalo postupně.
Vytvořit takovou farmu, to byl
můj koníček již od dětství. Asi
to bylo tím, že jsem mezi zvířaty
vyrůstal. Nejdříve to byla taková
klasika – domácí zvířata, k tomu
pak přibyli papoušci a další exoti,
s místem přibývali další druhy. Ze
začátku to byl pro nás zájmový
chov.
Chtěl jsem se zeptat – kolik
druhů zvířat teď ve vaší farmě máte?
Dnes máme asi 35 druhů savců a kolem 50 druhů ptáků. Pro
návštěvníky jsou zde asi velmi
zajímaví velbloudi a dikobrazi.
Především pro děti jsou zajímavé
malé kozičky, veškerá mláďata
a oslíci. Velmi nás potěšilo, že
na naší farmě antilopu Nilcau
Pestry.
Když už hovořím o
návštěvnících, máte přehled
odkud k Vám přijíždějí?
Prakticky máme návštěvníky
z celého Královehradeckého
kraje, největší část návštěvníků,
přijíždí v dubnu až červnu jsou
to školní výlety z celého regionu.
Často k nám jezdí i děti z mateřských škol z Dobrušky, Jaroměře, České Skalice, ale i z Hradce
Králové, ze Dvora Králové.
Chtěl jsem se Vás zeptat, jakou
máte zkušenost s návštěvníky
z Polska. Už si sem našli cestu?
Tak tato věc je zatím v začátcích. Zatím jsou to pouze
jednotlivci, kteří jedou okolo a

všimnou s našeho poutače nebo
reklamní tabule..
Já si myslím, že v tom našem polském příhraničí mnoho lidí o tom neví. Co pro to
děláte, aby byli Poláci více
informováni?
Určitě bychom uvítali, kdyby
k nám přijíždělo více návštěvníků
z Polska. Zcela jistě ě pro děti
z Polska to bude zajímavé.
Chtěl jsem se zeptat, jaké
máme plány s vaší farmou do
budoucna. Vím, že je to trochu
složité – provoz stojí spoustu
peněz a vy musíte zvažovat, na
co budete mít peníze a na co ne.
Nějaké velké plány na rozšiřování nemáme, především jsme
limitování místem a pozemky,
které máme k dispozici.. Nyní tu
bude vznikat nová expozice pro
lemury- cata, věříme, že na letní
sezónu tu již ty opičky budou.
Jak spolupracuje s informačními centry v našem regionu?
Spolupráci s nimi mám podchycenou – centra dostávají naše
letáčky, do celého tohoto regionu – Adršpašska, Červeného Kostelec, Úpíce a Náchodska.

Osobně vím, že se také angažujete v rámci města. Máme
s Vám velmi dobré zkušenosti,
kdy vaše zvířátka přivážíte na
náměstí v době konání oslav
Tří králů, aby tam mohl vzniknout živý betlém. Jakou máte
spolupráci s městem?
Snažíme se vycházet městu
vstříc, mají-li na nás nějaké požadavky. Na oslavách Tří králů jsme
měli naše zvířata již několik let.
Ještě bych chtěl připomenou,
že také děláme akce pro spolky
a stacionáře a tělesně postižené
z Náchoda a Nového Města nad

Metují. Je pěkné, že některé školy v průběhu návštěvy pořádají
po prohlídce farmy doprovodné
programy o zoologii a biologii.
Straví tak u nás mnohdy i několik
hodin. A my to jen vítáme.
Více informací o této farmě
najdete na webových stánkách:
www.wenet.cz
Pane Webere, chtěl bych Vám
popřát hodně štěstí a úspěchu
v činnosti vašeho zařízení a
ať se tato farma stává čím dál
známější.
Foto: wenet
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XXVIII FESTIWAL MAJ Z MUZYKĄ DAWNĄ
Wrocław, Dolny Śląsk
Międzynarodowy Festiwal
Maj z Muzyką Dawną to jedyne
tego typu wydarzenie kulturalne
w zachodniej Polsce, organizowane nieprzerwanie od 1992 r.
Festiwal zajmuje się promowaniem muzyki dawnej –
od średniowiecza do baroku wykonywanej według autentycznych tabulatur i partytur
na oryginałach, bądź kopiach

instrumentów pochodzących
z danej epoki. Każdego roku
na Festiwal zapraszane są zarówno zespoły dziecięco-młodzieżowe, jak i studenckie, a także
profesjonalni wykonawcy z kraju
i zagranicy o dużym dorobku artystycznym.
Koncer ty odbywają się
w miejscach historycznie związanych z prezentowaną muzyką,

dzięki czemu melomani, podziwiając szczegóły architektoniczne i odkrywając muzyczne
piękno epoki, mają możliwość
odbycia swoistej podróż y
w przeszłość. Dzięki festiwalowi od ponad 20 lat, w maju
muzyka dawna rozbrzmiewa
w historycznych przestrzeniach
Wrocławia i Dolnego Śląska.

