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

Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga

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

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

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

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

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

WAKACJE EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY POLSKIEJ
Z BIAŁORUSI NA DOLNYM ŚLĄSKU

Spotkanie z prof. dr hab. Adamem Jezierskim - rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego.

W dniach 13-25.07.2019 roku
40 - osobowa grupa młodzieży
z polskich rodzin z Białorusi przebywała na Dolnym Śląsku. Już
po raz 22. Stowarzyszenie
Komitet Obywatelski Ziemi
Kłodzkiej zorganizowało wakacje edukacyjne i spotkania integracyjne. Tym razem
baza główna mieściła się
w internacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu.
Na Białorusi nie ma gór,
a najwyższe wzniesienie to Nowogródek (300 m. n. p. m.). Dlatego bardzo ważnym punktem
programowym było zapoznanie
dzieci i młodzieży z Sudetami,
zarówno w Polsce jak i w Czechach. Młodzież poznawała
florę i faunę Sudetów podczas
warsztatów edukacyjnych, prowadzonych przez Teresę Fereżyńską z Polskiego Klubu Ekologicznego. Lokalizacja pobytu
uczestników prawie na samym
trójstyku granic Polski, Czech
i Niemiec umożliwiła zapoznanie
się gościom z historią współpracy przygranicznej trzech narodów oraz powstania pierwszych
Euroregionów, którą przedstawił
Julian Golak, pomysłodawca
i współtwórca Euroregionu
Glacensis w prelekcji „Powstanie i działalność euroregionów

na pograniczu polsko- czeskoniemieckim”.
Dwa Dni we Wrocławiu
Dwa dni 16 i 17 lipca uczestnicy spędzili bardzo pracowicie
we Wrocławiu. Zwiedzali Wrocław z przewodnikiem, poznali
historię Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz jego
obecną działalność. W pamięci
uczestników, którzy przyjechali
ze Szlaku Mickiewicza na Białorusi na długo pozostanie
wrocławskie Muzeum Pana
Tadeusza. Lekcja „Adam Mickiewicz i jego tajemniczy rękopis”, uświadomiła wszystkim jak
cenny narodowy skarb znajduje
się we Wrocławiu.
W gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się bardzo ciekawe i wyjątkowe spotkanie z rektorem prof.
dr hab. Adamem Jezierskim,
który wygłosił wykład „Historia
i aktualna działalność Uniwersytetu Wrocławskiego”.
Prof. Jezierski towarzyszył też
gościom z Białorusi podczas
z wiedzania Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz wejścia
n a w i e żę m ate m at yc z n ą .
Spotkanie, które uczestnicy
zapamiętają na długie lata
zakończył koncert organowy

w sali muzycznej „Oratorium
Marianum” w wykonaniu prof.
Adama Jezierskiego.
Wielkie wrażenie na gościach
z Białorusi zrobiło zwiedzanie
Afrikarium oraz godzinny rejs
statkiem wycieczkowym po
Odrze, podczas którego odbyła
się prelekcja Juliana Golaka opowiadał o zabytkach Wrocławia,
inwestycjach i wykorzystaniu
transportowym rzeki Odry.
Drugi dzień we Wrocławiu
rozpoczął się wspólnym śniadaniem w stołówce Wyższego Seminarium Duchownego
we Wro c ł aw i u. S p o t k a n i e
z ks. Arturem Szelą, dyrektorem administracyjnym oraz
z jednym z kleryków Metropolitarnego Wyższego Seminarium
Duchownego we Wrocławiu było
kolejnym etapem poznawania
uczelni wrocławskich, na które
jako ewentualnie jako przyszli
studenci wszyscy byli zapraszani.
Następnie młodzi ludzie zwiedzili z licencjonowanym przewodnikiem Ostrów Tumski oraz
Rynek, poznając ciekawą historią
1000 - letniego Wrocławia. Czterosobowa grupa wybrana przez
opiekunkę Swietłanę Worono
wzięła udział w 20 - minutowej audycji w Radiu „ Rodzina”,
w której opowiadali o trudnym
życiu i pracy Polaków na Białorusi.

Spotkanie z władzami
Dolnego Śląska
W programie zaplanowano
też spotkanie z władzami Dolnego Śląska, które odbyło się w Sali
sesyjnej Dolnośląskiego Sejmiku.
Uczestnicy wysłuchali wystąpień:
Marszałka Województwa - Cezarego Przybylskiego, Wojewody
Dolnośląskiego - Pawła Hreniaka, Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego Andrzeja Jarocha, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – Romana
Kowalczyka, a także Tytusa Czartoryskiego - radnego Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego,
Przewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji. Julian Golak przedstawił Polaków z Lidy,
Grodna, Mińska, Szczuczyna
i Woronowa jako główny organizator i koordynator „szkół letnich”
dla Polaków z Białorusi, organizowanych na Dolnym Śląsku już
od ponad 20 lat.
Bardzo ciekawe było wystąpienie polskiej nauczycielki
z Lidy Swietłany Worono, działaczki Związku Polaków na Białorusi, którym kieruje Andżelika Borys. Swietłana Worono od ponad
20 lat uczy języka polskiego
w Lidzie i okolicznych miastach.
Obecnie, po utracie możliwości
dalszego nauczania języka pol-
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skiego w szkołach publicznych
na Białorusi, pracuje w trzech
przyparafialnych szkołach społecznych. Wzruszający występ
dzieci i młodzieży, śpiewanie
polskich pieśni oraz recytacja
wierszy w języku polskim zakończyły niezwykłe spotkanie w sali
Sejmiku, podczas którego niejednemu uczestnikowi poleciały
z oczu łzy szczerego wzruszenia. Dwudniowy program we
Wrocławiu zakończył się zwiedzeniem Muzeum Narodowego
i Panoramy Racławickiej.
Po powrocie do bazy w Karpaczu, wieczorem uczestnicy
wysłuchali jeszcze niezwykłą
prelekcję Ireny Lechowicz - Jazienickiej , urodzonej w 1933 roku
w Stanisławowie: „Losy polskich
mieszkańców przesiedlonych
po II wojnie światowej z Kresów Wschodnich na Dolny
Śląsk . Wieczorne spotkanie
zakończyło się poznaniem
dramatycznego ż ycia Ire ny Jazienickiej i jej rodziny
pt. „Świadek historii - fakty
z życia na własnym przykładzie”.
Dzień wypoczynkowo rekreacyjny oraz
spotkania integracyjne
nad Jeziorem Mietkowskim
18 lipca na przystani „Borzygniew” nad Jeziorem Mietkowskim odbyły się zajęcia
sportowo-rekreacyjne na plaży oraz na wodzie, w tym pływanie na rowerach wodnych
i żeglowanie po jeziorze. W zajęciach udział wzięły także osoby
niepełnosprawne pod opieką
ratowników z OSP w gminie
Żarów. Odbyły się też spotkania integracyjne z młodzieżą
z Żarowa oraz zajęcia wodne

Zwiedzanie Jeleniej Góry.

z burmistrzem Żarowa, a jednocześnie ratownikiem, Leszkiem
Michalakiem. Śpiewanie polskich pieśni i recytacja wierszy
w języku polskim oraz ognisko
integracyjne zakończyły dzień
wypoczynkowy nad Jeziorem
Mietkowskim.
Poznanie „Doliny pałaców
i ogrodów”
19 lipca miała miejsce wycieczka autokarowa, celem
zwiedzenia „Doliny dworów,
ogrodów i pałaców”.
Przewodnikiem był
Janusz Korzeń - prezes
To w a r z y s t w a K a r k o n o sk iego, któr y wprowadził
w historię regionu oraz niezwykle ciekawie przedstawił losy
takich budowli jak: pałac w Bukowcu, zamek w Karpnikach, rezydencje w Łomnicy, Wojanowie
i Staniszowie.
Kolejnym punktem programu było zwiedzenie centrum
Uzdrowiska w Jeleniej Górze –
Cieplicach. Po obiedzie odbyła
się ciekawa wizyta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Jeleniej
Górze w Jeleniej Górze. Uczestnikom zostały przedstawione
trzy ciekawe wykłady: dr inż.
Jerzy Ładysz „Koszty i korzyści
integracji Polski z Unią Europejską”, dr inż. Jerzy Ładysz „Oferta
edukacyjna filii w Jeleniej Górze
Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu ,Bartosz Bartniczak; „EUWT Novum jako nowy
instrument współpracy na pograniczu polsko - czeskim”.
Potem odbyło się zwiedzanie Starego Miasta w Jeleniej
Górze, w towarzystwie Jerzego
Ładysza i Janusza Korzenia.
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Wyjście w góry
i zdobywanie Śnieżki
20 lipca po śniadaniu nastąpiło wyjście w góry z licencjonowanym, zawodowym
przewodnikiem, p. Krzysztofem
Rostkiem, które zostało troszeczkę ułatwione poprzez wjazd nowym wyciągiem „kanapowym”
na Kopę. Zdobywanie najwyższe-

go szczytu w Sudetach - Śnieżki
było dla wszystkich uczestników
wielkim przeżyciem. Na szczycie mogli wielokrotnie przekraczać granicę polsko - czeską,
co wzbudzało pewne zdziwienie
i …radość.
Podczas pieszego zejścia ze
Śnieżki zorganizowano ciekawe
spotkanie w tzw. Domku Myśliwskim z dyrektorem KPN, Andrze-

Spotkanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Jeleniej Górze. Pierwszy z lewej
dr inż. Jerzy Ładysz

W libereckim ZOO.

Zwiedzanie niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross Rosen.
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jem Rajem, który przedstawił
prelekcję na temat powstania
i działalności Karkonoskiego
Parku Narodowego. W drodze
powrotnej uczestnicy zwiedzili
także zabytkowy kościół Wang.
Wieczorem odbyły się kolejne
prelekcje Teresy Fereżyńskiej
i Juliana Golaka z Polskiego K lubu Ekologicznego.
Te m ate m s p o t k a n i a by ł a
„Edukacja ekologiczna, krajobrazowa i prz yrodnicza
na pograniczu polsko-czeskim
w Sudetach”.
Niedziela w Krzeszowie,
Strzegomiu i w niemieckim
obozie zagłady
Gross- Rosen
W niedzielę po śniadaniu
nastąpił wyjazd autokarem
do Krzeszowa na mszę św.
w słynnej bazylice. Zwiedzanie
„perły baroku” z przewodnikiem,
jaką jest kompleks pocysterski
w Krzeszowie, zrobiło wielkie
wrażenie.
Mszę świętą poprzedziło
wysłuchanie koncertu organo-

wego w bazylice. Eucharystię
sprawowało kilku księży pod
przewodnictwem księdza prałata Marian Kopko, kustosza
sanktuarium Przybyły z Grodna
ks.dr Roman Raczko, dyrektor
Caritas Diecezji Grodzieńskiej,
wygłosił ciekawą homilię.
Następnie odbyło się zwiedzanie z przewodnikiem bazyliki mniejszej w Strzegomiu. Po
obiedzie, na który zaprosił gości
burmistrz Zbigniewa Suchyta
i krótkim zwiedzeniu rynku,
nastąpił przejazd do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Rogożnicy. Zwiedzanie
obozu zagłady Gross- Rosen
pozostanie na długie lata w
pamięci, bowiem wszyscy to
bardzo przeżyli. Wieczorem
po kolacji goście z Białorusi wysłuchali prelekcji i prezentacji
multimedialnej mgr Joanny
Cincio pt. „Republika Czeska,
sąsiedzi na pograniczu, współpraca handlowa pomiędzy
Polską i Czechami”. Grzegorz
Cincio przedstawił możliwości
studiowania dla młodzieży z
Białorusi na Dolnym Śląsku, do-

konał także prezentacji uczelni
wrocławskich.
Wycieczka edukacyjna
do Republiki Czeskiej działanie strefy Schengen
Kolejna ciekawa wycieczka piesza na górę „Liberecka
Vysina” miała miejsce 22 lipca, podczas której uczestnicy
zjedli typowy czeski obiad
w restauracji zamkowej na
szczycie góry. Zwiedzili też
najstarszy w Czechach Ogród
Zoologiczny. W drodze powrotnej poznali Harrachov, w
którym wybudowano jedną
z największych na świecie skoczni do lotów narciarskich. Kolejne
bezproblemowe przekraczanie
granicy zadziwiało gości z Białorusi.
Po kolacji warsztaty artystyczne - naukę polskich
piosenek prowadziła Danuta
Gołdon- Legler, dyrektor Ogólnopolskiego Teatru William-Es.
Prawie dwie godziny wszyscy
chętnie uczyli się i śpiewali polskie piosenki.

Poznanie niemieckich
miast Zittau i Görlitz
oraz enklawy
serbołużyckiej w Bautzen
Podczas wycieczki edukacyjnej do Zittau 23 lipca odbyło
się spotkanie z nadburmistrzem
Thomasem Zenkerem, który
przybliżył dzieje miasta Zittau
i zaprosił do ponownego odwiedzenia.
W Bautzen (Budzisz yn)
uczestnicy wycieczki poznali obecne życie mieszkańców
w enklawie Serbołużyczan
i zwiedzili Muzeum Serbołużyckie z przewodnikiem,
którą była Anrdea Pawlikowa.
W drodze powrotnej zwiedzali „
europejskie miasta graniczne”Görlitz i Zgorzelec. Wysłuchali
też prelekcji na moście granicznym, łączącym Görlitz i Zgorzelec pt; „Powstanie i działalność
Euroregionu Nysa”. Opowiadał
bardzo ciekawie Jacek Jakubiec,
współtwórca Euroregionu Nysa.
Uczestnicy wycieczki poznali te
historię i obecną działalność
parafii i katedry pw. św. Piotra

Goście z Lidy przed Muzeum Pana Tadeusza.

Spotkanie z profesorem Adamem Jezierskim w Oratorium Marianum Uniwersytetu
Wrocławskiego.

Zittau. Spotkanie z burmistrzem miasta Thomasem Zenkerem oraz Jakiem Jakubcem
z Euroregionu Nysa.

Młodzież uczestniczyła w mszy świętej w Bazylice w Krzeszowie i wysłuchała koncertu
organowego.
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i Pawła w Görlitz. Zwiedzanie tzw.
„Domu Kołodzieja” w Zgorzelcu,
wejście do środka tradycyjnego
i niezwykłego budynku wywarło
na młodych uczestnikach duże
wrażenie, jak również wizyta
w najstarszym budynku, który
przetrwał w Görlitz, spotkanie
i prelekcja w pracowni, w której
regularnie naucza się zanikających zawodów rzemieślniczych
i artystycznych.
Kolejne bezproblemowe
przejście piesze przez most
graniczny z Görlitz do Zgorzelca
i ze Zgorzelca do Görlitz, które
grupa aż ośmiokrotnie przekraczała w różnych miejscach, zrobiło ogromne wrażenie.
Spotkanie z mistrzynią
olimpijską
24 lipca miało miejsce
ostatnie wyjście piesze w góry
i zwiedzanie Muzeum Sportu
i Turystyki w Karpaczu, gdzie
uczestnicy mieli okazję poznać
dyrektora muzeum Zbigniewa
Kuliga i wysluchać prelekcji
na temat powstania i działalno-

Zdobycie Góry Liberecká výšina.

Spotkanie ze świadkiem historii Ireną Jazienicką urodzoną w Stanisławowie
na Kresach Wschodnich..

W drodze na Liberecką výšine.

Warsztaty muzyczne prowadzone przez Danutę Gołdon - Legler, nauka śpiewu polskich
pieśni.

Wykład Jacka Jakubca na moście łączącym Zgorzelec z Görlitz.
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ści tej placówki. Wielką niespodzianką dla młodych uczestników było spotkanie z panią
Renatą Różańską - Mauer, wielokrotną medalistką olimpijską,
która osiągnęła wielkie sukcesy
w dwóch Igrzyskach Olimpijskich
w konkurencji strzelanie. Prelekcja
pani Renaty Różańskiej- Mauer
na temat jej osobistej kariery
sportowej i rywalizacji międzynarodowej, w tym przyjażni ze sportowcami z Białorusi.
Po kolacji uczestnicy wysłuchali
(podsumowującego tegoroczną
szkołę) wykładu Juliana Golaka pt.
„Możliwości integracji młodzieży z Polski i Białorusi”. Rozdanie
nagród, upominków i książek
polskich zakończyło oficjalnie

„Wakacje edukacyjne. Karpacz
2019”.
Wizyta w Muzeum
Powstania Warszawskiego
W drodze powrotnej do
domu 25 lipca młodzież zwiedziła
w Wraszawie Muzeum Powstania Warszawskiego. Grupa przekroczyła autokarem granicę
polsko - białoruską na przejściu granicznym Kużnica Białostocka w dniu 26.07.2019 roku
o godzinie drugiej w nocy. Pierwsi uczestnicy projektu wysiedli
z autobusu o godzinie trzeciej
nad ranem w Szczuczynie, następna grupa w Lidzie o godz.
czwartej rano. Ostatnia wysiadła

w Mińsku o godz. siódmej.
Wszyscy szczęśliwie dojechali
do domu.
Program wakacji edukacyjnych przygotował Julian Golak.
Organizuje je od 22 lat.
Od 22 lat regularną współpracę z parafią pw. Bożego Miłosierdzia w Lidzie na Białorusi
prowadzi Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej,
które zaprasza dzieci i młodzież
(z polskich rodzin z Obwodu
Grodzieńskiego), na wakacje
edukacyjne oraz spotkania integracyjne z młodzieżą polską
na Dolnym Śląsku. Stowarzyszenie organizuje także wyjazdy
edukacyjne dzieci i młodzieży
z Dolnego Śląska na Białoruś

i Litwę „Szlakiem Mickiewicza”.
W 2019 roku program wakacji
edukacyjnych został wzbogacony także o „szkołę letnią”,
w której wykładali prelegenci,
między innymi z Uniwersytetu
Wrocławskiego, Uniwersytetu
Ekonomicznego, Polsko - Czeskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Karkonoskiego,
Polskiego Klubu Ekologicznego,
EUWT, Euroregionu NYSA oraz
inni goście zaproszeni przez organizatorów.
Wszyscy uczestnicy wakacji
edukacyjnych w 2019 roku (pomimo zmęczenia) podkreślali znakomitą atmosferę oraz potrzebę
organizacji kolejnych edycji tego
wydarzenia w latach następnych.

Spotkanie z władzami dolnośląskiego Sejmiku we Wrocławiu.

Spotkanie z mistrzynią olimpijską Renatą Rożańską Mauer.

We wrocławskim ZOO

Pałac w Łomnicy.
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Ewa Jazienicka

VZDĚLÁVACÍ PRÁZDNINY PRO POLSKOU MLÁDEŽ
Z BĚLORUSKA A INTEGRAČNÍ SETKÁNÍ NA DOLNÍM SLEZSKU

20. července 2019. Na Sněžce před „Letící táliří“.

Ve dnech 13.7. až 25.7.2019
na Dolním Slezsku pobývala 40
členná skupina mládeže z polských rodin v Bělorusku. Již po
dvacáté druhé Sdružení Občanský výbor Kladské země uspořádalo vzdělávací prázdniny a
letní školu. Tentokrát byla hlavní
základna umístěna v internátu
sportovní školy v Karpači.
V Bělorusku nejsou žádné
hory a nejvyšším kopcem je
Nowogródek (300 m n. m.). Velmi důležitým bodem programu
proto bylo seznámit děti a mladé
lidi se Sudetami, a to jak v Polsku,
tak i v České republice.
Semináře zaměřené na poznávání přírody a krajiny vedla
Teresa Fereżyńská z Polského
ekologického klubu. Mládež
měla na programu poznávání
flóry a fauny v Sudetách. Vzhledem k pobytu účastníků téměř
na samém trojmezí Polska, České
republiky a Německa předvídal
program představení historie
přeshraniční spolupráce tří
národů a vytvoření prvních Euroregionů.
Byla prezentována přednáška
Juliana Golaka, iniciátora a spolutvůrce Euroregionu Glacensis
s názvem "Vznik a činnost euroregionů na polsko-česko-německém pohraničí".

DVA DNY VE VRATISLAVI
16.7. a 17.7.2019 měli
účastníci ve Vratislavi velmi
nabitý program
Návštěva Vratislavi s průvodcem, poznávání historie Ossolinea. Přednáška o založení
národního závodu OSSOLINEUM
a jeho současných aktivitách.
Návštěva muzea Pana Tadeáše
zůstane v paměti také proto, že
účastníci přijeli ze „stezky Mickiewicze“. Díky lekci v muzeu Pana
Tadeáše s názvem „Adam Mickiewicz a jeho záhadný rukopis“
si všichni uvědomili, jak cenný
národní poklad se ve Vratislavi
nachází.
V hlavní budově Vratislavské univerzity proběhlo velmi
zajímavé a jedinečné setkání
s rektorem univerzity prof.
dr hab. Adamem Jezierským.
Přednáška „Historie a současná
činnost Vratislavské univerzity“.
Návštěva Vratislavské univerzity (se vstupem do matematické
věže). To vše po celou dobu s
rektorem univerzity prof. dr hab.
Adamem Jezierským. Setkání,
které si účastníci jistě budou pamatovat po mnoho let, skončilo
varhanním koncertem v hudební
místnosti „Oratorium Marianum“,
hrál Prof. Adam Jezierský.

Návštěva ZOO a tzv. Afrikária udělala velký dojem na
mladé hosty z Běloruska, zejména Afrikárium bylo úchvatné
a bylo dlouho komentováno.
Po večeři následovala cesta
do přístavu na naplánovanou
hodinovou plavbu po Odře,
kde přednášel Julian Golak
(na palubě lodi), o investicích
a dopravním využití řeky Odry
a o památkách Vratislavi (viditelných na obou březích Odry).
17.7.2019 - neobyčejná
středa ve Vratislavi.
Druhý den ve Vratislavi začal společnou snídaní v kantýně
Vyššího teologického semináře
ve Vratislavi (vedle katedrály).
Setkání s knězem Arturem Szelou, správní ředitelem a jedním
z duchovních Metropolitního
Vyššího teologického semináře
ve Vratislavi, bylo další fází poznávání vratislavských škol, na
které byli (jako možní budoucí
studenti) pozváni všichni účastníci.
Návštěva Tumského ostrova
a náměstí se konala s licencovaným průvodcem, který uměl
všechny zúčastněné zaujmout
zajímavou historií 1000leté Vratislavi.

Byl také natočen 20minutový rozhlasový pořad pro "Rádio
Rodina" ve Vratislavi s (vybranými paní Svetlanou Worono)
4 osobami z Běloruska. Pořad
představoval pravdu o obtížném
životě Poláků a jejich práci v
Bělorusku.
Pěší procházka z Tumského
ostrova na náměstí a poté do
sídla Dolnoslezského vojvodství, krátká návštěva přístavu a
bulváru Prezidenta Lecha Kaczyńského.
SETKÁNÍ S VLÁDOU
DOLNÍHO SLEZKA
V zasedací místnosti Sejmiku
Dolnoslezského vojvodství se
konalo setkání s vládou Dolního
Slezska. Účastníci poslouchali
projevy: Maršálka vojvodství
- Cezareho Przybylského, vojvody Dolního Slezska - Pawla
Hreniaka, předsedy Sejmiku
dolnoslezského vojvodství - Andrzeja Jarocha; dolnoslezského
kurátora vzdělávání - Romana
Kowalczyka a také radního dolnoslezského Sejmiku, Tytusa
Czartoryského, předsedy Výboru
pro kulturu, vědu a vzdělávání.
Skupinu Poláků z Lidy, Grodna, Minsku, Ščučyna a Varanova
představil Julian Golak - hlavní
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organizátor a koordinátor „letních škol“ pro Poláky z Běloruska, organizovaných v Dolním
Slezsku již více než 20 let.
Velmi zajímavý byl projev
polské učitelky Lidy Světlany Worono ze Svazu Poláků v
Bělorusku (prezentovaný paní
Andżelikou Borysovou).
Světlana Worono vyučuje
polštinu v diecézi Grodno již více
než 20 let. V současné době pracuje na třech farních sociálních
školách poté, co ztratila příležitost pokračovat ve výuce na
veřejných školách v Bělorusku.
Dojemné představení dětí a
mládeže z Běloruska. Zpěv polských písní a recitování básní v
polštině ukončilo toto mimořádné setkání v sále Sejmiku,
během kterého z očí mnoha
účastníků ukáply slzy upřímných emocí.
Pěší procházka do Národního muzea a na prohlídku
panoramata bitvy u Racławic
ukončilo dvoudenní programový cyklus ve Vratislavi.
Po návratu na základnu
v Karpači večer účastníci vyslechli mimořádnou přednášku
Ireny Lechowicz – Jazienické –
svědkyně historie (narozené v
roce 1933 ve Stanisławowě);
"Osudy polských obyvatel násilně přesídlených po druhé světové válce - z východních hranic
Polské republiky na Dolní Slezsko." Večerní historické setkání
skončilo představením dramatické biografie Ireny Jazienické
a její rodiny s názvem "Svědek
historie - fakta ze života na svém
vlastním příkladu."
18. 7. 2019. Den odpočinku
a rekreace a integrační
setkání u jezera.
Odjezd autobusem k Mietkowskému jezeru. V přístavu „Borzygniew“ se konaly sportovní
a rekreační aktivity na pláži i ve
vodě, včetně plavání na šlapadlech a plachtění na jezeře. Těchto aktivit se zúčastnili také lidé
se zdravotním postižením, kteří byli v péči plavčíků se Sboru
dobrovolných hasičů v Żarowě.
Byla zorganizována integrační
setkání s mladými lidmi z Żarowa a výuka plavání se starostou
Żarowa a současně plavčíkem
Leszkem Michalakem. Zpěv
polských písní, přednes básní
v polštině a integrační táborák
ukončili odpočinkový den u
Mietkovského jezera.

19. 7. 2019 Poznávání
„údolí paláců a zahrad“
Cesta autobusem; návštěva
údolí dvorů, zahrad a zámků.
Průvodcem byl Janusz Korzeń – předseda Krkonošského
spolku, který nastínil historii regionu a představil osud takových
budov jako je palác v Bukowci,
zámek v Karpnikách, rezidence
v Łomnici, Wojanowie a Staniszowie.
Dalším bodem programu
byla návštěva centra lázeňského
střediska v Jelení Hoře - Cieplicích.
Po obědě v 15.00 - 17.00
proběhla zajímavá návštěva na
ekonomické fakultě; návštěva
pobočky ekonomické vysoké
školy v Jelení Hoře, setkání s
dr inż. Jerzym Ładyszem a Bartoszem Bartniczakem - ředitelem ESÚS Novum v Jelení Hoře.
Účastníkům byly představeny tři
zajímavé přednášky;
- dr inż. Jerzého Ładysze
„Náklady a přínosy integrace
Polska do Evropské unie“.
- dr inż. Jerzého Ładysze;
„Vzdělávací nabídka pobočky
Vratislavské ekonomické univerzity v Jelení Hoře“
- Bartosze Bartniczaka; "ESÚS
Novum jako nový nástroj spolupráce na polsko-českém pohraničí."
Pak následovala prohlídka
Starého Města v Jelení Hoře, ve
společnosti Jerzyho Ładysze a
Janusze Korzenia.
20.7.2019 Jít do hor
a dobýt Sněžku
Po snídani jsme vyšli do hor
s licencovaným profesionálním
průvodcem Krzysztofem Rostkem.
Výstup do hor byl o něco snazší díky výjezdu novou „sedací“
lanovkou na Kopu. Lezení na
nejvyšší vrchol Sudet – Sněžku,
stoupání na Sněžku s průvodcem
bylo pro všechny účastníky velkým zážitkem. Na vrcholu mohli
účastníci opakovaně překračovat
polsko-českou hranici, což působilo jisté překvapení a ... radost.
Během sestupu ze Sněžky
bylo uspořádáno zajímavé setkání v tzv. Loveckém domě s
ředitelem KPN Andrzejem Rajem, který přednesl přednášku
o vytvoření a fungování Krkonošského národního parku.
Na zpáteční cestě navštívili
účastníci také neobvyklý a histo-

rický kostel Wang.
Večer (po večeři) proběhly
další přednášky Teresy Fereżyńské a Juliana Golaka - Polský ekologický klub. Tématem setkání
byla „Nauka o ekologii, krajině
a přírodě na polsko-českém pohraničí v Sudetách“.
21.07.2019 Neděle v
Krzeszowě, Strzegomi
a německém táboře smrti
Gross-Rosen.
Po snídani se konal autobusový výlet do Krzeszowa na mši
ve slavné bazilice.
Návštěva „barokní perly,“ cisterciáckého komplexu v Krzeszowě, s průvodcem na účastníky
udělala velký dojem.
Varhanní koncert v bazilice,
předcházel mši svatou vedenou
několika knězi, včetně kněze
preláta Mariana Kopky, kustoda
svatyně a ředitele Caritas diecéze
Grodno kněze Dr. Romana Raczky, který přijel z Grodna a přednesl účastníkům mše zajímavou
homílii.
Přejezd autobusem do Strzegomi. Prohlídky menší baziliky
ve Strzegomi.
Oběd v restauraci na radnici
(na pozvání starosty Strzegomi
pana Zbigniewa Suchyty) a
krátká prohlídka náměstí, poté
přejezd autobusem do německého koncentračního tábora v
Rogożnici. Komentovaná prohlídka vyhlazovacího tábora Gross-Rosen bude vzpomínána po
mnoho let, protože ji všichni
hluboce prožívali.
Večer po večeři, přednáška a
multimediální prezentace Mgr.
Joanny Cincio "Česká republika,
sousedé na hranicích, obchodní
spolupráce mezi Polskem a Českou republikou".
22.07.2019 Výlet do České
republiky - provoz
schengenského prostoru.
Další zajímavý pěší výlet na
horu „Liberecká Výšina“, na který
se všichni vydali pěšky, účastníci
měli mimo jiné typický český
oběd v restauraci na zámku na
vrcholu hory.
Výlet do ZOO v Liberci,
návštěva nejstarší zoologické
zahrady v České republice. Na
zpáteční cestě poznávání Harrachova, kde je postaven jeden z
největších světových lyžařských
skokanských můstků. Další bezproblémové překročení hranice

překvapilo hosty z Běloruska.
Po večeři se konaly umělecké
dílny – hudební, výuku polských
písní vedla Danuta Gołdon-Legler, ředitelka polského divadla
William-Es. Téměř dvě hodiny se
všichni dychtivě učili a zpívali
polské písně.
23.07. 2019r. Seznámení
s německými městy
Zittau a Gerlitz a se
srbolužickou enklávou
v Bautzenu.
Vzdělávací výlet do Žitavy;
Setkání s panem Thomasem
Zenkerem - starostou města
Zittau, který krátce povyprávěl o
historii města a pozval účastníky
k opětovné návštěvě krásného a
historického města Žitava.
Přejezd autobusem do
Bautzenu - Budyšína, historie a
současný život obyvatel v srbolužické enklávě. Integrační setkání a návštěva srbolužického
muzea s průvodcem, kterým
byla Andrea Pawlikowa. Cestou
zpět návštěva „evropského pohraničního města“ - Goerlitz a
Zhořelec. Přednáška na hraničním mostu spojujícím Goerlitz
a Zhořelec s názvem "Založení a
činnost Euroregionu Nysa". Velmi
zajímavě přednášel Jacek Jakubiec, spolutvůrce euroregionu
Nysa, poté došlo k seznámení
s historií a současnou činností
farnosti a katedrály Svatého Petra
a Pavla v Goerlitzu.
Návštěva tzv. „Kolodějova
domu“ ve Zhořelci, vstup dovnitř
tradiční a neobvyklé budovy na
mladé účastníky velmi zapůsobil.
Návštěva nejstarší budovy,
která se v Goerlitzu dochovala,
setkání a přednáška v dílně, kde
se pravidelně vyučují mizející
řemeslná a umělecká povolání.
Další bezproblémový pěší
přechod přes hraniční most; z
Goerlitz do Zhořelce a ze Zhořelce do Goerlitz. Během tohoto
vzdělávacího výletu překročila
během jednoho dne celá skupina (bez žádných překážek)
na různých místech až osmkrát
polsko-česko-německou hranici.
24. 7. 2019. Setkání s
olympijskou šampionkou
Poslední pěší výlet, návštěva
muzea sportu a cestovního ruchu
v Karpaczi.
Setkání s ředitelem muzea
Zbigniewem Kuligem. Přednáška
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o vzniku a provozu Muzea sportu
a cestovního ruchu v Karpaczi.
Velkým překvapením pro
mladé účastníky bylo setkání s
Renatou Różańskou-Mauerovou,
mnohonásobnou olympijskou
medailistkou, která ve střelecké
soutěži dosáhla dvou velkých
úspěchů na olympijských hrách.
Přednáška paní Renaty Różańské-Mauerové o její osobní
sportovní kariéře a mezinárodním soupeření, včetně sportovního přátelství s atlety z Běloruska.
Po večeři účastníci vyslechli
(jako shrnutí letošní školy) přednášku Juliana Golaka s názvem
„Možnosti integrace mladých
lidí z Polska a Běloruska“. Předaní cen, dárků a polských knih
oficiálně ukončilo „vzdělávací
prázdniny Karpacz 2019“.
25. 7. 2019. Návštěva
muzea Varšavského
povstání
Po snídani odjezd autobusem
do Varšavy. Od 15.00 se konala
prohlídka muzea Varšavského
povstání s průvodcem.
Skupina překročila autobusem polsko-běloruskou hranici
na hraničním přechodu Kużnica
Białostocka dne 26.7.2019 ve dvě
hodiny v noci. První účastníci
projektu vystoupili z autobusu
ve tři ráno v Szczuczyně, další
skupina vystoupila z autobusu
v Lidě ve čtyři ráno, poslední skupina vystoupila v Minsku v sedm
hodin, dne 26. července 2019.
Všichni šťastně dorazili domů.
Autorem vzdělávacího prázdninového programu a hlavním
organizátorem výletu pro děti a
mládež z polských rodin z Bělo-

ruska na Dolní Slezsko (již 22 let)
je Julian Golak.
Již po 22 let udržuje Sdružení Občanský výbor Kladské
země pravidelnou spolupráci s
farností Božského milosrdenství v
běloruské Lidě, zve děti a mladé
lidi (z polských rodin z regionu
Grodno) na vzdělávací prázdniny a integrační setkání s polskou
mládeží na Dolním Slezsku. Sdružení také organizuje vzdělávací
cesty dětí a mládeže z Dolního
Slezska do Běloruska a Litvy po
„stezce Mickiewicze“.
V roce 2019 byl program
vzdělávacích prázdnin obohacen
o „letní školu“, ve které přednášeli
lektoři mimo jiné z Vratislavské
univerzity, Vysoké školy ekonomické, Polsko-české vědecké společnosti, Krkonošského
spolku, Polského ekologického
klubu, ESÚS, Euroregionu NYSA
a další pozvaní hosté.
Součástí programu byly také
žurnalistické a umělecké workshopy – hudební a pěvecké.
Kromě toho byli účastníci výletu
seznámeni s nabídkou studijních
programů Vratislavských univerzit a možností studia v rámci
programu EU – např. ERASMUS.
Účastníci navštívili mimo jiné:
Varšavu, Jasnou Horu v Częstochowě (během cesty z Lidy do
Karpacze), Wrocław, Karpacz,
Krzeszów, Liberec a Harrachov,
Zittau, Budyšín, Goerlitz (SRN),
Jelení Horu, Strzegom a dolinu
paláců a zahrad. Konaly se také
výšlapy na Sněžku a Libereckou
výšinu v České republice. Kromě toho proběhly aktivity také
u Mietkovského jezera, které
osobně vedl pan Leszek Michalak, starosta Żarowa. Během
návštěvy české republiky byli

Svetlana Worono (první zleva) vedoucí polské sociální školy jména Kapitána Witolda
Pileckého v Lidě.

11
účastníci seznámeni s fungování
Euroregionu Nysa a s průběhem
příhraniční spolupráce samospráv a nevládních organizací.
Představeny jim byly také zásady
fungování tzv. Schengenského
prostoru, který již dlouhá léta
značně usnadňuje překračování
hranic sousedních zemí, členů
EU a přeshraniční polsko-česko-německé spolupráce. Vzdělávací
výlety, které byly naplánovány a
realizovány v rámci programu,

byly spojeny s integračními setkáními s mládeží z Dolního Slezska (Nové Rudy, Żarowa, Vratislavi). Vzdělávacího a integračního
projektu se zúčastnily také čtyři
osoby s postižením (dvě osoby
z Běloruska a dvě z Nové Rudy).
Všichni účastníci vzdělávacích prázdnin v roce 2019 (mimo
únavu) zdůrazňovali skvělou atmosféru a nutnost organizace
dalších ročníků v příštích letech.

První den svého pobytu v Polsku se celá skupina z Běloruska modlila v Jasně Góře
v Częstochowě.

25.07.2019, Varšava. V poslední den pobytu v Polsku mládež navštívila Muzeum
varšavského povstání.
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Ewa Jazienicka

80-TA ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ. UROCZYSTOŚCI
W NIEMIECKIM OBOZIE ZAGŁADY GROSS-ROSEN
W dniu 01.09.2019 roku
do byłego obozu zagłady GrossRosen, (założonego przez Niemców w 1940 roku), przyjechały
pomimo wielkiego upału bardzo
liczne delegacje na uroczystości
z okazji 80-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Przybyło
wraz z rodzinami zaledwie kilku
byłych więźniów, którzy przeżyli
straszliwe piekło, w tym obozie
zagłady, w którym Niemcy zamordowali ponad 40 tys. niewinnych osób.
Mszy świętej polowej przewodniczył ks. bp Zbigniew
Kiernikowski z Legnicy a homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec
ze Świdnicy, który odczytał na
list biskupów polskich i niemieckich napisany z okazji 80tej rocznicy napaści Niemców
na Polskę.
Apel Poległych przygotowali
i poprowadzili harcerze. Delegacje byłych więźniów, organizacji
kombatanckich oraz władz samorządowych złożyły okolicznościowe wieńce pod pomnikiem
upamiętniającym Ofiary obozu.
Gross-Rosen był obozem,
w którym Niemcy w strasznych warunkach przygotowali
dla więźniów „Kamienne piekło”.
W s wo i m w ys t ą p i e n i u
Julian Golak wskazał na konieczność ciągłej edukacji

Wieńce złożone przez delegacje byłych więźniów, organizacje kombatanckie i władze Dolnego Śląska.

młodzież y z terenu Polski
i Europy. Powinni tu przyjeżdżać
uczniowie z Niemiec, gdzie wiedza na temat zbrodni niemieckich dokonanych podczas
II wojny światowej jest bardzo
ograniczona. Młodzi ludzie
z całej Europy powinni tutaj pr z yjeżdżać na lekcje
i spotkania ze świadkami historii.
W uroczystości uczestniczyła także delegacja Czeskiego Związku Bojowników za
Wolność, której przewodniczył
František Radkovič

Inżynier František Radkovič - prezes Czeskiego Związku Bojowników o Wolność.

Składanie wieńców pod pomnikiem Ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego GrossRosen.

Uczestnicy uroczystości przechodzą brzez bramę byłego obozu koncentracyjnego w GrossRosen.
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Prof. Lesław Koćwin

LAUDACJA PROFESORA WITTIGA
SZANOWNI ZEBRANI
		
Mam zaszczyt spotkać się
z Państwem i uczestniczyć
w Waszym gronie w uroczystości obchodów sto czterdziestej
rocznicy urodzin Profesora Josepha Wittiga, wybitnego humanisty XX wieku. Określanego
w literaturze i wspomnieniach
jako: teolog, pisarz, poeta,
kronikarz, nauczyciel ludu,
miłośnik Hrabstwa Kłodzkiego (Grafschaft Glatz) – swojego
Heimatu.
Każde z tych określeń jest
prawdziwe i można byłoby sformułować jeszcze wiele innych,
jeśli wgłębimy się w życiorys
oraz twórczość Josepha Wittiga,
która obejmuje szeroki zakres
zagadnień.
Dla zrozumienia fenomenu
twórczości prof. Josepha Wittiga przywołam słowa Karla
Mosznera, uczestnika wielu
seminariów wittigowskich organizowanych na ziemi kłodzkiej, który stwierdził, że dla jego
zrozumienia należy poznać
życiorys profesora związany
z Hrabstwem Kłodzkim oraz
historię Hrabstwa, gdyż splatają się one wzajemnie i są
na trwale związane.
Upamiętnienie sto czterdziestej rocznicy urodzin
oraz siedemdziesięciolecia
śmierci prof. Josepha Wittiga
(ur. 22 stycznia 1879, zm.
22 sierpnia 1949) skłania
do refleksji nad twórczością tego wybitnego humanisty, zawierającą wiele przesłań pozwalających
ludziom na odkrywanie
i kształtowanie ich tożsamości
oraz powołania, przybierającego różne formy wyznaczające
drogę pójścia za Jezusem.
Niewątpliwe jest, że był wybitnym humanistą XX wieku,
który swymi poglądami wyprzedził epokę, cechującymi
się połączeniem niezwykłej
odwagi myślenia z niespotykaną sumiennością w dążeniu do
prawdy. Trzeba było wiele lat,
aby potwierdzić, że jego teorie
są spójne. Jednakże nadal czeka
on dalej na „katharsis”, tj. pełne
odkrycie i docenienie, gdyż odnośnie jego życia i twórczości
spotyka się różne opinie.

Przykładowo: Hans Steinacker nazywa go ekumenicznym katolikiem, inni mówią
o „zmartwychwstałym Lutrze”,
gdyż ekskomunikował go Kościół. On sam nazywa swoje życie „Powieścią z Bogiem” (Roman
mit Gott) w swojej autobiografii.
Natomiast ks. Bolesław
Kumor pisze: „Jest prawdą,
że ks. Wittig odrzucił postulaty
Kościoła katolickiego w 1926 r.,
przekazane mu za pośrednictwem kard. Adolfa Bertrama
z Wrocławia, ale ten sam ks.
Wittig przyjął je w 1946 r. z rąk
polskiego prymasa, kard. Augusta Hlonda. Między tymi dwiema
postawami ks. Wittiga odrzucenia i przyjęcia Trydenckiego
wyznania wiary jest różnica
20 lat i historykowi nie wolno
o nich zapominać przy ocenie
ks. Wittiga” (Archiv für schlesische Kirchengeschichte, s. 150).
Doświadczenia życiowe,
a także twórczość J. Wittiga, żyjącego na przełomie
XIX i XX wieku, związane są
z okresem przyspieszonej laicyzacji cywilizacji i kultury europejskiej, wykluczającej Boga
i naturalne prawa ze wszystkich
dziedzin życia społeczno-politycznego.
Twórczość jego, w której
główny punkt ciężkości stanowią walory duchowe, jak i
konkretne osadzenie człowieka w ziemi ojczystej (Heimat),
przywraca priorytetowe miejsce
w hierarchii natywistycznym
ideałom, wartościom i cnotom,
które obecnie, jak i w początkach poprzedniego wieku się
neguje.
Przekonuje ona, że człowiek
stanowi wartość podstawową
w historii ludzkości, kładąc
akcent na godność i pozycję
osoby ludzkiej, jak i próbuje
przyjść z pomocą człowiekowi
– istocie, która dawno zatraciła
wolę mocy i pozbawiła się wolności, wiary w ideały. Nabiera
także szczególnego znaczenia
w obecnych czasach, w których
szybkiej erozji ulegają kulturowe wartości europejskiej cywilizacji łacińskiej (europejskiej,
opartej wg. Feliksa Konecznego
na trzech historycznych filarach,
tj. filozofii greckiej, prawie rzymskim i etyce chrześcijańskiej.