POSKROMIENIE – PREMIERA TEATRU POLSKIEGO
– W PODZIEMIU
5 maja 2019, godz. 19.00 PREMIERA
6 maja 2019, godz. 19.00
8 maja 2019, godz. 19.00
PIEKARNIA
Spektakl to odpowiedź
na doświadczenie kryzysów
wynikających z różnorodnych
poskromień wymuszanych
na nas przez kulturę i społeczeństwo. Przedstawienie o kondycji
indywidualnej i zbiorowej tego
artystycznego kolektywu. Ale
także o każdym z nas. O naszym
tu i teraz.
Obsada: Krzesisława Dubielówna, Kaśka Dudek, Anna

Ilczuk, Ewa Skibińska, Marta Zięba, Jacek Beler, Michał
Opaliński, Adam Szczyszczaj,
Andrzej Wilk, Wojciech Ziemiański, Mateusz Znaniecki
Reżyseria: Monika Pęcikiewicz
Scenografia, kostiumy: Katarzyna Borkowska, wideo: Emiko, reżyseria świateł: Mirek Kaczmarek
Muzyka: Cezary Duchnowski
Koprodukcja Instytutu im.
Jerzego Grotowskiego, Ośrod-

Ośrodek Kultury i Sztuki
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
Materiały prasowe pochodzą od organizatorów.

50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24
tel. 071 342 22 91, www.okis.pl

ka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Samorządu
Województwa Dolnośląskiego,
Teatru Śląskiego im. Stanisława
Wyspiańskiego w Katowicach
i Teatru Polskiego – w podziemiu
Projekt współfinansowany
ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

Ziemia Kłodzka nr 292-293/maj-czerwiec 2019

70

„DOPEŁNIANIE” MAŁGORZATA DAJEWSKA
I PIOTR BŁAŻEJEWSKI W WAŁBRZYCHU
15 maja-28 czerwca
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA,
ul. Słowackiego 26, Wałbrzych

Wystawa prezentuje unikatowe, wykorzystujące zjawiska
optyczne, szklane kompozycje
Małgorzaty Dajewskiej i malarstwo Piotra Błażejewskiego. Twórcy od wielu lat łączą
działalność artystyczną z pracą naukową i pedagogiczną
na wrocławskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Tworzą także artystyczny tandem. Ich wspólne
przedsięwzięcia pozwalają
na oddziaływanie i wzajemne

przenikanie odmiennych rodzajów sztuki. Ekspozycja została
zorganizowana z okazji 35-lecia
pracy twórczej artystki i 45-lecia
działalności Piotra Błażejewskiego. Prezentuje osiemdziesiąt
szklanych obiektów i osiemdziesiąt obrazów wypożyczonych z kolekcji muzealnych
i od osób prywatnych (krajowych
i zagranicznych), wśród których
są prace znane z wcześniejszych
wystaw i publikacji oraz zupełnie nowe, powstałe z myślą
o jubileuszowej ekspozycji.
Małgorzata Dajewska, sosnowiczanka, tworzy imponujące
szklane rzeźby, którym nadaje opisowe, niemal literackie
tytuły. Piotr Błażejewski jest
wybitnym przedstawicielem
abstrakcji geometrycznej i konsekwentnie zgłębia i przekłada
na język wizualny wszystkie jej
aspekty. Artyści wypracowali
formułę wspólnej prezentacji
swoich dzieł, reprezentujących
wprawdzie odrębne dziedziny

artystyczne, ale przemawiających jednym uniwersalnym językiem estetycznym, wydobywającym esencjonalną istotę swoich
wytworów. Poetyka szklanych
kompozycji oraz uporządkowana abstrakcja obrazów wzajemnie się dopełniają, uzupełniają
i dosadnie uświadamiają odbiorcom uniwersalizm sztuki.
Wobec ich prac nie można pozostać obojętnym, a to jest cecha najwybitniejszych artystów.
Wystawa w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego
OKiS we Wrocławiu. Jej współorganizatorami są: Akademia Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej
Górze, Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu.
Projekt współfinansowany
ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

STEFAN WOJNECKI. SZTUKA I TEORIA. WYSTAWA
17 maja - 28 czerwca 2019, Galeria FOTO-GEN, Wrocław
Na ekspozycję składa się
wybór realizacji z kilkudziesięciu lat pracy twórczej jednego
z najważniejszych i najbardziej
oryginalnych polskich artystów
fotomedialnych. Profesor Stefan
Wojnecki jest wybitnym artystą
fotografii eksperymentalnej i –
co ważne – artystą docenionym,
czego dowodem są liczne prestiżowe wyróżnienia i nagrody.
Już w 1969 r. otrzymał Odznakę
Zasłużonego Działacza Kultury.
W 1972 r. otrzymał zaszczytny
tytuł Artiste FIAP, nadawany
przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej. Jest
laureatem medalu Scholae Bene
Merito Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu. Z ostatnich dekad
należy wymienić Złoty Medal
Zasłużony Kulturze Gloria Artis