Joseph Wittig –
sylwetka twórcy
Poznanie credo życiowego,
a także zrozumienie twórczości
Profesora Josepha Wittiga jest
niemożliwe bez uwzględnienia
specyfiki epoki, zawierającej się
między wybuchem pierwszej
wojny światowej, Republiką Weimarską, Trzecią Rzeszą oraz jej
upadkiem wraz z zakończeniem
drugiej wojny światowej, które
określiły jego krytyczną postawę
wobec tych wydarzeń.
Ten sposób analizy podpowiada Joachim Köhler, twierdząc, że dla zrozumienia życia
człowieka nie wystarczy zebrać
daty i wydarzenia oraz uporządkować je w jeden ciąg chronologiczny. Prawda o człowieku, jego
dokonaniach i myśli rodzi się
i wyznaczana jest przez nieliczne
punkty zwrotne oraz momenty
przełomowe.
Joseph Wittig – wybitny niemiecki ksiądz, profesor teologii,
filozof, poeta, kronikarz związany z ziemią kłodzką - urodził się
22.01.1879 roku w Słupcu Dolinie
(osada Neusorge) w Hrabstwie
Kłodzkim, (Greafschaft Glatz),
jako szóste dziecko Eduarda
Wittiga i Hanne Wittig z domu
Strangfeld. Wittigowie przybyli
na Ziemię Kłodzką na początku
XIX w. z Saksonii. Osiedlili się
w Wambierzycach, Słupcu i Nowej Rudzie. Korzenie rodziny
matki sięgają XVII w. Jej przodkowie przez wieki trudnili się
górnictwem, pierwsza informacja
o przodku matki pochodzi
z 1670.
Rodzice Josepha Wittiga
należeli do ludzi niezamożnych,
którzy za swoją ciężką i żmudną pracę od świtu, aż do późnej
nocy otrzymywali skromne dochody. Mieszkali w położonym na
uboczu, krytym strzechą domu,
a ich dzieci chodziły w prawie
zawsze pocerowanej i mocno
sfatygowanej odzieży.
Dzieciństwo swoje wspomina
jednak Wittig z nostalgią, pisząc:
„W domu wprawdzie często brakowało nam pieniędzy i chleba,
ale koloru nigdy”.
Dzieciństwo spędził na ziemi kłodzkiej, na której rozpoczął
naukę w szkole podstawowej
w Schlegel (Słupiec). W okresie

Prof. Joseph Wittig

dorastania nastąpiło przełomowe w jego życiu zdarzenie, opisane w opowiadaniu „Chrystus
narodził się na drodze do Lądka
Zdroju”, które w duszy chłopca
pozostawiło niezatarty ślad. Była
nim przygoda, jaka wydarzyła się
mu w grudniu 1892 r. podczas
podróży na zaproszenie księdza
Henryka May'a. Księdza poznał
w okresie pełnienia przez niego
kilkutygodniowego zastępstwa
w parafii w Słupcu.
Ksiądz May, jako pierwszy
odkrył w młodym chłopcu jego
niezwykły talent, stąd też zaprosił
go po kilku latach do swojej parafii w Nowym Gierałtowie koło
Stronia Śląskiego, aby przygotować Wittiga do gimnazjum,
a następnie do studiów teologicznych, których ukoronowaniem miało być wejście do stanu
duchownego.
Należy podkreślić, że ks. May
(1860-1942) posiadał nieprzeciętną osobowość, jako chrześcijanin
i kaznodzieja. Wywarł on wielki
wpływ na ukształtowanie się
postawy Josepha Wittiga, który
przez długie lata traktował go,
zarówno jako „ojca duchowego”,
jak i najlepszego przyjaciela oraz
powiernika w trudnych chwilach
życia. Śmierć ks. May’a w 1942
roku Wittig opłakiwał jak stratę
własnego ojca.
Wszechstronna edukacja
w czasie kilku miesięcznego pobytu na plebanii Księdza Maya
umożliwiła Wittigowi podjęcie
nauki we Wrocławiu, w którym
ukończył szkołę średnią oraz
studia teologiczne, a następnie
podjął działalność duszpasterską i naukową, co związało go
z tym miastem na okres prawie
czterdziestu lat.
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W kwietniu 1893 r. Joseph
Wittig zdał egzaminy wstępne
i został przyjęty do Gimnazjum
św. Macieja we Wrocławiu.
W okresie nauki zamieszkał u
sióstr Jadwiżanek, którym ze
względu na powiązania rodzinne, (w zakonie posługę pełniły
trzy jego krewne – siostry ojca),
uzyskał wsparcie i utrzymanie do
końca nauki. W okresie gimnazjalnym ukształtowały się jego
przekonania religijne i zamiłowanie do języka ojczystego.
Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1899 roku, Wittig opuścił
siostry Jadwiżanki i przeniósł się
do Konwiktu Teologicznego przy
placu Katedralnym we Wrocławiu celem kontynuacji dalszej
nauki. Podjął na Uniwersytecie
Wrocławskim studia teologiczne,
które ukończył w 1902 r.
W okresie studiów Wittig
koncentrował się na badaniach
starożytności chrześcijańskiej,
które umożliwiały mu pogłębienie i zrozumienie pozostałych
dyscyplin teologicznych. W trakcie studiów poznał ks. profesora
Maxa Sdralka, który stał się jego
opiekunem naukowym.
Po czwartym semestrze
studiów pr zedstawił pra cę semestralną, którą prof.
M. Sdralek zakwalifikował jako
przyszłą pracę doktorską oraz
zaproponował mu stypendium
w Rzymie z myślą, że w niedalekiej przyszłości zostanie jego
następcą w katedrze historii
Kościoła. Inspirując Wittiga do
napisania pierwszej pracy naukowej otwierającej Wittigowi
drogę do kariery uniwersyteckiej,
ks. prof. Max Sdralek stał się obok
ks. Heinricha May`a drugim jego
mentorem życiowym.
W tym samym roku Wittig został doktorem filozofii
na podstawie rozprawy o papieżu Damazym I. (Papst Domasus
I. Quellenkritische Studien zu seiner Geschichte und Charakteristik. In: Römische Quartolschrift
für christische Altertumskunde
und Kirchegeschichte, suplementheft 14. Herder/Spitchover, Rom
1902).
Na kapłana został wyświęcony 22 czerwca 1903 roku
przez kardynała Koppa. Mszę
prymicyjną odprawił w kościele
św. Krzyża w kaplicy klasztornej
sióstr Jadwiżanek we Wrocławiu,
u których mieszkał w czasie nauki w gimnazjum. Dalsza droga
życiowa Josepha Wittiga powiązana została na przemiennie

z działalnością duszpasterską
i naukową, która znalazła swoje
odbicie w jego twórczości. Początkowo pracował jako duszpasterz, a następnie poświęcił się
karierze naukowej oraz pisarstwu
religijnemu.
Po wyświęceniu swoją drogę
kapłańską ks. Joseph Wittig rozpoczął w wikariacie w Lubaniu
Śląskim, gdzie przebywał przez
czternaście miesięcy.
Otrzymanie dzięki promotorstwu ks. prof. Maxa Sdralka stypendium Instytutu Archeologii
w Berlinie umożliwiło Wittigowi
podjęcie w latach 1904-1905
dalszych studiów w rzymskim
Pontificio Collegio Teutonico
di Santa Maria in Campo Santo
Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Studiując w Rzymie spotkał rówieśnika Franza
Josepha Dölgera, z którym odbył
krótką podróż studyjną do Afryki
Północnej. W czasie studiów tworzących solidne podstawy dalszej kariery naukowej, prowadził
liczne badania, których wyniki
publikował na łamach prasy.
Po ukończeniu nauki podjął
ponownie działalność duszpasterską w charakterze wikarego,
najpierw w Paczkowie, a następnie we Wrocławiu w kościele
św. Marii na Piasku, gdzie pełnił
funkcję kierownika biblioteki publicznej, a także głosił również
kazania.
W głoszonych kazaniach,
zgodnie z zdobytą wiedzą
o historii Kościoła katolickiego,
podjął próbę odnowy teologii
chrześcijańskiej, jako teologii religii historycznej, która nie tylko
polega na przekazaniu pisemnie
utrwalonych reguł wiary, ale ma
także do opowiedzenia wydarzenia. Teologia uprawiana nieznaną wówczas metodą narratywną
przyczyniła się m.in. do ujawnienia jego talentu pisarskiego.
Obok działalności pedagogicznej i naukowej ks. Wittig zaczął zajmować się pisarstwem
popularno - religijnym. Pierwsze próby w tym zakresie podjął
w 1908 r., publikując krótkie
opowiadanie w miesięczniku
„Friedensblätter”,
Kilka lat później w miesięczniku „Heliand”, w artykule programowym Wittig przedstawił
charakterystyczną dla jego postawy życiowej maksymę: „Mamy
tyle apologii i sporów religijnych,
a tak mało radości i stałości
w wierze. (…) Bardziej bywamy
zajęci obroną Królestwa Bożego

na zewnątrz, niż jego budowaniem od wewnątrz” (Unsere Versammlung In Breslau, „Heliand”
I. 1909-1910, s. 25-30).
Efektem kontynuacji prowadzonych przez ks. Wittiga
badań naukowych na temat
historii Kościoła było uzyskanie
na Katolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 1909 roku habilitacji
na temat Ambrozjastra, (Filastius,
Gaudentius und Ambrosiaster,
Anderhotz, Breslau 1909). Rozprawa habilitacyjna odbyła się
w Oratorium Marianum, jednej
z najbardziej prestiżowych sal
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Po uzyskaniu stopnia dr habilitowanego Wittig postanowił
poświęcić się pracy teologa
– nauczyciela akademickiego,
gdyż uzyskał od władz kościelnych zezwolenie na nauczanie
na uniwersytetach.
Na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Wrocławskiego
otrzymał stanowisko „wizytującego profesora”, prowadzącego
zajęcia w zastępstwie swego chorego nauczyciela ks. prof. Maxa
Sdralka, który widział w nim
swego następcę. W tym samym
roku został także wiceprezesem
„Stowarzyszenia Czytelników”.
Posługę duszpasterską przerwał w 1911 roku, w którym rozpoczął karierę uniwersytecką
związaną z uzyskaniem mianowania na stanowisko profesora
nadzwyczajnego historii starożytnej Kościoła.
Następnie w 1915 roku został
profesorem zwyczajnym historii
Kościoła, patrologii i sztuki chrze-

ścijańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku akademickim
1917/1918 pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako nauczyciel akademicki cieszył się dużym
uznaniem, uchodził za mistrza
słowa mówionego, człowieka
realistycznego i kompetentnego.
Wykłady ks. prof. Wittiga cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów dzięki jego „obrazowej retoryce i zdolnościom
poetyckim”, a także umiejętności
ich zaangażowania w przekazywaną problematykę.
W badaniach naukowych
specjalizował się w teologii historycznej dotyczącej wczesnych
dziejów Kościoła katolickiego
oraz zagadnień patrologii i sztuki
kościelnej. Publikowane przemyślenia wynikające ze studiów nad
historią kościoła, wyrażające często nowatorskie poglądy, szczególnie z okresu lat 1922-1924,
wywołały konflikt z hierarchią
kościoła rzymskokatolickiego.
Twórczość pisarska Josepha
ks. prof. Wittiga z początku lat
dwudziestych XX wieku niosła
w sobie (niezgłębione w tym
czasie) przesłanie chrześcijańskie wyrażone w teologii narratywnej, jak i śmiałe poglądy
teologiczne niezrozumiałe
dla części duchowieństwa kościoła rzymskokatolickiego. Wyrażane w niej śmiałe przekonania,
a także krytyka oficjalnej wykładni na temat grzechu i spowiedzi
stały się podstawą ostrego z jej
strony konfliktu mającego swoje
konsekwencje w wpisaniu części twórczości Josepha na indeks

Dom - Muzeum prof. Josepha Wittiga w Nowej Rudzie-Słupcu.
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kościelny, a w następstwie jego
ekskomuniki w 1926 roku.
Wydarzenia te spowodowały, że prof. Joseph Wittig będąc
osobą świecką, zwolnioną ze
ślubów kapłańskich, powrócił w
1926 roku w swoje strony rodzinne oraz zamieszkał ponownie
na ziemi kłodzkiej, którą w swojej twórczości pisarskiej określał
z miłością, jako „Zakątek Pana
Boga”. Miejscowa społeczność
przyjęła go życzliwie i z szacunkiem oraz tytułowała „profesorem”, wśród nich nie czuł się
wygnańcem z Kościoła.
Powrotnemu zakorzenieniu
się w małej ojczyźnie sprzyjało
wybudowanie domu w „Dolinie
Olch”, w którego wykończenie
i wyposażenie bardzo się zaangażował, jak napisał o tym w opowiadaniu „Tajemnicze nakazy”
(Tajemnicze nakazy / Ausgewählte Erzählungen). W domu
tym po cywilnym ślubie w 1927
roku zamieszkał Wittig wraz ze
swoją małżonką Bianką z domu
Geisler, córką burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej. W nim narodził się
ich pierworodny syn Höregott,
który zmarł krótko po urodzeniu.
Rodzina Wittigów dochowała się
trójki dzieci o imionach: Johanes
Raphael, Bianca Maria oraz Christoph Michael.
Zmiana sytuacji życiowej
spowodowała, że od czasu
powrotu do Kotliny Kłodzkiej
Joseph Wittig stał się wolnym
pisarzem religijnym, zajmującym się w swojej twórczości
dziejami Hrabstwa Kłodzkiego,
jego historią, krajobrazem, przyrodą oraz jego mieszkańcami,
o czym pisał w swoich opowiadaniach, wierszach, a także mówił
na spotkaniach prowadzonych
w ramach odczytów i prelekcji.
Okres blisko dwudziestu lat
(1926-1946) stał się dla Josepha
Wittiga czasem ciężkiej próby,
walki z wieloma przeciwieństwami biegu wydarzeń (losu), życia
zgodnie z przyjętymi ideałami
i zasadami. Odrzucał liczne
propozycje pracy, nadchodzące z Kościołów innych wyznań.
Próbowano go zdobywać – najpierw pochlebstwami, potem żądaniami, wystawieniem na próby,
presji nie wyłączając. Jednakże
Wittig postanowił zachować
wiarę przodków.
W 1946 roku po dwudziestu
jeden latach decyzją władz Kościoła została zdjęta z Josepha
Wittiga ekskomunika, co pozwoliło mu wrócić do wspólno-

ty kościelnej, z której świadomie
nigdy nie odszedł, gdyż pomimo
wykluczenia pozostał głęboko
wierzącym katolikiem, wiernym
Kościołowi katolickiemu.
Związki pisarza z ukochaną
ziemią kłodzką przerwały tragiczne wydarzenia będące skutkiem nałożonych w Poczdamie
na Niemcy powojennych retorsji,
zmuszających m.in. ich ludność
do opuszczenia stron rodzinnych.
1 kwietnia 1946 roku pisarz wraz
z rodziną oraz współziomkami
został przymusowo wysiedlony
do zachodniej okupacyjnej strefy
Niemiec. Zamieszkał w miejscowości Göhrde w rejonie Lüneburga. Tam też zmarł na zawał serca
22 sierpnia 1949 roku. Ciało jego
spoczęło na cmentarzu w Meschede.
Duchowo Joseph Wittig powrócił na ziemię kłodzką 8 maja
1997 kiedy jego dom rodzinny
po renowacji został otwarty jako
Muzeum Pamięci Josepha Wittiga, które poza upamiętnieniem
życia i twórczości Wittiga pełni
również funkcję Domu Pracy
Twórczej i Międzynarodowego
Domu Spotkań. Powrót jego
na ziemię kłodzką zapowiadała umieszczona na jego domu
rodzinnym w 1992 roku tablica
pamiątkowa.
Od tego czasu prof. J. Wittig
stał się jedną z ważnych postaci
życia kulturalnego Kłodzczyzny,
będąc patronem porozumienia
między byłymi niemieckimi,
a obecnymi polskimi jej mieszkańcami, pozwalającym ich
następcom zakorzenienić się
w historii Kotliny Kłodzkiej, podjęcia się ochrony niemieckiego
dziedzictwa kulturowego, które
stało się ich wspólnym europejskim dziedzictwem.
Literackie przesłanie
Josepha Wittiga
Przesłanie Josepha Wittiga
dotyczące wiary i kościoła, pobożności, prawd religii chrześcijańskiej, miłości do stron
rodzinnych, szacunku dla zamieszkującej je ludności oraz
jej tradycji i kultury stanowi
swoisty testament duchowy,
zawarty w twórczości pisarza.
Wyróżnić można w niej dwa
odrębne nurty, tj. teologiczny
przekazujący ogromną wiedzę
na tematy religijne, moralne
i społeczne oraz literacki – epicki
zawierający, opracowania historyczne, opowiadania, nowele,
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legendy i baśnie.
Oceniając dorobek twórczy
Wittiga i jego przesłanie należy
uwzględnić chronologię obu
nurtów, związanych bezpośrednio z sytuacją życiową autora,
tj. publikowanie poważnych teologicznych tekstów oraz przepojonych poetyckim przesłaniem
powieści i opowiadań. Dorobek
twórczy w obu nurtach zadecydował zdaniem ks. prof. Alojzego
Marcola, że Joseph Wittig, „jako
pisarz wszedł ze swoją teologiczno-poetycką twórczością
do historii niemieckiej literatury.
Jako teolog w swych poglądach
wyprzedził epokę, w której żył.
Jako człowiek zaliczany bywa
do wielkich postaci religijnych
XX wieku”. Zaś w opinii Aleksandry Chylewskiej - Tölle „utwory
Josepha Wittiga rzutują pewne
światło na osobowość autora.
Jawi się w nich jako dobroduszny,
pracowity i obdarzony zmysłem
praktycznym kapłan, otwarcie
przyznający się do Śląskości
i niemieckich korzeni”.
Natomiast Grafschafter
(krajan z Hrabstwa Kłodzkiego
- Grafschaft Glatz) Günter Gröger,
wieloletni redaktor „Grafschafter
Botte” miesięcznika „wypędzonych” mieszkańców ziemi kłodzkiej odnotował, że Joseph Wittig,
określał siebie, jako pisarza Pana
Boga" w roli „Głosiciela Dobrej
Nowiny", mającego za zadanie
"rozświetlanie irracjonalności
w całym życiu", aby w ten sposób stać się „pocieszycielem
strapionych" na Śląsku, w Hrabstwie Kłodzkim, w krainie cudów,
w krainie Pana Boga". Swoja misję
pisarza uzasadniał:
„W moim domu i wokół mojego domu wszystko było pełne
prawdy i miłości”. „Pan Bóg dał
mi do ręki pióro, abym ogłosił
światu Jego chwałę i przekonanie
o Jego miłości".
Recepcja nauczania
Josepha Wittiga
w kontekście ochrony
dziedzictwa kulturowego
Europy
Twórczość teologiczna i literacka Wittiga oraz jego działalność społeczna nie przeszła
do lamusa historii, gdyż nadal
zawiera aktualne pedagogiczne
przesłanie, wspierające ochronę
zagrożonego dziedzictwa kulturowego Europy.
Współczesne zagrożenia
dziedzictwa kulturowego Eu-

ropy, powodujące zmierzch jej
europejskiej cywilizacji łacińskiej,
są niczym nowym, gdyż są podobne do tych, z którymi borykała się społeczność europejska
na przełomie XIX i XX wieku.
Jedynym antidotum na to,
co dzieje się obecnie na przełomie XX i XXI wieku w nowym
tysiącleciu jest powrót do przeszłości, szukania w niej utraconych wartości kulturowych,
odwoływanie się do klasyków,
do analiz z początku XX wieku
wieszczących upadek europejskiej cywilizacji. Wymaga
to przede wszystkim odrzucenia „fałszywej ideologii postępu”,
postmodernistycznego postrzegania przeszłości, uważanej
za „krainę zła”.
Powracając do nauk z przeszłości należy podkreślić, że cechą wartości edukacyjnych prof.
Wittiga, jak pisze K. Moszner, była
okoliczność, że „głęboko zapuścił
korzenie wśród ludu, że poznał
jego historię, wskazywał drogi,
które wyprowadzały z duchowych trudności, a czynił to w publikacjach, w ramach wykładów
i niezliczonych rozmów, przez
przykłady własnego, życia, poprzez swoje konsekwentne myślenie i działanie. Dał przykład jak
bronić swojego przekonania. (…)
Wittig był przeciwnikiem fałszywych autorytetów. Nie niszczył
niczego co wartościowe. Występował natomiast przeciw „wilkom
w owczej skórze”, niezależnie
od tego czy chodziło o ludzi albo
ideologie”.
Konkluzja
Wittig widząc upadek zachodniej kultury, zapoczątkowany już sto lat temu, nie tracił
nadziei pisząc: „Bóg w niebie,
a na ziemi góry i doliny, drzewa
i krzewy, kwiaty i zioła, strumienie i rzeki, potoki i potoczki wciąż
podpowiadają człowiekowi, co
ma robić i gdzie może znaleźć
zgubioną drogę do raju. Ale ludzie stracili ten zmysł. Dlatego
wolę tysiąc razy się pomylić,
zwiedziony nakazami, których
uznałem za stosowne posłuchać,
niż jeden jedyny raz przeoczyć
początek tego rozpoznania. Jeżeli nawet umrę, nie znalazłszy
początku tej drogi, to i tak byłem
jednym z tych, którzy tym szczęśliwym znalazcom pokazali, jak
należy szukać, tęsknić i czekać”
(Tajemnicze nakazy / Ausgewählte Erzählungen).
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PROGRAM / PROGRAMM
VII POLSKO-NIEMIECKIEGO SYMPOZJUM WITTIGOWSKIEGO W NOWEJ RUDZIE
VII DEUTSCH-POLNISCHES WITTIG - SYMPOSIUM
Nowa Ruda, 20.09.2019 r.
9.00

Ks. prałat Franz Jung, Tomasz Kiliński - burmistrz miasta Nowa Ruda
Großdechant Prälat Franz Jung, Tomasz Kiliński
Otwarcie Sympozjum / Eröffnung des Symposiums

Prof. Lesław Koćwin

Laudacja profesora Wittiga

Manfred Spata		

Młody teolog z ziemi kłodzkiej i historyk kościoła. Joseph Wittig w Rzymie 1904/06
Der junge Grafschafter Theologe und Kirchenhistoriker. Joseph Wittig in Rom 1904/06

Andrzej Behan		

Ślady czeskie w Kronice Nowej Rudy prof. Josepha Wittiga
Böhmische Spuren in der Chronik der Stadt Neurode von Prof. Joseph Wittig

11.30-12.00		
Przerwa na kawę
			Kaffeepause
Günther Gröger
Teresa Bazała,
Julian Golak, 		

Horst Ulbrich		

Pochwała matki - J. Wittig
„Lob der Mutter” von Joseph Wittig
Działania Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej i Stowarzyszenia Komitet Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej na rzecz promocji osoby oraz twórczości prof. Josepha Wittiga
i jego Muzeum
Aktivitäten der Stiftung zur Erneuerung der Region Nowa Ruda und des Vereins‚
Bürgerkomitee des Glatzer Landes für die Förderung der Person und des Schaffens von
Prof. Joseph Wittig und seines Museums
Działania Towarzystwa Wittigowskiego na rzecz Muzeum Wittiga
Aktivitäten des Wittigkreises zugunsten des Wittig-Museums
Dyskusja i zamknięcie obrad
Diskussion und Abschluss der Tagung.