(2007) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2014).
Urodzony w 1929 r. w Poznaniu
z tym miastem związał swoje
życie artystyczne i zawodowe.
W 1952 r. ukończył Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy
(kierunek fizyka teoretyczna)
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od tego też roku został przyjęty do Poznańskiego
Towarzystwa Fotograficznego; w
1971 r. został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików (przez wiele lat wchodził w
skład Rady artystycznej ZPAP).
W 1978 r. rozpoczął pracę jako
wykładowca poznańskiej PWSSP
(obecnie Uniwersytet Artystyczny). W latach 1978 – 1989 pełnił
funkcję kierownika Pracowni Fotografii, w latach 1987–1993 był

dziekanem Wydziału Malarstwa,
Grafiki i Rzeźby. W 1993 r. uzyskał
– jako pierwszy w Polsce – tytuł
naukowy profesora sztuk plastycznych z dyscypliny artystycznej fotografia. Był inicjatorem
utworzenia – jako pierwszych
w polskim szkolnictwie artystycznym – studiów magisterskich na kierunku fotografia.
W 1994 r. został kierownikiem
Zaocznego Studium Fotografii
Profesjonalnej. W późniejszym
okresie pełnił funkcję kierownika
Pracowni Fotografii Komputerowej. Od 1999 r. współpracował
z Wyższą Szkołą Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi.
W okresie aktywności zawodowej profesor Stefan Wojnecki
dał się poznać jako wybitny
dydaktyk (w roku 2000 otrzy-
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mał Medal Komisji Edukacji
Narodowej); z grona znamienitych wychowanków profesora
można wymienić m.in. Piotra
Wołyńskiego i Krzysztofa J. Baranowskiego. Profesor Stefan
Wojnecki był popularyzatorem
zarówno teorii fotografii (jako
autor kilkudziesięciu artykułów,
tekstów teoretycznych i innych
publikacji, m.in. skryptu „Moja
teoria fotografii”, tekstu poświęconego fotografii cyfrowej i jej
związkom z rzeczywistością „Od-
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cinanie pępowiny”, książek „Alchemia szczelinowego otworka”
oraz „Fotografia – gwiazda podwójna kultury: pisma z lat 1977
– 2004”), jak i dokonań artystycznych w obszarze tego medium
sztuki (głównie jako redaktor
katalogów wystaw zbiorowych,
organizator warsztatów, wystaw,
sympozjów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym).
Zainicjował utworzenie (w 1998
r.) Naukowego Towarzystwa Fotografii w Poznaniu. Wspólnie

z Wojciechem Makowieckim pełnił funkcję komisarza wystawy
„Polska Fotografia Intermedialna
lat 80.”. Był kierownikiem sześciu
„Międzynarodowych Warsztatów
Fotograficznych PROFILE” (w latach 1991 – 2000), kuratorem
wystawy „I Biennale Fotografii
Polskiej”. Wystawa jest organizowaną wspólnie z Galerią
FF – Forum Fotografii w Łodzi,
w której będzie prezentowana
wiosną 2020 roku.

KONCERT TBILISI SYMPHONY ORCHESTRA
28 maja 2019, godz. 19:00
Narodowe Forum Muzyki
plac Wolności 1, Wrocław
Koncert z okazji 100-lecia
nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską
i Gruzją Koncert w ramach
Polsko-Gruzińskiego Festiwalu
Kultury Orkiestra Symfoniczna
w Tbilisi została założona w roku
1993 roku przez słynnego gruzińskiego dyrygenta Djansug
Kakhidze. Od 2002 roku dyrektorem artystycznym i głównym
dyrygentem jest jego syn, znany
kompozytor, dyrygent i pianista Vakhtang Kakhidze. W ciągu
kolejnych lat kunszt muzyczny
orkiestry osiągnął międzynarodowy poziom. Orkiestra odbyła trasy koncertowe we Francji,
Szwajcarii, Luksemburgu, Turcji,
Niemczech, Włoszech, Izraelu
i Rosji. Miała też udane występy w takich znanych salach

koncertowych jak Filharmonia
Berlińska, Salle Pleyel i Teatr de
Champs Elyssee w Paryżu, Symphony Hall w Bazylei, Jahrhunderthalle we Frankfurcie, Sala
Koncertowa Verdi w Mediolanie,
Akademia Muzyczna Santa Cecilia Nowa Sala Symfoniczna w
Rzymie, Jerozolima Filharmonia,
Sala Kongresowa w Ankarze, Big
Hall of Moscow Conservatory,
Symphony Hall of St. Petersburg
Philharmonic i wiele innych.
Vakhtang Kakhidze urodził się
w rodzinie muzyków w 1959
roku w Tbilisi w Gruzji. W wieku 6 lat rozpoczął naukę gry
na fortepianie. W 1975 roku
ukończył wydział dyrygentury
chóralnej w Liceum Muzycznym.
W 1981 r. Ukończył Moskiewskie Państwowe Konserwato-

rium jako kompozytor. Jego
nauczycielami byli tacy sławni
muzycy jak Nikolai Sidelnikov
– kompozycja, Edison Denisov
– sztuka instrumentacji i inni.
Anna Tchania urodziła się 15 listopada 2002 r. w Tbilisi w Gruzji.
Obecnie studiuje w szkole muzycznej Z. Paliashvili dla uzdolnionych dzieci w klasie prof.
N. Zhvanii. Anna jest laureatką
lokalnych i międzynarodowych
konkursów, takich jak: „Gwiazdy
przyszłości”, „Młodzi muzycy”,
„Dziadek do orzechów”, „Akademia sztuki”, „Międzynarodowy
konkurs skrzypcowy w Kloster
Schontal”, „Międzynarodowy
konkurs muzyczny Mozarta ”, „
Il Piccolo Violino Magico ”, itp.

PAŃSTWOWY ZESPÓŁ “KHORUMI” W BUKOWCU
31 maja 2019, godz. 19:00
Zespół “Khorumi” powstał w
2002 roku na bazie adżarskiego państwowego ludowego
zespołu śpiewu i tańca imienia
M. Kukhianidze. Dyrektorem artystycznym zespołu jest wykładowca gruzińskiej choreografii
Temuri Bibileishvili, odznaczony
rosyjskim Orderem Honoru. Zespołem opiekują się choreografki: Tamta Kervalishvili i Tornike
Dolizde oraz mendadżerka Lili

Varshanidze. Od samego początku zespół zachwyca publiczność profesjonalizmem,
umiejętnościami scenicznymi
oraz oryginalną choreografią.
Zespół otrzymał wiele nagród
na gruzińskich i międzynarodowych festiwalach, a także na
Światowym Konkursie Tańców
Ludowych. W 2010 roku rząd
regionu Adżarii nadał zespołowi status „państwowy”. Zespół

regularnie bierze udział w występach organizowanych przez
rząd Adżarii dla zagranicznych
gości, byli to m.in.: prezydent
USA – Joe Biden, kongresmen –
John McCain, obecny prezydent
USA – Donald Trump, prezydenci
Ukrainy i Polski oraz prezydent
Azerbejdżanu – Ilkham Aliev.
Koncertuje po całym świecie.
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RYTUAŁ – EDYCJA XVI RYTUAŁ CHLEBA
I IGRZYSK FESTIWAL KONSUMPCJI I POPULIZMU
31 maja - 2 czerwca 2019
Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia, ul. Księcia Witolda 62-67, Wrocław

Antyczne panem et circenses, które rozbrzmiewało na
rzymskich ulicach i arenach, niesie się echem wokół nas. Okrzyk
nie jest reminiscencją minionych
czasów, lecz pojawia się w różnych kontekstach, bynajmniej
nie wyczerpując znaczenia
w popkulturowych przedstawieniach typu blockbusterowe

„Igrzyska śmierci” albo kultowy
w niektórych kręgach serial Star
Trek (25 odcinek pt. „Bread and
Circuses”). O aktualności motywu „chleba i igrzysk” zdecydowanie więcej mogą powiedzieć
obserwatorzy publicznego życia.
Dzisiaj agora jest w większym
zakresie kształtowana przez
polityków jawnie populistycznych. Muszą oni nie tyle sprostać
konsumenckim oczekiwaniom,
które często przybierają formę
chorobowych symptomów
(więcej, częściej, szybciej, łatwiej, teraz), lecz celowo je rozbudzają. Te zabiegi o uznanie
i głos, nie są czymś wstydliwym
i nigdy nie były. Różnica polega
na tym, że politycy ścigający się
w składaniu obietnic, posiłkują
się technologią i większą wiedzą na temat behawioralnych
mechanizmów naszych zachowań i wyborów. To nadaje tym
zabiegom rzekomych walorów
profesjonalizmu i głębi.
W przypadku polityków, posiadanie władzy i ugruntowanie
dominacji wiąże się z ubezwłasnowolnieniem społecznych
mas, bowiem zaspokojenie kon-