13.30 – 14.30		
Obiad
			Mittagessen
15.00 -16.00		
Otwarcie wystawy „Historia Nowej Rudy wg. Kroniki prof. J. Wittiga”
			w Muzeum Wittiga
			
/ Eröffnung der Ausstellung „Geschichte von Nowa Ruda / Neurode nach der Chronik
			
von Prof. J. Wittig“ im Wittig- Museum, Nowa Ruda, ul. Słupiecka 42
			
Wystawa dofinansowana przez Der Verband der Diözesen Deutschlands w Bonn
Miejsce obrad: 		
			

Sala konferencyjna Hotelu „Dwór Górny”, Veranstaltungsort : Konferenzraum des Hotels,
„Dwór Górny”, Nowa Ruda, ul. Kościelna 30, tel./ Tel.74 8665640

Zgłoszenie udziału/ Anmeldung zur Teilnahme: t.bazala@onet
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Joseph Wittig

POCHWAŁA MATKI
„On i tak zawsze będzie moim chłopcem!”
Obraz mojej matki nigdy nie
był obrazem matuleńki. Nawet,
gdy z biegiem lat jej postać zmalała, a ja ją sporo przerosłem,
wydawała mi się tak wysoka, że
tylko raz odważyłem się wziąć jej
głowę w swoje ręce i przycisnąć
do mojej piersi. Było to wtedy,
gdy śmierć zabrała jej z domu
ukochaną córkę. Głęboko to z
matką przeżyliśmy. Całe nasze
życie wydawało się całkowicie
odmienione.
Miałem wtedy czterdzieści
lat, a moja mama siedemdziesiąt
pięć. Już od dawna sprawowałem swój urząd i miałem swój
dom, w którym matka wraz z
ojcem, gdyby jeszcze żył, mieliby spokojną przystań. Ale matka
pozostała panią i sługą swego
małego skrawka ziemi w domu.
Zazwyczaj jest tak, że gdy
dzieci osiągają czterdziestkę, zaczynają zamieniać role z rodzicami: one stają się tymi dużymi, a
rodzice wprawdzie nie małymi,
ale jednak kimś podobnym. Jest
godnym pochwały, gdy traktowani są z należytą uwagą i
szacunkiem, jak mile widziane
dzieci. U nas nigdy nie doszło
do takiej zamiany ról. Mój ojciec
zmarł, gdy synowie zwykle wyrastają spod ojcowskiego wpływu. Skończyłem wówczas pisać
ostatnią stronę pracy doktorskiej
i wierzę, że gdyby mój ojciec o
tym wiedział, pochyliłby swą
mądrą głowę i podporządkowałby się mojej zaczynającej
się władzy duchowej. Matka nie!
Matka obserwowała moją karierę
duchownego tymi samymi oczyma, którymi patrzyła na mnie
dwadzieścia lat wcześniej, gdy
wspinałem się po pniach drzew
owocowych lub po zboczach
naszych gór. Gdy zaszedłem
już dość wysoko i moja mama
zobaczyła mnie pewnego razu
w bardzo dostojnym, oficjalnym
stroju, powiedziała - i wciąż to
słyszę, i wciąż brzmi to błogo:
„On i tak zawsze będzie moim
chłopcem!”
Mogła mieć u mnie dobrze.
Cała parafia czciłaby ją z miłością,
ale ona w żadnym wypadku nie
była osobą, której by się to mogło podobać. Sądzę, że nawet o
tym nie pomyśleliśmy. Było to tak

oczywiste, że musiała być panią
na swej własnej, chociaż tak niewielkiej „posiadłości ziemskiej”.
Miała ciężkie życie, pełne trosk.
Nie tylko dlatego, że straciła już
troje zdrowych, radosnych dzieci, a czwarte musiała prowadzić
przez ciemności zaburzonego
umysłu, przeżywając razem z nim
wszystkie lęki i strachy - musiała
również dźwigać brzemię własnego życia.
Jako najmłodsze dziecko
spośród tuzina dzieci, z energicznej, wręcz tryskającej życiem rodziny, tylko ona odziedziczyła głęboką powagę. To
było jak przywilej, ponieważ
łaską jest, przyjąć trudności
życia. Jej przeznaczeniem było
towarzyszenie swej owdowiałej matce w jej późnej starości.
Pomagała jej przy szpulowaniu
i tkaniu w pokoiku, w którym
miała swoje dożywocie. Stamtąd wziął ją mój ojciec, który był
stolarzem, a wkrótce został także
właścicielem małego gospodarstwa rolnego. „Ona umie tylko
szpulować i tkać” – napominali
ojca jego krewni, którzy chyba
wiedzieli, ile innych umiejętności i sił potrzeba do pracy w
gospodarstwie rolnym. Ojciec
pracował bowiem w fabryce
poza miejscem zamieszkania i
w domu mógł być tylko w niedziele. Dlatego musiała mieć w
sobie dużo sił.
Matka także w nowym domu
musiała ustawić krosno tkackie,
gdyż tygodniówka ojca była marna. Zboża na jej polach musiały
być tak samo bujne, jak na polach sąsiadów, a krowy w oborze
lśnić czystością i obfitością. Mosiężne obręcze beczułki i szaflika
na masło musiały błyszczeć na
słońcu. Co drugi rok w kołysce
leżało dzieciątko. Wtedy to właśnie na moją matkę spłynęła owa
duma, która u szczytu jej życia
objawiła się jako panowanie
oraz radość i pewność, które
równoważyły jej trudne życie.
Ze względu na pracę męża, który
w domu był tylko w niedziele,
sama musiała dbać o bezpieczeństwo rodziny i domu, za
co szanowali ją inni mężczyźni.
Z posterunkiem policji nie było
jeszcze łącza telefonicznego.

Stąd też trzeba było samemu
dbać o bezpieczeństwo.
Moja matka stała się jednością z ziemią, którą uprawiała
bez niczyjej pomocy. Nie było
cząstki ziemi, której by nie miała w ręku. Jej oddech i wyziewy
ziemi przenikały się wzajemnie.
Ludzie czasami mówili, że nasze
pole jest w bardzo szczególny
sposób pobłogosławione, a w
naszej oborze czuje się jakąś tajemniczą moc. To była właśnie
moja matka.
To, co od kilkuset lat nazywano obowiązkami macierzyńskimi, czyli rodzić i żywić, było dla
niej naturalne i prawdopodobnie
nigdy nie traktowała tego jako
obowiązku, lecz jak wewnętrzną
potrzebę. Kiedy minęły lata jej
fizycznej płodności, cała jej miłość skupiła się na porządnym
nakarmieniu dużej gromadki
dzieci.
Nawet, gdy już od dawna
byliśmy poza domem, mój brat i
ja, mężczyźni ustawieni w życiu,
musieliśmy ją utwierdza
w przekonaniu, że stale coś
od niej potrzebujemy - kawałek
wiejskiego chleba, ciasto, kubek
masła. I z pewnością nie było to
wymyślone przekonanie. Kto wie,
co by z nas wyrosło bez tych
prawdziwych witamin? Nikt
chyba nie wierzy w to, że chleb
kupiony w sklepie jest tak samo
pożywny, jak ten spożywany z
rąk matki.
Kiedy mówię o swoim
domu lub rodzicach, nie lubię
używać wielkich słów związanych z moim humanistycznym
wykształceniem. Jednak w tym
przypadku muszę powiedzieć:
moja matka była kobietą o starożytnej wielkości – heroiczną,
a przy tym spokojną i kochającą. Na jej grobie napisałem: „W
wiecznym świetle!” Bóg stworzył
ją jako moją matką.
Moja matka żyła tak długo,
jak długo mogła uprawiać swoją
ziemię i zapewniać nam dom.
Chcieliśmy przygotować jej potem piękną, spokojną starość. W
kwietniu 1920 roku przekazała
gospodarstwo mojej starszej
siostrze i jej mężowi. Umarła w
lipcu. Umarła, ale żyje we mnie
i wokół mnie. Kiedy odczuwam

()

jej obecność - zawsze mówię
„mamo”. Mam też jej ładne zdjęcie, które sam zrobiłem, gdy kiedyś wychodziła ze stodoły. Ale
gdy chcę ją naprawdę zobaczyć,
muszę pójść do stodoły albo na
pola i łąki, które uprawiała. Tam
widzę ją z kosą w ręku. Źdźbła
kładą się pokosami u jej stóp,
pachnie świeżą trawą i dojrzałym zbożem. Albo do obory. Jak
odwiązała silną, niesforną krowę
i doprowadziła ją do dzikiego
byka we wsi, normalnie zadanie
tylko dla męskich ramion! Albo
idę do izdebki, której cegły sama
wypalała i murując, układała je
jedną na drugiej, żebym nie spał
już w komórce na węgiel. Ona
wiedziała, jak uhonorować swoje
dzieci! Jest to piękny, biały pokoik i jest bardzo podobny do
mamy.Albo idę do studni na łące,
której źródło sama odkryła i którą sama wykopała. Dla mnie to
jeszcze za jej życia było lecznicze
źródło, a dziś jego woda dochodzi aż do mojego domu i napełnia wszystkie jego naczynia. Czy
ktoś powie, że moja matka nie
żyje, gdy ja tak bardzo z niej żyję”.
[Tłumaczyła Irena Rogowska]
Wittig „Pochwała matki”
Uwagi:

Ojciec Josepha Wittiga, Eduard Friedrich, poślubił Johannę
Strangfeld ze Słupca „z Węgłowej
Woli”. Pochodziła z rodziny, która
miała 12 dzieci, 2 chłopców i 10
dziewcząt, „gdzie wszyscy umieli
śpiewać, tańczyć i grać na instrumentach”. Z małżeństwa - „nie
była nieszczęśliwie zamężna ...”
– urodziło się 8 dzieci, syn Joseph
(*1879) jako szósty. Przezywali go
„Ambrosseffashannlas Joseph”
[Ambrożego Józka Hanki Joseph],
poprzedzając przezwisko imieniem dziadka Ambrosius. Swojego
mężą (*1837, +1901), przeżyła o
19 lat (*1844, +1920), ciesząc się
z 11 wnuków.
Günther Gröger, Stary Gierałtów
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DAS XVIII INTERNATIONALE IGNAZ REIMANN
- FESTIVAL IN WAMBIERZYCE (ALBENDORF)
In der Zeit vom 15.06.2019
bis zum 16.06.2019 fand das 18.
Internationale Ignaz Reimann
-Festival in Wambierzyce
(Albendorf ) statt. Mit 18 Jahren
ist das Festival auch erwachsen
geworden.
Es ist seit 2002 das größte
Kulturereignis in der Glatzer Region. Nach Wambierzyce zieht
es nicht nur Künstler an, welche
die Musik von dem Albendorfer
Ignaz Reimann (1820-1885) singen und spielen, sondern auch
viele Zuhörer, hauptsächlich Musikliebhaber, Touristen, aber auch
Pilger, die in die Wallfahrtskirche
kommen.
Das Ziel des Festivals ist es,
die Werte der klassischen Musik
zu popularisieren, insbesondere
dieser, die in der Region Glatz
geschaffen wurde und die dank
Ignaz Reimann ein Teil der Musikgeschichte wurde.
Die Ehrenschirmherrschaft
über das Festival übernehmen
seit Jahren der Bischof von
Schweidnitz Ignacy Dec und
der Landrat von Kłodzko/Glatz
Maciej Aviżen, während die künstlerische Schirmherrschaft die
Hochschule für Musik in Breslau
innehat.
Die Organisation liegt in den
Händen des Sanktuariums der
Mutter Gottes in Wambierzyce.
Die künstlerische Organisation liegt von Anfang an beim
Initiator des Festivals und dem
Organisten in Wambierzyce/
Albendorf, Stanislaw Paluszek.

Dr. Siegmund Pchalek mit Prof. Piotr Rojek.

Kirchenchor aus Rychnov.

Zum 18. Festival konnte aus
gesundheitlichen Gründen Christel Kaven aus Berlin nicht kommen. Die Ururenkelin von Ignaz
Reimann ist immer der Ehrengast
beim Festival.
Um die Tradition und Reimanns Werk zu erhalten, kommen Chöre und Instrumentalisten aus verschiedenen Nationen, um gemeinsam zu singen,
zu musizieren.
In diesem Jahr hat am Samstag, den 15.06.2019, Prof. Piotr
Rojek (1975) von der Musikhoch-

schule Breslau das 18. Festival mit
einem hervorragenden Orgelkonzert eröffnet. Das anspruchsvolle Programm beinhaltete die
berühmte Toccata und Fuge d-Moll, BWV 565 von Johann Sebastian Bach (1685-1750), eine
Sonata for Organ No.1 von dem
aus Polen stammenden Komponisten Felix Borowski (1872-1956)
und eine eigene Improvisation.
Für die Improvisation sammelte Prof. Rojek Motive aus dem
Publikum ein. Darüber hat er
live mit glänzender Spieltech-

nik und eigenem Musikgespür
improvisiert.
Nach dem Orgelkonzert fand
in der Basilika ein Marieappell
mit zwei angereisten Festivalchören statt. Der Mädchenchor
aus Tschechien „Palecek“ und der
Kammerchor aus Radlin (Zespół
Chóralny Przyjaciół Studium Nauczycielskiego działający przy
Miejskim Ośrodku Kultury) sangen Marienlieder als „Vorgeschmack” für das anstehende Sonntagskonzert. Die Eröffnung des
Festivals wurde durch eine Illu-

Chorensemble der Freunde der Fachschule für Lehrerausbildung "Sonarte" aus Wodzisław Śląski.
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mination und ein Gebet vor der
Basilika beendet. Alle Gäste und
Künstler haben die besondere
Festivalatmosphäre genossen.
Am Sonntag, den 16.06.2019,
fand um 11.00 Uhr ein Festgottesdienst mit Bischof Adam Bałabuch statt. Dieser Gottesdienst
wird immer für die Nationen, die
am Festival teilnehmen, gehalten.
Um 15.00 Uhr folgte in der
gut gefüllten Basilika das Finalkonzert der Chöre. Als Support
trat ein junger, talentierter Pianist, Filip Ochsenbauer auf. Der
aus Ratno Görne stammende
Künstler hat die Mundscheinsonate cis-Moll op. 27 nr 2 von
Ludwig van Beethoven (17701827), Nockturn Es-Dur von Frederyk Chopin (1810-1849) und
Hummelflug von N.A. Rimski-Korsakov(1844-1908) mit faszinierender Spieltechnik vorgespielt.
Der Chor „Cantus” aus Wambierzyce, unter der Leitung von
Stanislaw Paluszek, eröffnete das
Chorkonzert. Er hat Werke von
Ignaz Reimann, Stanisław Moniuszko und Francesco Durante vorgestellt. Eine Arie ”Vergin
tutto amore” vorgetragen von
Magdalena
Bąk mit Streichquartettbegleitung, hat die Musikliebhaber begeistert. Als Abschluss
präsentierte der Chor „Cantus”
ein bekanntes, modernes Lied
der Musikgruppe ERA: „Ameno”.
Ein interessantes Programm
mit großer Präzision auf hohem
künstlerischem Niveau bot der
Mädchenchor „Palecek“ unter der
Leitung von Magdalena Mertlikova. Mit Klavierbegleitung
durch Frantisek Baudisch sangen
die Mädchen zwei Stücke von
Ignaz Reimann (Pastorale „Tantum ergo“ und Sanctus aus der
C-Dur Messe, op. 110). Die Lieder
„Come ye sons of Art Away“ von
Henry Purcell, „Panis angelikus“
von Giuseppe Baini, „Cantate
Domino“ von Sally K. Albrecht,
„Pater noster“ von Xabier Sarasola und „Joanne d`Arc“ von Mike
Batt gehörten zum Programm
des Mädchenchores aus Tschechien. Die Organisatoren blicken
optimistisch in die Zukunft des
Festivals, weil immer mehr junge
Künstler beim Festival teilnehmen.
Den Höhepunkt des Festivals
bildete der Auftritt des Kammerchores aus Radlin unter der Leitung von Tymoteusz Kubica. Die
sehr gut ausgebildeten Stimmen

haben unter anderen moderne
Lieder im klassischen Sinne
mit hervorragender Musikalität
dargestellt. Das anspruchsvolle
Programm beinhaltete Lieder
von Javier Busto, Josef Swider,
Juliusz Luciuk, Kantaro Sato und
Jacek Glenc.
Das Lied „Regina coeli” von
Ignaz Reimann klang so voll und
schön, dass man den Eindruck
hatte, einen großen Chor zu
hören. Dabei sangen nur zehn
hervorragende Sängerinnen und
Sänger mit.
Zum Abschluss trat ein Kirchenchor aus Rychnov (Tschechien) auf. Begleitet von einem
Streichqartett hat der Chor Werke von Reimann, Becker und J.
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Sniżkova vorgetragen. Die Dirigentin Frau Eva Fuksova hat den
Chor und das Streichquartett
sehr gut geleitet.
Nach der Danksagung und
Geschenkübergabe hat Pater Albert alle Künstler und Teilnehmer
zur Abschlusshymne eingeladen
und damit das 18. Ignaz Reimann
Festival in Wambierzyce beendet.
Durch das Programm führten
Frau Monika Kaniewska und Dr.
Siegmund Pchalek aus Koeln.
Es ist schon bemerkenswert,
wie viel Mühe und Arbeit in der
Vorbereitung die Organisatoren geleistet hatten. Es ist schade, dass so wenige Gäste aus
Deutschland anwesend waren.
Die Organisatoren laden jetzt

Chor Cantus aus Wambierzyce/Albendorf. Dirigiert von Stanisław Paluszek.

Gemeinsame Aufführung durch die Chöre der Hymne "An das Glatzer Land."

schon zum nächsten, dem 19.
Festival nach Wambierzyce ein.
Es wird ein Jubiläums-Festival
sein – Ignaz Reimann wurde vor
200 Jahren (1820) in
Wambierzyce/Albendorf
geboren!
Das Reimann-Festival, zu
dem deutsche, tschechische und
polnische Chöre zusammenkommen, stellt sich als geeigneter
Vermittler der Musikkultur in
der Region Glatz dar. Hoffentlich werden alle Musikliebhaber
noch viele Jahre Reimanns Musik
hören und bewundern können.
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XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ
IM. IGNAZA REIMANNA W WAMBIERZYCACH
Koncer tem organowym
w wykonaniu prof. dra hab. Piotra Rojka, z Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu rozpoczął się w sobotę,
15.06.2019. w Wambierzycach
XVIII Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Chóralnej im. Ignaza
Reimanna.
Festiwal odby wa się
w Wambierzycach od 18. lat i jest
hołdem organizatorów i mieszkańców wobec utalentowanego
kompozytora, który urodził się
i mieszkał w tej miejscowości.
Wydarzenie ma miejsce corocznie w połowie czerwca,
w związku z przypadającą na ten
okres rocznicą śmierci muzyka.
Podczas swojego koncertu,
Pan profesor Piotr Rojek wykonał
m.in. Toccatę i Fugę d-mol (BMV
565.) Jana Sebastiana Bacha i zaskoczył słuchaczy, zapraszając
ich do współtworzenia wariacji przez wskazanie utworów,
z jakich miałby czerpać do swojego dzieła. Trzeba przyznać, że
publiczność wykazała się nie
mniejszą kreatywnością niż sam
pomysłodawca, który odbierał
podziękowania wśród oklasków
na stojąco.
O godz. 21:00 o. Albert Krzywański, kustosz Sanktuarium
i proboszcz Parafii Wambierzyce,
historią wambierzyckiej iluminacji rozpoczął Apel Maryjny.
Modlitwa przeplatana utworami Maryjnymi w wykonaniu
chóru dziecięcego Paleček

Chór Paleček działający w Szkole Muzycznej im. B. Smetany w Nové Město nad Metují.

z Republiki Czeskiej oraz Zespołu
Chóralnego Przyjaciół Studium
Nauczycielskiego „Sonarte”
z Wodzisławia Śl., znalazła finał
w postaci tradycyjnego oświetlenia Bazyliki, które uczestnicy
mogli obejrzeć z dolnego tarasu
schodów.
W niedzielę, 16.06.2019 roku,
o godz. 11:00, pod przewodnictwem bp. Adama Bałabucha odprawiona została Msza
św. w intencji trzech narodów:
Czechów, Niemców i Polaków.
Oprawę muzyczną zapewnili
uczestnicy Festiwalu.
Koncert finałowy, na który
wszyscy czekali z niecierpliwością, miał miejsce w Bazylice
o godz. 15:00. Przed znamienitymi Gośćmi: Zespołem Chóralnym
Przyjaciół Studium Nauczyciel-

skiego „Sonarte” z Wodzisławia
Śl., Rychnovským chrámovým
sborem oraz chórem dziecięcym
Paleček z Republiki Czeskiej,
wystąpił gospodarz miejsca
- Chór CANTUS z towarzyszącym mu Kwartetem Smyczkowym Filharmonii Sudeckiej w
Wałbrzychu oraz trio smyczkowym: Julia Topolanek, Martyny
Orzechowskiej, Bartosza Pacana,
a wsparcie przed koncertem zapewnił Filip Ochsenbauer, który
wprowadził słuchaczy w modlitewny i melancholijny nastrój,
wykonując utwory fortepianowe. Chórzyści zaśpiewali m.in.
„Regina Coeli”, „Tantum Ergo” i
„O Salutaris Hostia”, I. Reimanna, „Kyrie”, J.T. Beckera, utwory
J. Świdra i innych znakomitych
kompozytorów, ale również
„Prząśniczkę” i Ojcze Nasz”, St.
Moniuszki (Chór CANTUS). Wambierzycki chór wykonał także
Maryjną pieśń „Zdrowaś Maryjo”, napisaną przez dyrygenta
chóru, Stanisława Paluszka.
Konferansjerami spotkania byli
Monika Kaniewska i Zygmunt
Pchalek, którzy w ramach wprowadzenia, przedstawili również
krótki życiorys kompozytora
(I. Reimanna).
XVIII Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Chóralnej
im. Ignaza Reimanna
w Wambierzycach

Ojciec Albert Krzywański - proboszcz i kustosz Sanktuarium w Wambierzycach.

Kulminacyjnym punktem
Festiwalu było wspólne wyko-

nanie przez wszystkich uczestników Festiwalu „Hymnu Ziemi
Kłodzkiej”. Połączonymi chórami
dyrygował Stanisław Paluszek
– dyrygent, dyrektor i współzałożyciel Chóru CANTUS oraz organista Bazyliki Wambierzyckiej.
Brawom nie było końca.
Tegoroczny Festiwal odbył
się pod znamienitymi patronatami: honorowym - Ks. Biskupa
prof. dr hab. Ignacego Deca, Senatora RP Aleksandra Szweda,
Starosty Kłodzkiego Macieja
Awiżeniai Konsula Konsulatu RP
w Opolu Birgit Fisel-Rösle
oraz artystycznym - Akademii
Muzycznej im. K. Lipińskiego
we Wrocławiu. Patronat Honorowy objęło Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Organizatorzy dziękują serdecznie wspaniałej publiczności, praprawnuczce I. Reimanna,
Pani Christel Kaven z Berlina,
uczestnikom oraz sponsorom,
szczególnie: Piekarni TOLEK
i Panu Antoniemu Wacykowi,
Państwu Katarzynie i Pawłowi
Krugły, Paniom Dorocie Padzińskiej, Elżbiecie Tracz i Katarzynie Ochsenbauer za wspaniałe
kwiaty, Niemieckiemu Towarzystwu Społeczno- Kulturalnemu
z Kłodzka, Fundacji Gerharda
Hirschfeldera w Műnster oraz
wsz ystkim osobom, które
wsparły organizację Festiwalu.
Do zobaczenia za rok!
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Joanna Zyzda-Kusiakiewicz

III RADKOWSKIE SPOTKANIA MUZYCZNE
W książce Sary Dessen Posłuchaj mnie… czytamy: Poza tym
muzyka jest wieczna. Dlatego
czujemy ją w ciele. Rozumiesz?
Słuchając jakiejś piosenki, możemy przenieść się w czasie, znaleźć w innym miejscu i zbliżyć
się do innej osoby. Wszystko się
zmienia, ludzie się zmieniają, ale
muzyka nie. Jest wieczna. To niesamowite”.
Przedostatni czerwcowy
weekend należał w Radkowie
do prawdziwie muzycznych,
a to za sprawą III Radkowskich
Spotkań Muzycznych, których
organizatorami są Gmina Radków i Parafia pw. Św. Doroty
w Radkowie.
Rozpoczęliśmy w sobotę
(22 czerwca br.) koncertem inaugurującym nasz cykl muzyczny
w wykonaniu Chóru Mieszanego Katedry Wawelskiej w Krakowie pod dyrekcją Andrzeja
Korzeniowskiego, który sprawił,
że wraz z muzyką podróżowaliśmy w czasie i przeżywaliśmy niezwykłe uniesienia. W programie
koncertu znalazły się utwory: Ubi
caritas autorstwa współczesnego
norweskiego pianisty i kompozytora Oli Gjeilo, O gloriosa
Domina Mikołaja Zieleńskiego
– polskiego organisty, kompozytora i kapelmistrza przełomu
renesansu i baroku, Ave Maria
autorstwa Bartłomieja Pękiela,
Ave Regina Celeorum Tadeusza
Paciorkiewicza – współczesnego
polskiego kompozytora, organisty i pedagoga, Bogorodice autorstwa Siergieja Rachmaninowa,
Zdrowaś Królewno Wyborna Andrzeja Koszewskiego – polskiego

Chóru Mieszany Katedry Wawelskiej w Krakowie pod dyrekcją Andrzeja Korzeniowskiego

kompozytora, teoretyka muzyki,
muzykologa związanego z Akademią Muzyczną w Poznaniu,
Matko Najświętsza autorstwa
znanego wszystkim doskonale
Henryka Mikołaja Góreckiego,
kompozytora którego imieniem
nazwano Filharmonię Śląską
w Katowicach oraz… Bibliotekę
Publiczną Miasta Rydułtowy, Tu
es Petrus autorstwa młodej krakowskiej kompozytorki Klaudii
Rabiegi, Richte mich, Gott Felixa
Mendelssohna-Bartholdy`ego,
Pieśń Cherubinów Henryka Jana
Botora – polskiego kompozytora,
dyrygenta, organisty i pedagoga,
Mały koncert na chór mieszany
Romualda Twardowskiego oraz
na bis: Bogorodice Arvo Pärta
– pochodzącego z Estonii kompozytora muzyki chóralnej i in-

Burmistrz Jan Bednarczyk składa podziękowania artystom.

strumentalnej.
W kolejną muzyczną podróż
pełną wzruszeń zabrał nas w
niedzielę (23 czerwca br.) Chór
Kameralny „Senza Rigore” Akademii Muzycznej we Wrocławiu
pod dyrekcją Jolanty Szybalskiej-Matczak. Chórzyści brawurowo
i z wielkim zaangażowaniem wykonali program, za który zebrali
gromkie brawa, a w którym znalazły się utwory: In Monte Oliveti
Mikołaja Zieleńskiego, Crucem
tuam Łukasza Urbaniaka młodego kompozytora teoretyka
muzyki, pianisty urodzonego
i związanego z Bydgoszczą,
Alleluja Michała Zielińskiego
współczesnego kompozytora,
teoretyka muzyki, i wokalisty,
zawodowo związanego z Bydgoszczą, Cantate Domino Clau-

dio Monteverdiego, Beatus vir
– Sanctus Adalbertus znanego
i uznanego współczesnego kompozytora i organizatora życia
muzycznego – pochodzącego
z Częstochowy – Pawła Łukaszewskiego. Clap your hands,
all peoples Katarzyny Danel –
młodej i obiecującej laureatki
licznych konkursów kompozytorskich, Rosmarin, op. 62 nr 1
Johannesa Brahmsa
Tylem wytrwał Ignacego Jana
Paderewskiego i Stanisława Wiechowicza z cyklu Pieśni mickiewiczowskich na chór mieszany
a cappella. Sobótkowe śpiewki
cz. I Kazimierza Serockiego – powojennego polskiego kompozytora muzyki poważnej i filmowej.
Kolejne takie spotkania już za
rok w Radkowie – zapraszamy!

Chór Kameralny „Senza Rigore” Akademii Muzycznej we Wrocławiu pod dyrekcją Jolanty
Szybalskiej-Matczak.
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BESUCH AUS DEUTSCHLAND ANLÄSSLICH
DER VERLEIHUNG DER STADTRECHTE AN DIE STADT
HABELSCHWERDT VOR 700 JAHREN
Am 24. Mai 2019 fand in der
Historischen Aula des Allgemeinbildenden Schulzentrums
in Habelschwerdt ein Festakt
aus Anlass des 700-jährigen
Jubiläums der Verleihung der
Stadtrechte an die Stadt Habelschwerdt statt. Durch den
Festakt führten – in deutscher
und in polnischer Sprache - die
Schüler Julia Franaszczyk und
Hubert Hajduk unter Anleitung
der Lehrkräfte M. Dereń und
H.-P. Keuten. Eingeladen waren
Vertreter der Öffentlichkeit, die
Mitglieder der Heimatgruppe
Habelschwerdt und des DFK
Glatz sowie die deutsche Schriftstellerin Monika Taubitz. Herr
Jan Ostapowicz, Herr Bartłomiej
Bielawski und Frau Marta Łysyganicz, Lehrer und Schüler der
Habelschwerdter Musikschule
für Fortgeschrittene, spielten
zur Eröffnung die Europahymne sowie eine Fanfare, die der
Direktor der Habelschwerdter
Musikschule, Herr T. Piotrowski,
speziell aus Anlass der 700-Jahr-Feier komponiert hatte. Es folgten die Begrüßungsansprachen
des Schuldirektors P. Popiel sowie
der Schriftstellerin Frau Taubitz,
des Vorsitzenden der Heimatgruppe Habelschwerdt, Herrn H.
Wolf, sowie des Vorsitzenden des
DFK Glatz, Herrn H. Ulbrich. Begleitet durch die Pianistin Marta
Łysyganicz trug die Schulabsolventin Magdalena Długoszyja
drei Lieder in russischer, englischer und französischer Sprache
vor. Auch die deutschen Gäste
beteiligten sich mit einer Musikeinlage, dem Habelschwerdter
Heimatlied sowie der romantischen Komposition „Die Lorelei”
nach dem bekannten Gedicht
von Heinrich Heine, vorgetragen
durch Herrn Ralf Lehmkühler.
Danach zeigte Herr Wolf eine
Multimedia-Präsentation über
das Habelschwerdt seiner Kindertage, anschließend folgten eine
Präsentation von Frau Małgorzata
Mrzygłód über das heutige Habelschwerdt sowie ein Film von
Herrn Jaromin Chyliński über den
Habelschwerdter Ehrenbürger

Karl Heinz Ludwig und die zahlreichen Renovierungsarbeiten,
die dieser in seiner Heimatstadt,
welche er 1946 verlassen musste,
in den letzten Jahren durchgeführt hat. Der Festakt in der Aula
endete mit einem Konzert des
Chors der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaft in Glatz. Im
Anschluss luden Frau Małgorzata
Feszczuk und Schülerinnen der
2. Liceumsklasse die geladenen
Gäste zu Kaffee und Kuchen ein.
Die deutschen Gäste besichtigten, bevor sie die Heimreise antraten, noch die Schule (die sie
seit Jahren großzügig unterstützen) sowie das Schulmuseum.
Schüler der zweiten Klasse des Liceums interviewten
Herrn Heribert Wolf, der heute
in Düsseldorf lebt und in seinem
Vortrag die Geschichte seiner
Familie in Habelschwerdt vorstellte. Er berichtete, dass seine Familie eine Schmiede in
der Glatzer Straße (heute ulica
Okrzei) hatte (die traditionsreiche
„Wolf-Schmiede”), wo sich auch
Kaplan Gerhard Hirschfelder versteckte, wenn er von der Gestapo
gesucht wurde. Bis 1946 wohnte
Familie Wolf in dem Haus auf der
Glatzer Straße.
- Sehr geehrter Herr Wolf, wir
freuen uns, dass Sie zugestimmt
haben, dieses Interview mit uns
zu führen. Unsere erste Frage:
Freuen Sie sich, zur 700-Jahrfeier
von Habelschwerdt hier zu sein?
- Ja, ich freue mich, dass wir
hierher kommen konnten. Vor
einem Jahr wurde ich durch die
Bürgermeisterin eingeladen. Ich
habe eine Gruppe von 35 Personen gefunden, die zu dieser
Feier mitkommen wollten, und
wir haben uns gefreut an der Zeremonie teilnehmen zu können.
- Wie lange bleiben Sie in
Polen?
- Wir sind letzte Woche Freitag angekommen und wohnen
in einem Hotel in Wilhelmsthal.
Morgen (Donnerstag) fahren wir
nach Hause.
- Was haben Sie während Ihres Aufenthalts in der Grafschaft
Glatz gemacht?

Heribert Wolf

- Am Samstag besuchten wir
das Streichholzmuseum in Habelschwerdt, wo eine Ausstellung
über die Geschichte der Stadt
eröffnet wurde. Dann besuchten wir die Orte, an denen wir
früher gelebt hatten, und den
alten Friedhof. Sonntags um 12
Uhr nahmen wir am Hochamt in
der Michaelskirche und anschließend am Umzug zum Festplatz
teil. Wir wurden mit den anderen Ehrengästen auf die Bühne
eingeladen, und ich hielt eine
Rede. Die Bürgermeisterin lud
uns im Anschluss zum Essen in
ein Restaurant ein, dann sahen
wir uns die Aufführungen an und
kehrten am Abend in unser Hotel zurück. Am Montagmorgen
besuchten wir die Basilika in
Wartha. Am Nachmittag fuhren
wir nach Bad Altheide, wo wir
die Zeit für einen Spaziergang
durch den Kurort nutzten. Am
Dienstag sahen wir das Schloss
in Grafenort. Ich freue mich,
dass das Schloss renoviert wird
und unterstütze das Renovierungsprojekt finanziell. Später
machten wir eine Busfahrt von
Bad Altheide über Rückers und
Bad Reinerz nach Bad Kudowa
und fuhren dann zurück über
die Sudetenstraße. Wir hatten
schönes Wetter. Das heutige
Programm an Eurer Schule hat
uns sehr gefallen, und morgen
fahren wir wieder zurück nach
Hause.
- Welche Beziehung haben
Sie zu unserer Schule?

- Seit 2010 besteht über
Euren Lehrer, Herrn Keuten, ein
Kontakt zwischen mir und Eurer
Schule. Wir organisieren gemeinsam einen Schüleraustausch mit
der Stadt Bedburg. Leider hat der
Austausch in diesem Schuljahr
nicht stattgefunden, da es nicht
genügend interessierte Schüler
aus Deutschland gab. Deswegen
haben wir ersatzweise 5 Computer für Eure Schule gestiftet.
- Was gefällt Ihnen an der
heutigen Stadt Bystrzyca?
- Ich mag die Atmosphäre in
der Stadt und die Tatsache, dass
es viele Fortschritte bei der Renovierung gibt. Zuerst muss natürlich die Infrastruktur erneuert
werden, dann erst kann man sich
weiter um die Denkmäler kümmern. Wir haben einen guten
Kontakt zur Bürgermeisterin,
aber ich habe auch viele Freunde hier. Ich bin hier geboren und
deshalb bin ich mit diesem Ort
verbunden. Ich verließ Habelschwerdt zwar schon im Alter
von 3 Jahren, aber durch viele
Erzählungen in meiner Familie
kenne ich Habelschwerdt und
seine Geschichte gut.
- Gibt es auch Schülerzeitungen in deutschen Schulen?
- Ja, deutsche Schulen haben auch Schülerzeitungen.
Realschulen weniger, aber fast
jedes Gymnasium in Deutschland
hat eine Schülerzeitung.
- Vielen Dank für das Interview.
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Ewa Glura

MALARZE PONOWNIE W BIELAWIE
W dniach od 27 maja
do 1 czerwca 2019 roku odbył
się XXVI Międzynarodowy Plener
Malarski pod nazwą: „Bielawskie
pejzaże”. Organizatorami pleneru byli: Miejski Ośrodek Kultury
i Sztuki w Bielawie i Towarzystwo
Przyjaciół Bielawy. W plenerze
uczestniczyli: Jarmila Smetanova
z Jesennu, Věra Kopecká z Křinic, Vera Horstova z Novej Paki,
Margita Nedomlelova z Jicina,
Lidusa Svabenicka z Červená Třemešná, Jan Smetana z Jesennu,
Włodzimierz Reszetov z Rygi, Danuta Polakowska z Wałbrzycha,
Krystyna Leśniewska – Pasionek
z Lądka-Zdroju i Edward Kostka
z Wrocławia.
W pierwszym dniu pobytu
malarze zwiedzili nasze miasto
i wybrali dogodne miejsca
do malowania. Byli również zauroczeni Leśniczówką - miejscem
zakwaterowania. Program pobytu był bardzo urozmaicony. Byli
gośćmi Aleksandra Siódmaka wiceburmistrza Miasta Bielawy.
Pan Burmistrz serdecznie przywitał wszystkich malarzy oraz panią Liliannę Rządeczko - prezes
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy
i Ewę Glurę - honorową prezes.
Ewa Glura przedstawiła wszystkich gości i w krótkich słowach
opowiedziała skąd przybyli oraz
jakie mają pasje i zainteresowania. Na zakończenie spotkania
wszyscy otrzymali piękne upo-

Uczestnicy pleneru.

minki, ufundowane przez Gminę
Bielawa i Towarzystwo Przyjaciół
Bielawy.
W trakcie pleneru odbyło
się spotkanie poetyckie czeskiej
poetki Věry Kopeckiej z dziećmi
i młodzieżą w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum.
Młodzież była zachwycona poezją Věry Kopeckiej. Podziękowania za zorganizowanie tego
spotkania należą się długoletniej pedagog Krystynie Świerczyńskiej. Malarze zwiedzili
również Dzierżoniów, Niemczę

Spotkanie z wiceburmistrzem Aleksandrem Siudmakiem.

i Arboretum w Wojsławicach.
Pomimo bogatego programu
towarzyszącego plenerowi, powstało wiele obrazów olejnych,
akwarel i pasteli.
Zwieńczeniem pleneru był
wernisaż poplenerowy, zorganizowany w ogrodach przy
Leśniczówce. Na wernisaż przybyło wiele gości: dyrektorzy
szkół, pedagodzy, członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy,
zaproszeni goście i osoby kochające sztukę. Wernisaż uświetnił
występ utalentowanych muzycznie uczniów z Ekologicznej

Szkoły Podstawowej Nr 7. Prezes Lilianna Rządeczko podziękowała wszystkim malarzom
za udział w plenerze i wręczyła im dyplomy uczestnictwa.
Na zakończenie swój wiersz
napisany na plenerze przeczytała Krystyna Leśniewska Pasionek. Podziękowania należą
się także pani Ilonie Dąbrowskiej
za miłe przyjęcie i ugoszczenie
malarzy w pięknej Leśniczówce.
Uczestnicy wernisażu podziwiali
prace artystów, którzy różnymi
technikami utrwalili piękno naszego miasta.

Ziemia Kłodzka nr 294-295/lipiec-sierpień 2019

24
Ewa Glura

WYSTAWA WŁADIMIRA RESHETOVA
W ramach XXX Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Zespole Szkół Zawodowych Cechu Rzemiosł Różnych
w Bielawie w dniu 27 maja 2019
roku odbył się wernisaż wystawy
malarstwa Władimira Reshetova
z Rygi pn. „Posłaniec Światła”.
Organizatorami wystawy byli:
Cech Rzemiosł Różnych i Małej
Przedsiębiorczości w Bielawie ,
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki
w Bielawie, Komitet Organizacyjny Polsko - Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej przy współpracy
Polsko - Czeskiego Klubu „Art –
Studio w Mieroszowie.
Pani Katarzyna Wierzbicka Dyrektor Biura Cechu przywitała
gości przybyłych na tę uroczystość : dyrektorów i nauczycieli
bielawskich szkół wraz z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi oraz
Oddziałami Gimnazjum, Zespołu
Szkół Cechu Rzemiosł Różnych
w Bielawie. Szczególnie gorąco
powitała Władimira Reshetova
z Rygi – autora wystawy. W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Polsko - Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej, autora i przybyłych gości powitała Ewa Glura.
W krótkich słowach przybliżyła
zebranym sylwetkę autora, który urodził się w Gruzji, potem
mieszkał w Rosji, Mołdawii,
w Niemczech, Kazachstanie,

Młodzi ludzie na wernisażu.