sumenckich pragnień pociąga
za sobą obojętność i wycofanie
w prywatność. Tak oto przejawia
się współczesna update’owana wersja panem et circenses.
Populizm i konsumeryzm idą
w parze. Są składowymi transakcji, której spoiwem jest udzielająca się obu stronom iluzja,
że spełnienie jest na wyciągnięcie ręki, że jest ono natychmiastowe. Czy „akuszerami” tego
zjawiska wyniszczającego agorę
są tylko politycy? Co z mediami, przemysłem kreatywnym
i biznesem w ogóle? W Rytuale
chcemy przyjrzeć się różnym
formom politycznego i marketingowego uwodzenia oraz
manipulacji mających na celu
ubezwłasnowolnienie społeczeństwa. Dokonujemy ich
analizy, dekonstrukcji, wiwisekcji, krytyki, w przekonaniu,
że towarzysząca im refleksja ma
walor szczepionki, która może,
jeśli nie całkowicie, to częściowo, uchronić nas przed zgodnym skandowaniem „chleba i
igrzysk!”.

WYSTAWA „THINGS AND THOUGHTS”
W RAMACH FOTOFESTIWALU 2019
15-30 czerwca 2019
Wernisaż : 15 czerwca 2019, godz. 18:20
Oprowadzanie kuratorskie: 29 czerwca 2019 o godz. 18.00
Galeria Imaginarium,
Łódzki Dom Kultury,
ul. Traugutta 18
Prezentowane na wystawie
prace wprost lub pośrednio odnoszą się do tego, co zwykło się
odnosić do ducha, duchowości
rozumianej jako ponadracjonalny stan doświadczenia istoty
istnienia czy też rzeczywistości postrzeganej jako antyteza
lub wartość opozycyjna wobec porządku materialnego.

Plastyczne ujęcie i rozwiązanie tej kwestii manifestuje się
w sposób możliwie adekwatny
dla realizacji idei przyjętych
przez artystów. Przykładami tych
postaw są realizacje Marty Grochowskiej i Adama Skórzewskiego; choć wypływające z różnych
motywacji wprost odnoszą się
do rzeczywistości eschatolo-

gicznej. Unicestwianie, a więc
i świadome umieranie to performance Moniki Kamińskiej, która
w symboliczny sposób odziera
swoje duchowe upodmiotowienie z materialności wizerunku.
Ida Kwaśnica dokonuje w trakcie
niemal czteroletniego spektaklu
mistyfikacji swojej osoby w mediach społecznościowych, która
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projektu powierzchowność materialnych sensów zostaje skompromitowana, a duch i sztuka
odzyskują należną pozycję
w świecie wartości). Wewnętrzny
spór, jaki toczy ze sobą miłość
altruistyczna z egoizmem i brakiem afirmacji (ale także autoafirmacji) to idea podjęta przez
Karolinę Planik i Jana Mikołajka.
Quasi religijne autoportrety Adriany Misiek, stylistycznie wprost
odnoszące się do obrazowania
świętych z przynależnymi im rekwizytami w zamyśle odnoszą
widza do rzeczywistości, która
skrywa się za przedstawieniami
te zaś kontestują materialny status fizyczności osoby ludzkiej.
Do kwestii wyborów natury moralnej odnosi się również Alek-

sandra Anzorge. Daniel Kusak
przez obraz materialności gestu
ciała wskazuje na miłość jako
zasadę istnienia. Monika Lelonek zaprasza odbiorcę swojego
dzieła do uzmysłowienia sobie
rzeczywistości wewnętrznej, która świat materii czyni cennym.
Więcej o wystawie na www.fotofestiwal.com/2019
Organizator: Łódzki Dom
Kultury
Współorganizator: Galeria
FOTO-GEN Ośrodka Kultury
i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Projekt współfinansowany
ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

KROPKA I KRESKA – DOLNY ŚLĄSK
W ABSTRAKCJI FILMOWEJ
czerwiec-lipiec 2019
Miło nam poinformować,
że OKiS rozpoczyna realizację
projektu pn. „KROPKA I KRESKA – Dolny Śląsk w abstrakcji
filmowej”.
W okresie czerwiec-lipiec
2019 zrealizujemy na terenie
Dolnego Śląska cykl interdyscyplinarnych warsztatów plastyczno-filmowych dla dzieci.
To projekt edukacji kulturalno-artystycznej skierowany
do dzieci w wieku 8-12 lat w ramach Akademii Doktora Korczaka w Ośrodku Kultury i Sztuki
we Wrocławiu. Celem działań
Akademii jest rozwój i edukacja
dzieci poprzez zaangażowanie
w działania artystyczne, nadawanie im wysokiej rangi i ukazywanie szerszej publiczności. W ramach warsztatów plastyczno-filmowych grupy dzieci w dwóch
kategoriach wiekowych (8-10 lat
oraz 11-12 lat), pod kierunkiem
edukatorów i filmowców, zrealizują w instytucjach kultury na
Dolnym Śląsku krótkometrażowe filmy abstrakcyjne w oparciu
o lokalne techniki rzemieślnicze
i dziedzictwo kulturowe budujące od dziesięcioleci tożsamość
regionu.
W czasie warsztatów