Wernisaż wystawy „Posłaniec Światła". Wladimir Reshetov opowiada o swojej twórczości.

a po ślubie zamieszkał w Rydze.
Maluje farbami pastelowymi,
olejnymi, akrylowymi i ołówkiem
akwarelowym. Miał wiele wystaw
indywidualnych i zbiorowych.
Organizował wiele koncertów
muzyki klasycznej, jazzowej
i etnicznej. Wykonał ilustracje
do wielu książek.
Wystawę uświetniła młodzież ze Szkoły Podstawowej
Nr 4, która w pięknych strojach
ludowych zaśpiewała kilka piosenek i zatańczyła. Autor wystawy
opowiedział o swojej twórczości

i pasjach, jak również wspomniał
o tym, że od 10 lat współpracuje
z festiwalami muzyki sakralnej
w Polsce: w Bielsku – Białej, Sosnowcu, Ostrowie Wielkopolskim,
Bydgoszczy, Częstochowie oraz
z festiwalami w Uzbekistanie.
Organizatorzy wystawy podziękowali autorowi za udostępnienie prac.
Wystawę zwiedziła młodzież
z pozostałych bielawskich szkół.
Przez cały okres trwania wystawy młodzież i osoby kochające
sztukę mogli podziwiać piękne

prace wykonane pastelami.
Autor wystawy spotkał się też
z młodzieżą z Ekologicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 i ze Szkoły
Podstawowej Nr 10. Młodzież
żywo interesowała się malarstwem Władimira Reshetowa,
zadając wiele pytań. Pytania
dotyczyły głównie tematyki
wystawy, techniki wykonania
obrazów, jak również materiałów zastosowanych do powstania
tych wspaniałych dzieł.

Władimir Reshetov podczas spotkania z uczniami z bielawskich szkół.
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Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

KS. GERHARD HIRSCHFELDER - ŚWIADECTWA
WSPÓŁWIĘŹNIÓW Z KL DACHAU
„Święci są odpowiedzią, która przychodzi z góry, na pytanie skierowane z dołu.”
(Hans Urs von Balthasar (1905 - 1988)
KL Dachau – mega szkoła
chrześcijańskich
męczenników
KL Dachau w Bawarii k/ Monachium – to niemiecki obóz
śmierci, który stał się gigantyczną
szkołą męczenników XX w. Jan
Paweł II więźnia tego obozu
ks. bpa Michała Kozala określał
mianem „księcia męczenników”.
W Dachau przebywał on od lipca
1941 r oku z numerem 24 554.
Więzieni w tym koszmarnym
miejscu duchowni, starali się
podobnie jak Jezus, pokonać
naturalny lęk i w świadomy, mistyczny sposób stawać się żywą
ofiarą na Krzyżu, pojmowanym
jako drzewo życia. Tymczasem
niemieccy protestanci - z formacji
Deutsche Christen, nie tylko że
w bezkrytyczny sposób aprobowali nowe pozdrowienie: „Heil
Hitler”, jak też składanie przysięgi na Adolfa Hitlera (od 1934 r.)
i jego kult jako zbawiciela, ale
zarazem marginalizowali centralną prawdę o Bogu Miłości,
wyznając zasadę (nb. widoczną na ich fladze, w czerwonym
kolorze symbolizującym wodza
III Rzeszy): „swastyka na piersi,
krzyż w sercu”. Kult Hitlera jako
zbawiciela, w systemowy sposób
wpajano zwłaszcza niemieckiej
młodzieży. Od 1939 r. była ona
odgórnie zrzeszana, m.in. w organizacji „Hitler-Jugend” Heink.
W wymowny sposób potwierdzają to już słowa samej przysięgi: „W obecności krwawego
transparentu, który reprezentuje
naszego przywódcę, przysięgam
poświęcić całą moją energię, całą
siłę Wybawicielowi Naszego
Kraju, Adolfowi Hitlerowi. Chcę
i jestem gotowy oddać za niego
moje życie, tak mi dopomóż Bóg.
Jeden Lud, jedna Rzesza, jeden
Wódz”.
Tymczasem katoliccy kapłaniwięźniowie obozu dawali heroiczne świadectwo prawdzie,
którą wyznajemy w liturgii: „Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż
i zmartwychwstanie swoje,
Ty jesteś Zbawicielem świata.”

Na koniec, to właśnie oni ratowali
chrześcijańskie i ogólnoludzkie
wartości, człowieczeństwo oraz
cywilizację zachodnią, dlatego
też zostali moralnymi zwycięzcami. W tym przekonaniu
umacniają nas słowa Jana Pawła II wygłoszone 38 lat temu na
terenie byłego niemieckiego
obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Papież - Polak stwierdził
wówczas: „pragniemy ogarnąć uczuciem największej czci
każde z tych zwycięstw, każdy
przejaw człowieczeństwa, które było zaprzeczeniem systemu
systematycznego zaprzeczenia
człowieczeństwa”. Dopowiedzeniem niechaj w tym miejscu będzie również i maksyma znana
w judaizmie, czyli zdanie wyjęte
z Talmudu: „ten kto ratuje jedną
osobę, ratuje cały świat”.
Co jest tu niezwykle istotne, „bawarskie piekło” – fabryka
śmierci w Dachau stała się jedną
z głównych aren zmagań o głos
Boga w człowieku, czyli o sumienie – najtajniejszy ośrodek osoby
ludzkiej. W konsekwencji oznaczało to walkę o prawo sumienia, wolność religijną, godność
osoby oraz cywilizację łacińską.
W tym miejscu toczyła się dramatyczna batalia o to, aby jedynie Chrystusa uznać Mesjaszem
i Panem człowieczego życia. Tym
bardziej jasność blasku i mocy
prawdy oraz pogłębiana przyjaźń
z Jezusem Wcielonym Słowem
Boga Miłości, była bezcennym
skarbem. Za najwyższą cenę
katoliccy księża, usiłując trwać
w miłości i zwalczać zło dobrem,
starali się dochować wierności
Trójjedynemu Bogu, którego
imieniem jest Świętość i Prawda.
Kiedy wojujący nazizm narzucał ateizm, pogaństwo, odradzał starogermańskie kulty
i propagował kult wodza, posługując się nazistowską obrzędowością i symbolem swastyki,
a przywódcy hitlerowscy z „niemiecką dokładnością” usiłowali
zniszczyć przeciwników swoich
planów opanowania świata
i stworzenia nowego imperium -

Ks. Gerhard Hirschfelder

Okładka broszury: Feliks Koneczny, O cywilizację łacińską, „Ostoja” 2006.

Tysiącletniej Rzeszy, to zwłaszcza w tym miejscu gromadzono wielu charyzmatycznych
i niezłomnych duchownych.
W KL Dachau byli więzieni autentyczni chrześcijanie XX wieku,
w tym katoliccy biskupi, kapłani
i zakonnicy, którzy niestrudzenie głosili wiarę w moc zbawczą
Krzyża Chrystusowego (por. 1
kor 1,18-2,5). Rzeczywiście byli
to wierni świadkowie, niezłomnie
realizujący swą misję w ciemnej
epoce europejskiej. To tłumaczy fakt, że wielu ówczesnych
chrześcijan ginęło z „nienawiści
do wiary”. Nic dziwnego, że dzieje
ich życia i duchowych zmagań

stanowią dziś świetlane rozdziały
niemieckiej i europejskiej historii XX w. Poświadczają to słowa
papieża Pawła VI skierowane
do byłych więźniów - księży, podczas ich pielgrzymki do Rzymu:
„Nosicie na swoim ciele i duchu
przejmujące ślady tych okropnych udręk, które przyniosła
ze sobą ostatnia wojna, rozprzestrzeniając je po całym świecie.
Jesteście kapłanami, którym
dane było bardziej zbliżyć się do
Chrystusa i głębiej uczestniczyć
w Jego cierpieniach za zbawienie
świata” (Rzym 1975 r.).
Do dzisiaj z obozem w Dachau związane są takie m.in.
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określenia jak: „Golgota Zachodu”, „Szkoła męczenników”,
„Emaus nowego zawierzenia
Bogu i przyjęcia Jego planów,
w tym wielkiego daru cierpienia”,
„Gigantyczny kapłański wieczernik i największy klasztor różnorodnych charyzmatów, urzeczywistnianych przez zakonników
wielu narodowości”, „Kuźnia pełni
człowieczeństwa i świętości” oraz
„Największy w świecie cmentarz
księży”. Więzieni tu duchowni
w bardzo opresyjnych warunkach, nadal nieśli swemu otoczeniu Jezusa Chrystusa i urzeczywistniali Jego Ewangelię.
Była to ogromna wartość i wielki
dar. I w tym nazistowskim piekle
na ziemi, katoliccy kapłani wyrastali na herosów ducha, jawili
się jako strażnicy Dekalogu
i każdego słowa pochodzącego
od Trójjedynego Boga, stąd
to stawali się latarnią Bożego
Ducha, odnawiającego ziemię
i ludzi. Doświadczali oni prawdziwości nauczania starotestamentalnych proroków: „Będą walczyć
przeciw tobie, ale nie zdołają cię
zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą,
aby cię ochraniać” (por. Jr 1, 19;
39, 18). W konsekwencji, ukazali
nazistom i całemu światu, że religia była i jest nadal narzędziem
uczłowieczenia naszego świata.
Jest to tym ważniejsze dzisiaj,
gdyż zachodni świat w znacznej
większości zagubił już transcendencję i chrześcijańskie korzenie,
a zajmując miejsce przysługujące Bogu, wydaje decyzje
o początku i końcu ludzkiego
życia. Co więcej zachłysnął się
globalizacyjną, technokratyczną i technologiczną jednością
(mają już miejsce „małżeństwa”
osób z robotami), i de facto buduje monstrualną wieżę Babel.

Jednym słowem świat bardzo
zdziczał, żeby za niektórymi
uczonymi nie powiedzieć jeszcze dosadniej – „skundlił się”. Stąd
to współcześni ludzie znowu,
z przerażającą łatwością, i bez
żadnych skrupułów, tak często sięgają po coraz to nowe
– jeszcze bardziej „postępowe”
ideologie, pogańskie tradycje
i zwyczaje, jak też po cyniczne
i wyrafinowane kłamstwo pijarowskiej i medialnej manipulacji,
różnego typu przemoc, w tym
również po broń i niespotykane
dotychczas środki hybrydowych
wojen i masowej zagłady.
Topografia i czasokres
pobytu, pracy
oraz śmiertelnej choroby
ks. Gerharda Hirschfeldera
Niniejszy artykuł, jest praktycznie zbiorem świadectw kwalifikowanych osób – kapłanów
katolickich, którzy dobrze poznali ks. Gerharda Hirschfeldera,
i to w realiach jego ekstremalnego życia obozowego. Umacniało ich Pawłowe przesłanie: „Nie
otrzymaliście przecież ducha
niewoli, by się znowu pogrążyć
w bojaźni, ale otrzymaliście
ducha przybrania za synów,
w któr ym możemy wołać:
Abba, Ojcze!" (Rz 8,15). Warto
i trzeba się przy nich zatrzymać,
bowiem świętym (czyli osobą
pielęgnującą wysoką miarę
życia codziennego) nie zostaje się po śmierci, lecz za życia.
To za życia, autentyczny chrześcijanin - będąc darem dla innych,
jednocząc się z ludźmi swego
otoczenia (ale tylko do granicy
grzechu) i konsekwentnie realizując swą misję, oddaje innym
nie tylko otrzymane od Boga ta-

KL Dachau, Jourhaus: napis na bramie „Arbeit macht frei” (źródło: portal internetowy).

lenty, ale kropla po kropli także
i swoje życie oraz związane
z nim najwyższe wartości. Kościół
po śmierci dokładnie bada
świadectwo życia kandydatów
na ołtarze i podejmuje ostateczną decyzję o tym, że danej osobie
przysługuje tytuł do oficjalnego
kultu.
Z powyższych motywów,
poniżej (i po raz pierwszy),
i to nie tylko na gruncie polskim, publikujemy biogramy
pięciu autorów - współwięźniów
ks. Gerharda oraz pełną treść ich
świadectw (relacji). Za każdym
razem dotyczą one niezwykle
skromnej, ale zawsze niezłomnej i solidarnej postaci ks. Hirschfeldera. Obejmują one okres
siedmiu miesięcy jego życia
w KL Dachau, a zwłaszcza kilkunastu tygodni, które spędził
zarówno w tzw. bloku przyjęć
(niem. Zugangsblock), w bloku
nr 26 dla księży niemieckich, jak
też w obozowym pseudo lazarecie. Ich relacje to wyjątkowo
cenne oceny i charakterystyki
Duszpasterza Młodzieży Ziemi
Kłodzkiej. Pochodzą bowiem
od naocznych świadków, a równocześnie od młodych wiekiem,
ale dojrzałych kapłanów, pogłębionych duchowością i doznanym cierpieniem. Pozwolą nam
w pełniejszym stopniu poznać
i zrozumieć radość (to cecha ludzi
głębokiej wiary, która wywodzi
się z wewnętrznego doświadczenia Boga) oraz ewangeliczne świadectwo życia Pierwszego
Błogosławionego diecezji świdnickiej.
W komplementarny i polifoniczny sposób ukazują one
tożsamość i kapłańską misję
ks. Gerharda Hirschfeldera. Była
one realizowana przez przywoływane tu wyjątkowe akty chrześcijańskiej miłości bliźniego. Ich
fundamentem było świadectwo
wiary najwyższej próby i trud życia „pod skrzydłami” Trójjedynego Boga Miłości. Stanowią one
cenną manifestację duchowej
siły i wolności oraz zmagania
na rzecz dochowywania wierności wartościom, złotej regule
i Ewangelii. Nawet w obozie
śmierci w Wybitnym Kłodzczaninie Boski ogień nie przygasł,
ostudzony trwaniem w nieprawościach, nadal uważny wzrok
jego duszy pozostawał utkwiony w cichej, ale pełnej Boskiego
majestatu i mocy, cierpliwości
umiłowanego Pana i Zbawiciela.
Świadomie przyjmowane prze-

śladowania: poniżenia, upokorzenia i codzienne obozowe krzyże,
przynosiły mu kolejne odnowienie ducha. Ks. Hirschfelder, także
i w tych nieludzkich obozowych
warunkach, na modlitwie indywidualnej i wspólnotowej (Eucharystia) oraz przeżywanej Ewangelii
potrafił znajdować Bożą moc
i efektywne „przeciwciała”
na wirusy trudnych i mrocznych
czasów: nazistowskie kłamstwo
i przemoc, strach, rezygnację
i obojętność. Był w pełni świadom, że jedynie oddając swe
życie za przyjaciół oraz kochając
nieprzyjaciół, osiąga się szczyt
miłości bratniej. W tych warunkach konsekwentnie realizował
swój śmiały program duchowy,
by stać się żywą ofiarą. Po raz
pierwszy odsłania go już samo
prymicyjne motto: „Chrystus nasz
Baranek Paschalny został zabity.
Alleluja!” (niem. „Christus Unser
Osterlamm Ist Geschlachtet.
Alleluja!”)
Każdy profesjonalny badacz
i autentyczny naukowiec szuka
prawdy, a następnie bezwzględnie jej broni i służy. Z tego względu opiera się przede wszystkim
na dostępnych źródłach, a nie
jedynie na tzw. literaturze pomocniczej. W naszym przypadku
będą to zweryfikowane relacje
współwięźniów Wybitnego
Kłodzczanina z okresu jego wyniszczania w „bawarskim piekle” –
obozie śmierci KL Dachau. Poniższa tabela przedstawia panoramę
świadectw w korelacji do czasu
i miejsca pobytu ks. Gerharda
Hirschfeldera, głównych tematów poruszanych przez relatorów
oraz wykonywanych prac, form
zaangażowania, jak też uczestnictwa w życiu religijnym oraz
prawdopodobnych kontaktów
osobowych Wybitnego Kłodzczanina.
Przytaczane poniżej świadectwa (w przekładzie autora niniejszego przyczynku) ukazują nam
jednostkowy, a po części także
i wspólnotowy - wielki duchowy triumf katolickich kapłanów
nad totalitarnym i demonicznym
zniewoleniem. W praktyce, jeden
z nich - Wybitny Kłodzczanin ucieleśniał nie dającą się ani opisać, ani ogarnąć różnorodność
kapłańskich zwycięstw dobra
nad skrajnym złem. Zarazem,
te nieliczne świadectwa prezentują liczne akty afirmacji człowieczeństwa w czasach dziejowego
kataklizmu, jakim był ateistyczny
i antyludzki nazizm oraz starcie
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demonów - II wojna światowa.
Księży i zakonników wyniesionych przez Kościół do chwały
ołtarzy, jak i setki anonimowych
męczenników KL Dachau, te duchowe zwycięstwa czynią z nich
bohaterów.
W konsekwencji nakazują
nam one pielęgnować pamięć
o ich heroizmie i przeżytej
Ewangelii, a przez pogłębianie
wiedzy i prawdę o nich szerzyć
ich przesłania i kontynuować ich
misję budowania europejskiej
wspólnoty ducha. Wczytujmy
się więc z uwagą w treść świadectw wyjątkowych świadków
i nieformalnych męczenników,
w większości rówieśników
ks. Hirschfeldera. Byli to niemieccy kapłani i zakonnicy, często
związani Ruchem Szensztackim
(RSZ). Wymieniamy ich w kolejności odpowiadającej dacie ich
narodzin: ks. Alfons Duschak
(* 27 IV 1905); ks. Engelbert
Rehling OMI (* 29 VI 1906);
ks. Robert Pruszkowski (*1 II
1907); ks. prob. Josef Albinger
(*20 XI 1911) i najwybitniejszy
w tym gronie oraz najdłużej
żyjący, bowiem aż 102 lata
ks. prałat Hermann Scheipers
(*24 VII 1913).
Wybitny Kłodzczanin
w oczach pięciu
współwięźniów
z KL Dachau
Heroiczny, wspólnotowy trud
obrony i realizacji ewangelicznego człowieczeństwa w znaczący
sposób inicjował, organizował
i wspierał wyjątkowy gigant ducha O. Josef Kentenich - Założyciel RSZ. Odsłania je i syntetyzuje
przesłanie Apostoła Narodów:
„Nie otrzymaliście przecież ducha
niewoli, by się znowu pogrążyć
w bojaźni, ale otrzymaliście
ducha przybrania za synów,
w którym możemy wołać: „Abba,
Ojcze!" (Rz 8,15). W efekcie,
KL Dachau konsekwentnie zaplanowane jako miejsce bez Boga
i fabryka systemowej śmierci
więźniów politycznych, osób
duchownych i Żydów, dzięki
kapłańskim herosom ducha,
stał się miejscem niezłomnej
wiary i nadziei oraz solidarnej
miłości i braterstwa. W tym bawarskim piekle liczni katoliccy
kapłani wyrastali na wyjątkowe
„ikony” człowieczeństwa oraz
„ikony zbawienia”. Był to duchowy kontekst życiowej Golgoty

ks. Gerharda Hirschfeldera i jego
przejścia do Domu Boga Ojca.
Proces rodzenia się ks. Gerharda do pełni człowieczeństwa
oraz komunii z Trójjedynym
Bogiem i współwięźniami
po części przybliżają nam relacje współbraci kapłanów. Każdą
z nich poprzedzimy biogramem
jej autora (często jest to pierwsza
tak dalece źródłowa i zaktualizowana synteza).Pisanie tego
szczególnego portretu - cennej „ikony” Charyzmatycznego
Duszpasterza Ziemi Kłodzkiej zaczynamy od relacji najstarszego
z wymienionych współwięźniów.
Pi e r ws z y m z n i c h j e s t
ks. Alfons Duschak (* 27 IV 1905
Weitmar k/Bochum † 1 XII 1987
Viersen), który 1 sierpnia 1937
roku otrzymał święcenia kapłańskie w diecezji drezdeńsko-miśnieńskiej po czym posługiwał
w katedrze drezdeńskiej (Hofkirche) jako tutejszy wikariusz
i prefekt chłopięcego chóru
„Dresdner Kapellknaben” oraz
duszpasterz młodzieży, będąc
następcą ks. Alojsa Andritzki
(*2 VII 1914 Radibor k/ Bautzen
†3 II 1943 KL Dachau). W dniu
19 maja 1941 r. w Dreźnie został uwięziony, a w okresie od
2 sierpnia 1941 do 28 marca 1945
był już więźniem w KL Dachau
z numerem: 101245 (razem z nim
został uwięziony kolejny ksiądz
tej diecezji, duszpasterz młodzieży - doktor Bernhard Wensch
*7 VII 1908 Berlin-Wilmersdorf
†15 VIII 1942 Dachau). Motywem
uwięzienia była pełniona przezeń funkcja duszpasterza młodzieży. W dniu 5 sierpnia 1941 r.
po raz pierwszy spotkał w obozie swego nauczyciela ze szkoły
przy Domie Misyjnym Werbistów
w Bad Driburgu, ks. Franza Riepe
SVD (*26 VII 1885 † 13 VIII 1942
KL Dachau) i natychmiast rozpoczął zarówno robienie notatek
na temat realiów obozowego życia, jak i redagowanie biogramu
ks. Riepe SVD.
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Niebawem w obozowej kaplicy bloku nr 26/1 (o długości
zaledwie 20 m, przy czym powierzchnia baraku: 100 x 10 m)
podczas celebracji eucharystycznej i nabożeństw troszczył się
o śpiew liturgiczny. W tej funkcji, od 22 grudnia 1941 r. był on
następcą zmarłego O. Albrechta Friedricha Wagnera OSB
z opactwa w St. Ottilien. Współpracowali z nim, jako członkowie
kapłańskiej scholi m.in.: ks. Karl
Leisner (przyjaciel), ks. Gerhard
Hirschfelder, który dopiero
od 24 marca 1942 r. był w bloku 26 dla księży niemieckich,
o. Elpidius Marköter OFM,
O. Karel Schmidt SDB. Dodajmy
że w KL Dachau śmierć ponieśli
także kolejni dwaj duszpasterze
młodzieży tej samej diecezji:
ks. prob. Aloys Scholze (*4 IX
1893 Drezno † 1 IX 1942 KL Dachau); ks. dr. Bernhard Wensch
(*7 VII 1908 Berlin-Wilmersdorf
†15 VIII 1942 KL Dachau). W dniu
21 lipca 1955 r. ks. Duschak został inkardynowany do diecezji
Aachen. W roku 1977 zredagował
on krótką relację o swym przyjacielu - współwięźniu pt. „Karl
Leisner in der Choralschola der
sterbenden Priester“. Co więcej
zmarły w maju 1997 r. w Steyl
94-letni biskup misyjny Wilhelm

Josef Duschak SVD (*15 V 1903
†5 V 1997) był starszym bratem
ks. Alfonsa Duschaka.
Literatura: R. Siegel, Blutzeuge der Vergangenheit. Ein Gedenkheft für den im KZ Dachau
verstorbenen Jugendseelsorger
des Bistums Meißen Dr. B. W, Berlin 1948; Eike Lossin, Katholische
Geistliche in nationalsozialistischen Konzentrationslagern,
Verlag Koenigshausen Neumann
2011, s. 244.
Ks. Alfons Duschak (lat
59), w dniu 1 listopada 1964 r.
w liście wysłanym z Düsseldorfu
(Armen) do kapłana [ks. Adolfa
Langera?], zainteresowanego
życiem ks. Gerharda Hirschfeldera napisał: „Drogi Współbracie!
Z przyjemnością opowiem Ci to
co jest mi wiadome. […]. Gerhard Hirschfelder był niewzruszony, ale nie z powodu swej
natury (tę zdolność posiadałem
ja), ale dzięki samoopanowaniu
i rzadko spotykanej bezgranicznej miłości, która w każdym czasie świętowała swoje zwycięstwa.
Bowiem nie oszczędzał swego
śmiertelnie umęczonego ciała,
lecz zawsze je przezwyciężał,
będąc gotowym do usłużenia
i do okazywania dobroci. Czynił to zwyczajnie, bez szemrania,
skoncentrowany wewnętrznie

Plan KL Dachau, plansza informacyjna na terenie dawnego obozu (fot. ks. F. Fitych).