dzieci: – dowiedzą się czym
jest jest film abstrakcyjny
– nabędą wiedzę o regionalnych tradycjach rzemieślniczych i kulturze swojego regionu
– podejmą działania
w grupie w celu osiągnięcia wspólnego efektu
– rozwiną kreatywność filmową:
wizualną, dźwiękową, narracyjną
– rozwiną kreatywność plastyczną w oparciu o techniki
rzemieślnicze
W sumie zrealizowanych
zostanie min. 16 filmów krótkometrażowych współtworzonych
przez dolnośląskie dzieci. Filmy
ukazywać będą różnorodność
i tożsamość regionu Dolnego
Śląska oraz będą promować
nasz region w kraju i zagranicą. Wsparcia dzieciom udzielą
doświadczeni i zawodowi filmowcy zajmujący się różnymi
technikami filmowymi, przede
wszystkim animacją poklatkową.
Premiera filmów odbędzie
się 4 października br. na Międzynarodowym Festiwalu Punto y
Raya JUNIOR 2019 w Centrum
Technologii Audiowizualnych
we Wrocławiu. Festiwal dedykowany jest dzieciom, a program Festiwalu przewiduje

Ziemia Kłodzka nr 292-293/maj-czerwiec 2019

74
m. in. międzynarodowy konkurs
abstrakcyjnych filmów autorstwa dzieci ocenianych przez
dziecięcą publiczność, pokazy
filmowe, dziecięce występy audiowizualne oraz bardzo szeroki
program edukacyjny.
W czasie Festiwalu organizatorzy przygotują specjalną sesję
poświęconą filmom z Dolnego
Śląska.
Tematy warsztatów:
– CERAMIKA (Bolesławiecki
Ośrodek Kultury)
– WĘGIEL/CERAMIKA (Stara Ko-

palnia w Wałbrzychu)
– SZKŁO (Huta Julia w Piechowicach)
– MIEDŹ (Muzeum Miedzi
w Legnicy)
– GRANIT (Fundacja Bazalt
w Strzegomiu)
– WODA (Hydropolis we Wrocławiu)
– TEATR (Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu)
– FILM (Centrum Technologii
Audiowizualnych we Wrocławiu
Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu-

Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
Współorganizator: Centrum
Technologii Audiowizualnych
we Wrocławiu, Bolesławiecki
Ośrodek Kultury, Fundacja Bazalt, Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Huta Julia w Piechowicach,
Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis, Muzeum Miedzi

CZERWCOWE POKAZY SPEKTAKLU POSTAĆ DNIA
TEATRU POLSKIEGO – W PODZIEMIU
31 maja - 2 czerwca 2019
17 czerwca 2019, godz. 19:00
18 czerwca 2019, godz. 19:00
Sala Teatru Laboratorium, Instytut im. Jerzego Grotowskiego,
Rynek Ratusz 27, Wrocław (Przejście Żelaźnicze)
Ośrodek Kultury i Sztuki i
Teatr Polski – w podziemiu zapraszają na najlepszy wrocławski spektakl 2018 roku. Spektakl
o legendzie wrocławskiego
teatru, wybitnym aktorze Igorze Przegrodzkim. Poruszające
przedstawienie o bezkompromisowym artyście w sytuacji
zagrożenia. Wielki aktor traci
dom, którym jest teatr. Miejsce,
gdzie dzielił się swoją twórczością, a więc życiem, gdzie powstały najważniejsze dla niego
i dla widzów spektakle: Życie
snem, Sprawa Dantonaczy Ślub.
Aktorzy Teatru Polskiego – w
podziemiu grają przypowieść
o Igorze Przegrodzkim, ale
także o sobie samych. O bezdomności. O stracie. O nadziei.
Spektakl POSTAĆ DNIA został
nagrodzony EMOCJAMI, czyli
nagrodą przyznawaną przez RADIO WROCŁAW KULTURA za najlepszy wrocławski spektakl 2018
roku oraz Wrocławską Nagrodą
Teatralną, którą za poruszającą
i wielowymiarową opowieść
o współczesnych zagrożeniach
dla artysty odebrał reżyser Sebastian Majewski.
fot. Natalia Kabanow
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CZWARTEK UJEMNY Z KONRADEM GÓRĄ
21 czerwca 2019, godz. 18.00
Księgarnia Hiszpańska ELITE , ul. Karola Szajnochy 5, Wrocław
Czwartki ujemne to cykl
spotkań z autorami książek poetyckich wydawanych w Polsce
w ostatnim czasie. Jego celem
jest przedstawianie szerszej
publiczności zwłaszcza młodych autorów i poetyk, którym
w ostatnim czasie nie poświęcano we Wrocławiu dużo uwagi –
choć według krytyków literackich jest to jedna z najambitniej

i najciekawiej rozwijających się
dzisiaj odmian polskiej literatury.
Forma spotkań – każdorazowo
przewidująca dwoje prowadzących, wchodzących w swobodny
dialog z autorem/autorką, oraz
oprawę muzyczną i/lub audiowizualną – służy ich przystępności i atrakcyjności także dla
osób dotąd nieuczęszczających
na spotkania poetyckie.