KL Dachau, plan funkcjonalny bloku nr 26 dla księży niemieckich (Archiwum ITS w Bad Arolsen).
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i wolny od jakiegokolwiek ekshibicjonizmu. Przebywanie
w jego otoczeniu ustawicznie
powodowało, że promieniowanie jego charakteru wprawiało
w zdumienie i napawało szczęściem. Nigdy mi nie odmówił.
Co więcej, nigdy nie brakowało
go na próbie naszej scholii. Nawet kiedy wymagałem dawania
z siebie prawie ostatnich sił, to
on nigdy nie wybuchł, tak bardzo
opanowanym i spokojnym był
jego charakter. Z przyjemnością
przeżywało się fakt, że jest blisko,
tuż obok. Było mi lżej na sercu,
kiedy przypadkiem na niego
skierowałem wzrok, wówczas
słowa krytyki dosłownie więzły
mi w gardle. Jednak nieco później osiągnął już kres fizycznej
wytrzymałości.
Jeśli jedzenie prz ypadkowo znalezionych liści
z powodu permanentnego
uczucia głodu, jako sałaty
(i traktowanie tego jako cennego niespodziewanego daru),
na mnie i na moim żołądku nie
robiło żadnego wrażenia, to już
w jego przypadku prowadziło to
niemalże do śmierci. Doznawał
bowiem silnych retorsji i bez
mała skrętu jelit. Nic dziwnego,
że Gerhard, aby mógł stanąć
na apelu, musiał być wspierany
z obu stron. Działo się to przy
okropnym wrzasku tych „wampirów” (którzy dzisiaj jawią się
jako niewinni, a pomagali jedynie
niektórym). Pomimo wielorakich
trudności, został wreszcie przeniesiony do obozowego lazaretu i tu otrzymał „odpoczynek
w łóżku”. Podkreślić należy, że
[lazaret] istniał głównie dzięki
trosce infirmiarzy, ale kosztem
życia samych pacjentów. W tym
czasie Gerhard był już tak słaby,
że nie był w stanie podnieść się
o własnych siłach.
Z powodu niewydolności przewodu pokarmowego
Gerhard pozbawiony sił, był
już po prostu tylko szkieletem. [zanikały nawet funkcje
fizjologiczne organizmu] stąd
do wypróżnień dochodziło już
w łóżku. Odkrył ten fakt „infirmiarz”. W atmosferze gniewu
i krzyku, Gerhard skopany,
został w yr zucony z łóżk a
i na boso usiłował dotrzeć
do umywalni. Tu „infirmiarz”
i „asystent” (jako jemu podobna
kreatura) rozpoczęli okładanie
go rurą. Po czym na sześć godzin pozostawili swoją ofiarę
– biednego kapłana - samego,

wychłodzonego, wyczerpanego
i w dreszczach. W następstwie
pojawiło się zapalenie płuc. Było
to ich rutynowe postępowanie,
traktowane w tym miejscu jako
naturalne. Następnego dnia
Gerhard Hirschfelder już nie żył.
Odnosząc się jedynie
do listów męczennika św. biskupa Ignacego Antiocheńskiego,
możemy stwierdzić, że nie jest
to nowy typ doświadczenia.
Bowiem w tym konkretnym
przypadku mamy przed oczyma z jednej strony człowieka
w pełni uformowanego, chrześcijanina i kapłana, a z drugiej
totalną negację [i wręcz szatańską] nienawiść wobec „klechów”,
która wprawiała „infirmiarzy”
w tym większą furię i wściekłość,
im bardziej katowany kapłan
przyjmował to pastwienie się
z cierpliwością i pokojem.
W taki oto sposób zakończyłem.
List z prośbą Księdza przekazałem współbratu obozowych
cierpień ks. prob. Benedikt’owi
Rodach’owi [*2 V 1910 Mainz
†1 X 1974 Nieder Mörlen k/Bad
Nauheim; z Mörfelden k/ Gross
Gerau, nb. był on pierwszym
proboszczem parafii Chrystusa
Króla w latach 1945- 30 IV1953,
a następnie proboszczem w Nieder-Mörlen]. [Także i on] bardzo
go cenił i szanował. Uczestniczył
również w liturgii pogrzebowej
ks. wikariusza Hirschfeldera. Mam
wielką nadzieję, że i on będzie
w stanie przekazać kolejne cenne wiadomości. Z bratnim pozdrowieniem. Autograf: Alfons
Duschak” (źródło: Monasterien,
s. 310-312).
Autorem drugiego świadectwa jest ks. Engelbert Rehling
OMI (* 29 VI 1906 Düpe †25 XI
1976 Aachen). W dniu 30 kwietnia 1927 r. w klasztorze Maria
Engelport należącym do zgromadzenia Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej (OMI, założone w 1816 r.) rozpoczął swój
nowicjat, a 1 maja 1928 r. złożył
już pierwsze śluby zakonne. Po
skończeniu filozoficzno - teologicznych studiów w Szkole
Wyższej Oblatów w Hünfeld k/
Fuldy 24 grudnia 1932 r. otrzymał
święcenia diakonatu, a 9 kwietnia 1933 r. święcenia kapłańskie.
W latach 1934-1941 określany
mianem bardzo przyjaznego
kapłana i charyzmatycznego kaznodziei realizował misje ludowe,
w czasie których nie ukrywał
swego pokojowego i antynazistowskiego nastawienia. W efek-

cie popołudniem 28 października
1941 r. w Münster został zatrzymany przez gestapo, gdzie wielokrotnie i przez wiele godzin był
przesłuchiwany. W dniu 8 listopada 1941 roku wydano nakaz jego
aresztowania. W dniach 22 - 26
grudnia przetransportowano go
do KL Dachau. Był więźniem tego
obozu w latach 1941- 1945 z numerem 28963. Istniały tu trzy tzw.
„bloki kapłańskie”: nr 26, 28 i 30,
oddzielone płotem od pozostałych. 25 kwietnia 1945 r. wydano
rozkaz ewakuacji obozu i przemarszu do Starnberg. O godzinie
pierwszej w nocy 27 kwietnia,
wraz z dwoma współwięźniami,
ks. Rehling zbiegł.
Literatura: P. Engelbert Rehling OMI. Aachen, Salvatorberg,
w: Heinrich Selhorst (Hrsg.), Priesterschicksale im Dritten Reich
aus dem Bistum Aachen, Einhard-Verlag Aachen 1972, s. 121–140.
Gregor Schlarmann, Engelbert Rehling. Ein Steinfelder im
KZ Dachau, w: Walter Scherbring,
Rudi Timphus (Red.), Steinfeld
1187–1987, Vechta 1987, s. 602.
W dwu relacjach ks. Rehlinga
OMI adresowanych - najpierw
do swego współbrata zainteresowanego życiem Hirschfeldera,
a następnie w formie relacji na
rzecz przygotowywanego procesu, tak pisze on o swoich kontaktach z ks. Gerhardem Hirschfelderem (pierwszy tekst z datą
2 lipca 1946 r., a druga jego rela-

cja pozbawiona jest daty; źródło:
B. Franke i in., Kaplan Gerhard
Hirschfelder, s. 25-26).
Ks. Rehling OMI (lat 40)
napisał: „Gerharda Hirschfeldera znałem bardzo dobrze. Był
moim rówieśnikiem. Do Dachau
dotarł dzień później niż ja, tzn.
27 grudnia 1941 r. Nie należał
do fizycznie najsilniejszych,
chociaż w momencie przybycia
w zasadzie był jeszcze zdrowy.
Pierwsze trzy miesiące przeżył
z polskimi księżmi w bloku nr
30 doświadczając szykan, jakie
w blokach 28 i 30, organizował
pewien Fritz Becher [*29 X 1904
†29 V 1946; był to niemiecki
kapo, a wcześniej starszy obu
bloków dla księży polskiej narodowości; katował ich na każdym
kroku, nieraz do nieprzytomności, a czasem nawet do śmierci,
w sumie z jego rąk zginęło ok.
400 osób]. Ufam, że ty jeszcze
możesz to sobie dobrze przypomnieć. Ponieważ [Gerhard] miał
słabą kondycję fizyczną, stąd
ciężkie obozowe życie bardzo
go osłabiło.Niebawem był już
całkowicie bezsilny, aż pewnego
dnia doszło do zupełnego wyczerpania. Został przeniesiony
na rewir sanitarny. Tutaj 1 sierpnia 1942 r. zmarł z powodu głodu
i wyczerpania. Gerhard Hirschfelder miał bardzo wysublimowany i zrównoważony charakter,
był uczynnym, empatycznym
i bardzo lubianym współbratem

Miasto Schönberg; ulica ks. R. Pruszkowskiego (źródło: http://www.landkreis-allenstein.
de/strasse-in-preetz-nach-wartenburger-pfarrer-benannt/).

KL Dachau, kaplica obozowa w bloku nr 26/1, (źródło: archiwum RSZ).
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w kapłaństwie. Zasmucił i bardzo zabolał nas fakt, że musiał
umrzeć tak wcześnie”.
W re l a c j i k s. R e h l i n g a
na rzecz procesu beatyfikacyjnego czytamy: „Ks. wikariusz
Hirschfelder, podobnie jak i ja,
mieszkał w bloku 26/3 izbie.
Na swoim otoczeniu robił wrażenie, z jednej strony zdecydowanego, a z drugiej niemalże
lękliwego i bojaźliwego. Praktykował głębokie i szlachetne
życie wewnętrzne, a równocześnie był natychmiast gotowym
do każdej posługi miłości. Znacznie bliżej poznałem go dzięki
o. Fischerowi, który pozostawał
z nim w bliskiej relacji, w związku
z życiem Hirschfeldera według
duchowości Ruchu Szensztackiego [nb. w Dachau należał on
do kręgu księży szensztackich].
Hirschfelder był zainteresowany
tego typu kapłańską wspólnotą.
Stąd też konsekwentnie zgłębiał
przesłanie ikony „Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu” i wielokrotnie
Matce Bożej wyrażał swoje oddanie i umacniał swoją doń miłość.
Osobiście nawiązałem z nim
bliższą więź zwłaszcza w okresie, kiedy przez dwa kolejne dni
był moim przełożonym. Bowiem
podczas pracy na plantacjach
pełnił funkcję pomocniczego
kapo [jedno z 25-ciu okresowych]. Musiało to mieć miejsce
w lipcu 1942 r [czyli w ostatnim
tygodniu życia!]., kiedy to wraz
siedmioma więźniami (kapłanami i klerykami z Niemiec i Polski) w celu spulchniania ziemi
przeciągaliśmy kultywator tam
i z powrotem, po długich grzędach uprawnych pól. Hirschfelder
miał z jednej strony obowiązek
dopilnować staranności naszej
pracy, a z drugiej strzec abyśmy
nie zrywali owoców z krzaków
czerwonej porzeczki, które w niewielkiej odległości przedzielały
pasy ziemi uprawnej. Tymczasem
to on zatrzymał się w pobliżu
dojrzałych kiści i zamiast nas
przed tym „nadużyciem” strzec
sam, stojąc plecami do krzaków,
zrywał dostępne mu jagody czerwonej porzeczki. W tym czasie
był on już bardzo niedożywiony
i cierpiał z powodu niedoboru
witamin. Niestety chorował
na zapalenie jelit i dlatego nie
był w stanie przetrawić nawet
w pełni dojrzałych porzeczek.
Za każdym razem kiedy przechodziliśmy obok niego, podawał mi
pełną garść ciemnych, dojrzałych

porzeczek. Ta posługa miłości,
którą realizował z narażeniem
życia, była dla mnie widocznym znakiem głębokiej relacji
i wiernej braterskiej miłości.
W tym czasie, obydwaj nie zdawaliśmy sobie sprawy, że dla niego będą to już nie tylko ostatnie
dni bytności na plantacjach, ale
i wręcz kapłańskiego życia.
Niemalże w tym samym czasie miało miejsce i to zdarzenie.
Kiedy mogliśmy prowadzić
osobistą rozmowę opowiedział
mi następujące doświadczenie.
W roku poprzednim, kiedy to
kapłani więzieni w obozie mieli przez pewien czas drobne
przywileje, trzy razy w tygodniu
otrzymywali kakao. Hirschfelder
był w tym czasie w tzw. bloku
„przyjęć” (Zugangsblock) i dlatego nie mógł uczestniczyć
w przydziale kakaowych porcji.
Przy czym wielokrotnie na własne oczy widział, jak do naszego
bloku wnoszono kocioł z kakao.
I pozostawał w bezpośredniej
jego bliskości. Jemu cierpiącemu
z powodu głodu, już sam widok
kotła z ciepłym kakao wyciskał
łzy. Zapewnił mnie, że tę tak bardzo krzepiącą konsumpcję kakao,
z serca zapewniał współbraciom
kapłanom, a sam nadal strasznie
cierpiał z powodu dotkliwego
głodu.
To są tylko niektóre wspomnienia związane z Hirschfelderem, które w tym momencie
jestem w stanie sobie przypomnieć. Im bardziej mogłem go
poznawać, tym bardziej wzrastał mój podziw i szacunek
dla jego osoby. Nie tylko jego ciało sprawiało wrażenie kruchości,
ale również jego dusza wydawała
się być uformowaną tchnieniem
delikatnej, ale zarazem świętej
niewzruszoności. Odnosiło się
wrażenie, że z tego człowieka
i kapłana wypływają jedynie strumienie dobra i miłości. Po kilku
dniach był już zupełnie wyczerpany, znalazł się w obozowym
lazarecie i niebawem 1 sierpnia
zmarł. Kończąc moje refleksje,
pomyślałem sobie: że to sam Bóg
wziął go do siebie, aby ten przemijający świat nie szkodził mu
więcej. Wewnętrznie był bowiem
już tak dojrzały jak winogrono
w czasie winobrania”.
Autorem trzeciego świadectwa jest ks. Robert Pruszkowski
(* 1 II 1907 Wartenburg – Prusy
Wschodnie † 30 IV 1983 Lübeck).
Po święceniach kapłańskich (5 III
1933 w diec. Ermlnad). W 1933
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roku był wikariuszem parafii
St. Jakobus w Allenstein, a następnie w Stuhm. Od 1938 r. pełnił już urząd proboszcza w Wengoyen k/Reszla na Warmii, gdzie
opieką duszpasterską otaczał
również polskich robotników.
I to właśnie za tę posługę został
zadenuncjowany i aresztowany.
W następstwie, lata 1940-1945
przeżywał już jako nazistowski
więzień, najpierw Buchenwaldu (od 28 X 1940), a od 5 września 1941 r. do 28 marca 1945 r.
w KL Dachau. Tu należał do grupy księży szensztackich „Victor
in vinculis (Mariae)“ prowadzonej przez samego O. Josepha
Kentenicha. Jej członkami byli
m.in.: Hermann Dümig, Johannes
Rindermann, Hermann Richarz,
Heinz Dresbach.
Po wyzwoleniu obozu przez
rok (jedynie w zastępstwie) pełnił
posługę duszpasterską w Chiemsee. Na życzenie biskupa Maximiliana Kallera w maju 1946 r.
rozpoczął pracę duszpasterską
w miasteczku Preetz k/Kiel,
w kraju związkowym Schleswig-Holstein (7,5 tys. mieszkańców;
aby tam celebrować dwie niedzielne Msze św. pokonywał
na rowerze ponad 60 km).
W okresie 1960-62 ks. Pruszkowski posługiwał w Bad Oldeslohe,
a następnie prawie dwadzieścia
lat (1962-81) w Schönberg/Ostsee. Zmarł w Lubece 30 kwietnia
1983 r., w wieku 76 lat. (źródło:
http://www.landkreis-allenstein.de/strasse-in-preetz-nachwartenburger-pfarrer-benannt/).
Ks. prob. Pruszkowski (lat 52)
w relacji zredagowanej 9 grudnia 1959 r. w Preetz, napisał:
„Dla człowieka ochrzczonego,
a w sposób szczególny dla kapłana, który za wzorem swego
Pana i Mistrza całkowicie powierzał się woli Bożej, nawet obóz
koncentracyjny w Dachau nie był
w stanie pozbawić go tej postawy. W rezultacie, i w tym miejscu
wyniszczenia, cały pozostawał
w rękach Boga Miłości. W żadnym innym miejscu, jak właśnie tu - w KL Dachau, kapłan
pojmował, że na ołtarzu nie tylko celebruje i uobecnia Ofiarę
Chrystusa, ale że i on sam jest
Hostią (Chlebem), która ma być
ofiarowana.
To zanurzenie się w woli
Wszechmogącego Boga Ojca,
który jest w stanie również i zło
przemienić w dobro i je przemieniał, sprawiało, iż Gerhard Hirschfelder przez cały czas pozo-

Ks. Robert Pruszkowski (źródło: http://
www.landkreis-allenstein.de/strassein-preetz-nach-wartenburger-pfarrerbenannt/).

stawał pogodny i radosny. Nigdy
się nie uskarżał. Ja znam tylko
jego pogodne oblicze. Potężnym
źródłem siły była dla niego Eucharystia, którą jeden celebrans
sprawował dla całej kapłańskiej
wspólnoty. Nam zaś pozostawało
rozważanie Ofiary Chrystusa. Rok
1942 był czasem eksterminacji
wielu księży. Niedostateczne
wyżywienie, od świtu do nocy
wyczerpująca praca, symboliczna
i w obliczu deszczu i mrozu niewłaściwa odzież… długie stanie
na placu apelowym… pozbawiło
go ostatnich fizycznych sił, wychudł do tego stopnia, że pozostał jedynie szkieletem. Wobec
faktu, że ciało nie miało już sił by
żyć, byliśmy skazani na śmierć.
To było głównym celem obozu
koncentracyjnego, wyniszczenie
człowieka.
W tym czasie Gerhard Hirschfelder podarował swoje życie jako ofiarę. Nastał rok 1942
[i tragiczna w skutkach] jesień
śmierci, kiedy do krematorium
przenosiliśmy [ogromną liczbę] współtowarzyszy pracy.
W ten sposób odszedł także i on,
z niezachwianą świadomością, że
życie kapłańskie poprzez ofiarę
znajduje swoje spełnienie, kiedy oddajemy je Bogu. My, którzy
to przeżyliśmy, mogliśmy tylko
powiedzieć: consumatum est.
Autograf: Robert Pruszkowski”
(źródło: Monasterien, s. 312-313).
Ks. prob. Josef Albinger (*20
XI 1911 Neuhof † 26 X 1995)
jest autorem czwartej relacji świadectwa. Był on katolickim
kapłanem diecezji Fulda oraz
zdecydowanym przeciwnikiem nazizmu. Po ukończeniu
studiów teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym
przy Filozoficzno-Teologicznej
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Szkole Wyższej w Fuldzie przyjął
święcenia kapłańskie i od 1937
roku posługiwał jako wikariusz
w Poppenhausen (Wasserkuppe). Od 19 marca 1940 r. pełnił
misję duszpasterską w Hanau.
Kiedy gestapo ustaliło, że zbierał
i upowszechniał antynazistowskie kazania biskupa diecezji
Münster Clemensa Augusta
von Galen, najpierw dokonano
rewizji mieszkania ks. Albingera,
a 8 listopada 1941 r. spowodowano jego aresztowanie. Z tego
powodu do 5 lutego1942 r. izolowano go w więzieniu gestapo
we Frankfurcie, a następnie
był więźniem w KL Dachau od
4 kwietnia do cudownego wyzwolenia tego obozu przez żołnierzy amerykańskich. Nakaz
transportu do obozu koncentracyjnego stwierdzał: „Albinger poprzez rozpowszechnianie pism wrogich państwu usiłował zagrozić niepodległości
Ojczyzny. Wypuszczenie go na
wolność rodzi obawę, że nadal
będzie realizował działalność
szkodliwą dla narodu niemieckiego”. Po zakończeniu II wojny
światowej ks. Albinger pełnił
posługę duszpasterską m.in.
w funkcji wikariusza katedry
w Fuldzie, a w latach 1950-1982
sprawował urząd proboszcza
parafii św. Jerzego i dziekana
w Poppenhausen (Wasserkuppe),
gdzie został wyróżniony godnością honorowego obywatela tego
miasta.Jest to niewielka miejscowość (ok. 2, 6 tys. mieszkańców)
i gmina w Niemczech, w kraju
związkowym Hesja, w powiecie
Fulda.
Literatura: Günter Sagan:
Pfarrer Josef Albinger im KZ
Dachau, Buchenblätter (heimatgeschichtliche Beilage der
Fuldaer Zeitung) 85 (2012) tenże
autor przeprowadził rozmowy
nt. realiów życia w KL Dachau i
zebrał materiały dydaktyczne
dla nauczycieli, które są dostępne w formie audio zob.
(20 XI 2017): https://itunes.apple.com/de/podcast/pfarrer-josef-albinger-im-kz-dachau-audio/id560048865?mt=2;
Günter Sagan, Pfarrer Josef
Albinger im KZ Dachau,. BBll.
(heimatgeschichtliche Beilage
der Fuldaer Zeitung) 1/85, S. 1
n; Bernhard Opfermann, Das
Bistum Fulda im Dritten Reich,
Fulda, 1987; Elmar Schick, Stationen der Machtübernahme.
Die NSDAP im Fuldaer Land,
Fulda 2002.