Gościem najbliższego spotkania będzie Konrad Góra,
a tematem jego nowa książka
„Kalendarz majów”. Spotkanie
poprowadzą: Sonia Nowacka
i Adam Pietryga. Czytaniu wierszy towarzyszyć będzie muzyka na żywo w wykonaniu Oleś
Kulczewicz.

54. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
HENRYKA WIENIAWSKIEGO W SZCZAWNIE-ZDROJU
27-30 czerwca 2019r.
W dniach 27-30 czerwca odbędzie się 54 edycja Międzynarodowego Festiwalu skrzypcowego Henryka Wieniawskiego
w Szczawnie-Zdroju.
Program Festiwalu:
27 czerwca (czwartek), godz.
18:30 (Deptak spacerowy przy
Teatrze Zdrojowym)
Uroczyste złożenie kwiatów
pod tablicą pamiątkową Henryka Wieniawskiego
27 czerwca (czwartek), godz.
19:00 (Teatr Zdrojowy)
Koncer t Inaugurac yjny
Bomsori Kim – (Korea Południowa), Laureatka Międzynarodowego Konkursu
Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, skrzypce
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej
Łukasz Borowicz – dyrygent
Program: Stanisław Moniuszko – Uwertura do kantaty „Milda”
Henryk Wieniawski – II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22
Bedřich Smetana – Moja ojczyzna (Má vlast), Wyszehrad,
Wełtawa, Szarka
28 czerwca (piątek),
godz. 19:00 (Biała Sala)
Koncert Kameralny
Koncert na skrzypcach, które
wcześniej stanowiły własność
wybitnych skrzypków: Jeno
Hubaya i samego Henryka Wieniawskiego. To jest wyjątkowy,
bezcenny egzemplarz skrzypiec

weneckiego mistrza Pietro Guarneriego z około 1740 roku.
Koncert poprowadzi i skomentuje wybitny polski muzyk, publicysta, animator życia
muzycznego oraz wykładowca
akademicki – Marek Dyżewski.
Ilya Grubert – skrzypce
Gabriela Balcerek – skrzypce
Julita Przybylska-Nowak – fortepian
Program:
Gabriela Balcerek
Wieniawski – Souvenir de Posen
op. 3 Saint-Saëns – Introdukcja
i Rondo Capriccioso op. 28
Hubay – Hullamzo Balaton op. 33
Ilya Grubert, Tomaso Antonio
Vitali – Chaconne in G – molGabriel Fauré Sonata No 1 Op. 13
in A – Dur Henryk Wieniawski,
Souvenir de Moscou op. 6 Henryk Wieniawski Légende Op. 17

sław Moniuszko – Dumk a
Gustaw Adolfson – Fantazja
„Kozak” op.76 na temat pieśni Stanisława Moniuszk i
Gustaw Adolfson – Fantazja na
tematy z opery „Halka’ op.108
Ad o l f S o n n e n fe l d – Fa n tazja na tematy z oper y
„Ve r b u m N o b i l e” o p. 2 0 8
Henr i Vieux temps – S ce ne et Romance de l’Opera
„Halk a” de St. Moniuszko
Edward Wolff & Henri Vieuxtemps – Duo sur des motifs
du „Raymond” de A. Thomas

29 czer wca (sobota),
godz. 19:00 (Teatr Zdrojowy)
Koncert Kameralny Art Chamber
Duo, Jarosław Pietrzak – skrzypce
Julita Przybylska-Nowak – fortepian
Twórczość Stanisława Moniuszki w muzyce skrzypcowej
Koncert w dwusetną rocznicę
urodzin Stanisława Moniuszki
prowadzenie koncertu – Piotr
Nędzyński
Program:
Henryk Wieniawski – Allegro
de Sonate op.2 ( utwór dedykowany Stanisławowi Moniuszce )
Henryk Melcer / Stani-

Program:
Piotr Czajkowski – Uwertura fantazja „Romeo i Julia”
Johannes Brahms – Koncert
sk rz ypcow y D - dur op. 77
Piotr Czajkowski – V Symfonia
e-moll op. 64

30 czerwca (niedziela), godz.
19:00 (Teatr Zdrojowy)
Koncert Finałowy
Sara Dragan – skrzypce
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej
Szymon Makowski – dyrygent

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

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

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

4

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

6

3

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

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

5

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

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

7

Uzdrowisko Duszniki - Zdrój.
Uzdrowisko, które swym pobytem
uświetnił F. Chopin oraz siedziba
zabytkowej fabryki papieru.
Kurort Duszniki - Zdrój (Bad
Reinerz). Ein Kurort, in dem F. Chopin ein Konzert gab und wo sich der
Sitz der historischen Papiermühle
befindet.
Duszniki - Zdrój - lázně. V Dusznikách se svého času léčil hudební
skladatel F. Chopin, podle něhož je
pojmenován klavírní festival, který
zde každoročně probíhá. Zajímavým objektem ve městě je historická papírna z počátku 17. století.

Ziemia Kłodzka nr nr 292-293/maj-czerwiec 2019
Uzdrowisko Lądek - Zdrój.
Leczenie w Lądku Zdroju (najstarszym uzdrowisku w Polsce) oparte
jest na 7 źródłach termalnych wód
leczniczych. Jego główną atrakcję
stanowi wybudowany w roku 1678
zabytkowy Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech”, w którym obecnie
mieści się basen leczniczy i pijalnia
wód mineralnych.

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

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

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

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

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

14

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

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

15

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

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

16

17
Befestigungen in Srebrna
Góra (Silberberg). Die gewaltige
Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als strenges
Gefängnis genutzt. Während des
letzten Krieges wurde hier das
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“
Eingerichtet.
Srebrna Góra - pevnost.
Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem,
patří k nejzajímavějším objektům
vojenské architektury na území
Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové války
byl v jednom z jejích fortů zřízen
zajatecký tábor pro důstojníky
Oflag VIII B.

18

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

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

19

Podziemia w Osówce. To najciekawszy i najdłuższy udostępniony
kompleks podziemnych korytarzy,
wybudowany w ramach programu
RIESE. Cel prac utrzymywany był
w tajemnicy. Do dziś wielu historyków spiera się co do przeznaczenia
tych podziemnych i naziemnych
obiektów, które powstały w Górach
Sowich w czasie II wojny światowej.
Unterirdische Stadt in Osówka
(bei Wüstewaltersdorf). Das ist
der interessanteste und längste
zugängliche Komplex der unterirdischen Korridore, die im Rahmen
des Programms RIESE gebaut wurden. Das Ziel der Arbeiten wurde
geheimgehalten. Bis heute sind
sich die Historiker nicht einig, welche Bestimmung diese O
 bjekte
über- und untertage, die während
des 2. Weltkrieges im Eulengebirge
entstanden sind, haben sollten.
Podzemní komplex Osówka.
Nejzajímavější a nejrozsáhlejší
zpřístupněný soubor podzemních
chodeb a nadzemních objektů,
budovaný za druhé světové války v
oblasti Sovích hor v rámci programu
Riese. Účel tohoto komplexu je
dodnes zahalen tajemstvím.

20
Wieża widokowa na Wielkiej
Sowie. Sztandarowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku - najpiękniejszy wolnostojący obiekt tego
typu. Umiejscowiona została 1015
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, najwy
ższym szczycie Gór Sowich, z którego można podziwiać panoramę
Sudetów od Śnieżnika po Śnieżkę.
Aussichtsturm auf der Wielka
Sowa (Hohen Eule). Der führende
Aussichtsturm in Niederschlesien - das schönste, freistehende
Objekt dieser Art. Er steht auf dem
höchsten Gipfel des Eulengebirges,
der Hohen Eule - 1015 m ü.d.M.,
von dem man das Panorama der
Sudeten vom Scheeberg bis zur
Schneekoppe bewundern kann.

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

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

Ministerstwo

Kultury

i Dziedzictwa
Narodowego

Julian Golak - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
- wręcza nagrody dla najlepszych drużyn.

Uczestnicy podczas rozwiązywania testu zamkniętego z wiedzy o pierwszej pomocy.
Dominik Gałuszka podczas panelu przeznaczonego dla opiekunów drużyn
szkolnych.

XVII Ogólnopolski Turniej Wiedzy
„Pierwsza Pomoc”

Nowa Ruda, 20.05.2019 r.

Dr Marta Kwiatoń - główny ekspert XVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
„Pierwsza Pomoc”

Podczas sprawdzania umiejętności z udzelania pierwszej pomocy
po wypadku samochodowym.

Uczestnicy podczas części praktycznej. Umiejętności każdej z drużyn były
sprawdzane na 5 różnych stacjach.

W przerwie rywalizacji odbył się pokaz ratowniczy przygotowany przez Państwową Straż Pożarną w Nowej Rudzie i słupieckiego OSP.

Najlepsi uczestnicy XVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