Ks. Albinger złożył cenne
świadectwo o męczeństwie
ks. Gerharda. Z jednej strony akcentował niewzruszoną nawet
koszmarnymi realiami obozu
jego zdrową dziecięcą wiarę
w miłość Boga Ojca i Bożą
opatrzność. Z drugiej potwierdził udział ks. Hirschfeldera przy
niezwykle uciążliwym odśnieżaniu obozu. Otóż zimą na przełomie 1941/1942 r, (a więc po
kilkudniowym zaledwie pobycie
w obozie) przed świętem Trzech
Króli w KL Dachau spadło dużo
mokrego śniegu. O godzinie 3,30
obudzono księży poleceniem
natychmiastowego uprzątnięcia
obozu. W sytuacji kiedy brakowało łopat i taczek, lekko odziani
więźniowie, przy dużym mrozie
wynosili śnieg na płytach od stołów lub po prostu w czapkach.
Pełną treść cennego świadectwa autentycznego świadka znajdujemy w liście z 15
czerwca 1955 r., jaki ks. prob.
Albinger przesłał do kapłana zainteresowanego życiem
ks. Hirschfeldera. Napisał w nim:
„Ks Gerhard Hirschfelder był to
człowiek naturalnej - dziecięcej
[czyli ewangelicznej wiary, której
nie zmąciły aktualne obozowe
problemy. W jej świetle kształtował międzyosobowe relacje.
Był do końca wierny słowom
i świadectwu życia Jezusa – Mistrza, który powiedział: „Jeśli się
nie odmienicie i nie staniecie jak
dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc
uniży jak to dziecko, ten jest
największy w królestwie niebieskim” (Mt 18, 4-5). Na tym duchowym przeświadczeniu Gerhard
opierał i realizował swoje życie.
To ewangeliczne dziecięctwo
jego sposobu bycia promieniowało szczęściem, które znalazł
w Jezusie i Maryi. Mogę sobie
wyobrazić, że listy więzienne
pisane z Dachau stanowią cenne dziedzictwo. Gerhard dotarł
do Dachau [27 XII 1941] prawie
w tym samym czasie co ja. Mieszkaliśmy razem w tzw. bloku
przyjęć [niem. Zugangsblock].
Przy czym on wcześniej został
przeniesiony do bloku kapłanów
[nr 30]. Ja pozostałem jeszcze
z kilkoma więźniami w ‘mniej
przyjemnym’ bloku przyjęć
i nieco później zostałem przeniesiony do księży polskich, którzy
żyli w bloku 28 i 30. Pracowałem
razem z Gerhardem. Przy wielkim
mrozie, przez cały dzień musieliśmy odśnieżać obóz. Byliśmy

Ks. Joseph Albinger - więzień Dachau,(źródło: Medienzentrum Fulda).

źle ubrani, jedynie w cienkie pasiaki i drewniaki oraz pozbawieni
skarpet. W tym kopnym śniegu
Gerhard odmroził sobie nogi.
Każdego dnia pokazywał mi swoje odmrożone stopy z ranami. Ale
nie słyszałem z jego ust żadnego słowa utyskiwania. Pojmował
swój czas przeżywany w Dachau,
jako czas pańskiej ofiary, którą
zakończy śmierć, jako wyraz pełnego poświęcenia. Dokona się to
w ogniu największych prób głodu, wyniszczających prac, pośród
przekleństw i złego traktowania.
W ten sposób stanie się dojrzałym owocem Chrystusowego
Krzyża, fizycznie wyczerpanym,
wysuszonym jak liść późną jesienią, ale dojrzałym duchowo,
apetycznym, wartościowym
i godnym, aby być przechowanym w Bożym spichlerzu.
Często obserwowałem Gerharda podczas obozowych apeli.
Stał tam z czerwonym nosem,
a ja widziałem jak jego wargi
poruszały się w cichej milczącej modlitwie. Wyjątkowo ciężkim zajęciem było dla Gerharda
przenoszenie wielkich garów
z więzienną zupą. Gerhard nie
był fizycznym siłaczem. A my
katoliccy kapłani mieliśmy obowiązek donosić do bloków kotły
z więzienną zupą. On często załamywał się pod tym ciężarem.
Wkładał swoją więzienną czapkę
w cienki uchwyt kotła, aby mieć
bardziej pewny uchwyt. Zupa się
rozlewała. Wielu bywało karanych za to marnotrawstwo.
Pewnego dnia osłabł także
i Gerhard. W tym czasie praco-

wał na plantacjach [założone z
polecenia szefa SS H. Himmlera
w 19839, pracowało tu ok. 1000
więźniów; wytworzone produkty warzywne sprzedawano także ludności cywilnej]. Ciężkie
drewniaki z grubą drewnianą
podeszwą, jak ołowiane ciężary kleiły się do jego stóp. Nie
mógł więc poprawnie władać
swymi stopami. Szły same dokąd
chciały. Późnym latem, w okresie
gigantycznej śmiertelności, został powołany także i Gerhard.
Przeniesiono go do obozowego
lazaretu. Nie zobaczyliśmy go już
więcej. Został skremowany. Mniej
więcej potrafiliśmy obliczyć czas
śmierci każdego z więźniów.
Wszyscy byliśmy przygotowani
na śmierć. I nic nie potrafiło nas
zaskoczyć. Śmierć była dla nas
wierzchołkiem życia. Gerhard,
w obozie związał się blisko
z ruchem Szensztackim. Bardzo
często przebywał w kręgu księży
szensztackich. Mówiło się tam
o totalnym wyrzeczeniu i poświęceniu. Przy ikonie Matki Bożej,
i dzięki jej życiu, znajdowaliśmy
siły i pocieszenie.
Ostatnie szczegóły o jego
życiu mógłby zapewne przekazać ksiądz pallotyn Josef Fischer.
Gerhard był serdecznym przyjacielem wszystkich kapłanów.
W obozie był on bardzo [lubianym, słowo nieczytelne]. Zarazem był jednym z najmłodszych
więźniów. Miałbym wiele do powiedzenia o wieczornych medytacjach napisanych przez niego.
Mam też wiele pisemnych notatek dotyczących tego okresu. Bar-
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dzo często przebywałem z Gerhardem. Niestety, dzisiaj jestem
bardzo zapracowany i nie mam
już czasu. Jestem przygnieciony
pracą. Tego czego mam najmniej,
to właśnie czasu.Ufam jednak,
że chociaż po części stałem się
dla was użytecznym. Naturalnie
wiele zapomniałem. Z bratnimi
pozdrowieniami Twój: Josef Albinger” (źródło: Monasterien,
s. 310-312; B. Franke i in., Kaplan
Gerhard Hirschfelder, s. 25-26).
Autorem ostatniego, tzn.
piątego z kolei świadectwa jest
ks. prałat Hermann Scheipers
(*24 VII 1913 Ochtrup †2 VI 2016
Ochtrup). Był to niemiecki duchowny, należący do Kościoła
rzymskokatolickiego w diecezji
drezdeńsko-miśnieńskiej. Stał się
ofiarą represji w okresie narodowego socjalizmu. Był jednym
z najdłużej żyjących więźniów
KL Dachau - 102 lata. Po wyzwoleniu stał się cenionym
działaczem na rzecz pojednania
niemiecko-polskiego. Z tej racji
był wielokrotnie wyróżniony odznaczeniami kościelnymi i państwowymi. Jest autorem cennej
monografii: Gratwanderungen
– Priester unter zwei Diktaturen,
St.-Benno-Verlag Leipzig 1983.
Studia teologiczne odbył
na westfalskim Wilhelms-Universität w Münster. W 1936 r wstąpił do seminarium pastoralnego
w Schmochtitz k/, w diecezji Drezno-Meißen (cierpiącej na brak
dostatecznej liczby kapłanów).
Od lat szkolnych aż do śmierci
był członkiem stowarzyszenia
„Bund Neudeutschland”. W dniu
1 sierpnia 1937 r. w katedrze
św. Piotra w Bautzen z rąk biskupa Piotra Legge przyjął święcenia
kapłańskie. Już jako młody ksiądz
sprawujący posługę duszpasterską w Miśni, popadł Scheipers
w konflikt z władzami narodowo-socjalistycznego państwa.
W dniu 4 października 1940 r. został aresztowany i umieszczony
w lipskim więzieniu. W aktach
gestapo odnotowano:„Scheipers
to fanatyczny obrońca Kościoła
katolickiego i jako taki może wywołać niepokoje wśród ludności".
W marcu 1941 r. za odprawianie
mszy dla polskich robotników
przymusowych w III Rzeszy
został osadzony w niemieckim
nazistowskim obozie koncentracyjnym KL Dachau z numerem
24.255,28. Na więziennym drelichu nosił ten sam wyróżniający
czerwony znak (winkiel), jakim
oznaczano wrogów III Rzeszy -

komunistów i socjaldemokratów.
Żył w tej samej izbie kapłańskiego bloku 26, m.in. wraz z drezdeńskim pastorem - męczennikiem Paul’em Richter’em oraz
z Serbo-łużyczaninem ks. Alois’em Andritzkim. Wielokrotnie
przed zsyłką do bloku inwalidów
i wysyłką do krematorium w Harthaim k/Linz ratowała go dzielna
Anna - siostra bliźniaczka.
W Dachau spędził ponad
cztery lata, wielokrotnie unikając śmierci. Po latach żartował:
„Umiłowany Bóg o mnie zapomniał". Pobyt w obozie nazywał
„największym klasztorem świata". Mówił także: „KL Dachau był
równocześnie piekłem i miejscem świętym”, „zostawało się
tu przestępcą, albo świętym”.
W efekcie dla ks. Scheipersa stał
się on jednym z najważniejszych
doświadczeń, kształtującym go
na całe życie. W szeregu relacjach
z tamtego czasu ks. Scheipers
mówił: „Dałem Bogu nieograniczoną władzę nad swoim życiem", a także „nigdy nie czułem
się tak blisko Boga jak w obozie".
W dniu 26 kwietnia 1945 r.
na apelu porannym o godzinie 9,30 wydany został rozkaz,
że w ramach ewakuacji obozu
- o godzinie 12 nastąpi wymarsz
8.000 więźniów. Podążali oni
na południe, w kierunku Alp.
Następnego dnia ks. Scheipers
zdołał z tej kolumny zbiec. W pośmiertnych wspomnieniach, tak
ten fakt zrelacjonowała katolicka
agencja prasowa z Monachium:
„Najpierw ucieka do jednej z pobliskich parafii, ale zamiast tam
w bezpieczeństwie oczekiwać
nadejścia Amerykanów, przebiera się za starą kobietę, wypycha
sobie kieszenie jedzeniem, a następnie nocą staje na skraju drogi, by podawać kawałki chleba
mijającym go współwięźniom".
W 1946 r. ks. Scheipers powrócił do Miśni (na wschodzie
Niemiec), gdzie przed wojną
pełnił posługę duszpasterską.
Następnie kontynuował posługę
duszpasterza w: Radebeul, Berggießhübel, Dresden-Johannstadt,
Freital, Wilsdruff i Schirgiswalde.
Ponownie popadał w konflikty,
tym razem z komunistycznymi
władzami NRD, wielokrotnie doświadczając szykan z ich strony.
Od 1970 r. Stasi (z ramienia Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD) bezskutecznie
starało się wszcząć wobec niego proces karny. Na emeryturę
przeszedł w 1983 roku i wyjechał
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Ks. prał. Hermann Scheipers, (fot. Irmgard Tappe; źródło: http://www.wn.de/Welt/
Kultur/2016/06/2397529).

do rodzinnego Ochtrup, w landzie Nadrenia Północna-Westfalia. W ostatnich dekadach
poświęcił się ratowaniu pamięci historycznej. Prezentował realia i świadectwa kapłańskiego
życia w postaci audycji radiowych i referatów wygłaszanych
w Hiszpanii, USA, Francji, Holandii. Solidarna miłość i relacje
jakie panowały pomiędzy nim
a bliźniaczką Anną stały się tematem filmu zrealizowanego przez
MDR pt. „Dir gehört mein Leben”
(na płycie DVD dostępna jest
również wersja polska).
Ks. prałat Hermann Scheipers
zmarł we śnie, nocą 2 czerwca
2015 r. Był jednym z czterech
długowiecznych duchownych,
więzionych w czasie II wojny
światowej w KL Dachau (jeden
z nich to Polak - ks kan. diec.
poznańskiej Leon Stępniak zm.
w 2013 roku, dożył wieku 100
lat). Po jego śmierci diecezja
drezdeńsko-miśnieńska opublikowała wymowne oświadczenie
i zarazem świadectwo: „Diecezja
drezdeńsko-miśnieńska, a także
wielu ludzi poza nią, jest wdzięczna i ubogacona przez życie
i działalność chrześcijanina, który
był prostolinijny i nieustraszony,
a zarazem cichy i skromny. Był
widzialnym, charyzmatycznym
orędownikiem miłości do Boga
i bliźniego, który z pełnym oddaniem, niezłomnie i z wielkim
poczuciem humoru realizował
swoje powołanie jako katolicki
ksiądz". Ponadto działalność ks.
prałata Scheipersa „stanowiła jedną z cegieł fundamentu polsko-

-niemieckiego pojednania” (Jan
Sobczak polski konsul w RFN).
Literatura: Rudolf Siegel, Johannes Lubczyk, Hermann Scheipers, Blutzeuge der Wahrheit.
Ein Gedenkblatt für den im KZ
Dachau verstorbenen Jugendseelsorger des Bistums Meißen Dr.
Bernhard Wensch, Morus-Verlag
Berlin 1949.
Hermann Scheipers: Gratwanderungen. Priester unter
zwei Diktaturen. Benno-Verlag,
Leipzig 1997. Hermann Scheipers, w: Susanne Hahn [Hrsg.],
Hubertusburger Frieden – Ewiger Frieden?! 1. Hubertusburger
Friedensgespräche. 21.-23. September 2006, Turnshare, London
2007.
Hermann Scheipers, w :
Christian Frieling, Priester aus
dem Bistum Münster im KZ. 38
Biographien. Aschendorffsche
Verlagsbuchhandlung, Münster
1992, s. 49–58.
Portale internetowe: https://
de.wikipedia.org/wiki/Hermann_
Scheipers; https://pl.wikipedia.
org/wiki/Hermann_Scheipers;
https://wiadomosci.wp.pl/zmarl-pralat-hermann-scheiperszasluzony-dla-pojednaniapolsko-niemieckiego6027387075224193a;
Emerytowany ks. prob. prałat Hermann Scheipers (lat 73)
w liście wysłanym 30 maja 1986
roku z Münster-Armelsbüren,
a adresowanym do Pani Barbary Franke (jednej z koordynatorów gromadzących świadectwa
i relacje nt. ks. Hirschfeldera)
stwierdził: „w styczniu 1942 r.
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ks. Gerhard Hirschfelder wikariusz z Bystrzycy Kł. (Hrabstwo
Kłodzkie, Śląsk) więzień Dachau
z numerem 28972 został przeniesiony z bloku przyjęć (niem.
Zugangsblock) do bloku 26
(w którym zgromadzono księży
niemieckich) sic! [jest to ewidentny błąd, bowiem w tym czasie
ks. Hirschfelder został przeniesiony do bloku 30 księży polskich,
gdzie przebywał do 24 marca
1942 r.]. Chociaż nie mieszkałem
z nim w jednej izbie, to jednak
jest mi znane tak jego nazwisko
i do dzisiaj dobrze pamiętam
także i jego twarz. Bowiem
w tym czasie w intensywny sposób interesowałem się przyczynami aresztowania księży niemieckich i również jemu postawiłem tego typu pytanie.
Do obozu przywieziono
go już 27 grudnia 1941 r. (a od
1 sierpnia 1941 r. przebywał
w areszcie). Poprzez umieszczenie go w obozie w okresie
[„głodowego lata 1942”] szybki
proces jego wyniszczenia został
wręcz zaprogramowany. Bowiem
pozwolenie na przesyłanie paczek z prowiantem, które pozostałym przy życiu więźniom
w realny sposób umożliwiło przetrwanie, obowiązywało dopiero
zimą na przełomie 1942/43 r.
Tymczasem w roku 1942 strawowanie w obozie, jeśli idzie
o racje żywnościowe, było w zasadzie normalne. Ponadto, dzięki
staraniom biskupów niemieckich,
duchowni korzystali z drobnych,
przejściowych przywilejów.
Przeciwnie do ubiegłego, rok
1942 został ogłoszony rokiem
głodu [była to jedna z metod
systemowej eksterminacji!].
Ks. Gerhard Hirschfelder został
znacznie osłabiony już przez
więzienny areszt [4,5 miesięczny

w Kłodzku]. W obozie natychmiast skierowano go do [wyczerpującej] pracy na rozległych
plantacjach. Do końca czerwca
w tym miejscu pracowałem i ja.
Niestety, ze względu na nagłe fizyczne wyczerpanie, znalazłem
się w tzw. bloku inwalidów, jako
potencjalny kandydat na uśmiercenie.
Więzienna kompania pracownicza – tzw. ‘plantacje’ (Das
Arbeitskomando Plantage) [liczyła ok. 600 więźniów nadzorowanych przez 12 kapo i 25 okresowych wicekapo], przez zarząd
była traktowana jako rzekomo
’lekka praca ogrodnicza’. Niestety
skierowania do niej obawiali się
niemalże wszyscy więźniowie,
ze względu na bardzo długi dzień
pracy w okresie lata. Pozostawali
jednak bezsilnymi i bezbronnymi,
także wobec faktu że podmokłe
i bagniste obozowe pola uprawne powodowały ogromne zdrowotne spustoszenie. Ponadto
na plantacjach nie było ani prawdziwej [na miarę godności człowieka] pracy, ani też zdrowych
i wystarczających posiłków.
W normalnej sytuacji pracującym w obozie przysługiwała
w miarę wartościowa strawa
dzienna: kromka chleba z plasterkiem wędliny oraz zupa warzywna (najczęściej jednak bez
ziemniaków). Skutkiem braku
wyżywienia była w roku 1942
klęska głodu. Pochłonęła ona
życie aż 730 kapłanów. Z tej liczby aż 336 duchownych spalono
w krematorium, jeszcze przed
ich naturalną śmiercią.
Kiedy 13 sierpnia, cudownie ocalony przed śmiercią
w krematoryjnym piecu [z bloku
inwalidów] powróciłem na blok
26, byłem głęboko wstrząśnięty wiadomością, że ks. Gerhard

Hirschfelder przed 12 dniami,
1 sierpnia 1942 r. zmarł w obozowym lazarecie” (źródło: B. Franke
i in., Kaplan Gerhard Hirschfelder,
s. 27-28).
Drogowskaz
na wymagające „dzisiaj” chrześcijańska mądrość
i moc
Po w y ż s z e ś w i a d e c t w a
i refleksje są bardzo potrzebne
i niezwykle aktualne, bowiem
tak jak w czasach nazizmu,
faszyzmu i komunizmu, tak
i na naszych oczach dokonuje
się kolejna próba dekonstrukcji zastanej rzeczywistości, czyli
cywilizacji zachodniej. Nie ma
w niej Boga i nie ma człowieka.
Pojawiają się kolejne projekty
na rzecz klaustrofobicznego
zglobalizowanego świata,
kontrolowanego w każdym
szczególe przez niewidzialne oko „Wielk iego Brata”,
z coraz bardziej śmiałymi projektami inżynierii społecznej
i globalnego zarządzania.
Jest w nich obecna złudna
i przewrotna nowomowa,
umasowienie (m.in. przez
zniszczenie intymności i godności osoby), transgresję (łamanie i przekraczanie kolejnych granic), satanizacja obyczajów i kultury, jest niezwykle groźna ideologia gender
i daleko idąca subiektywizacja
prawdy i moralności na rzecz globalizacji religijności pogańskiej.
W tym celu m.in. swoje chorobliwe normy i zalecenia
formułuje WHO (nb. mają im
służyć deklaracje i instrukcje
LGBT ). Dla uważnych obserwatorów cele WHO są dostatecznie jasno przedstawione.
To absolutne wyrugowanie

wartości konserwatywnych
z życia społecznego.
Wspomniana akcja rewolucyjna jest narzucana odgórnie.
Mówiąc najkrócej, współczesne
ideologie poprzez programy
polityczne wiążą ze sobą m.in.
biznes z patologiczną „edukacją”
seksualną. W ten sposób, wytwarzają nowe formy zniewolenia
i kolejny proletariat, zmierzając
do destrukcji osoby i człowieczeństwa. Ideolodzy pochłonięci
transgresją usiłują doprowadzić
ludzkość do chaosu, czyli po
prostu do kolejnej edycji piekła
na ziemi. Nie zapominajmy
o świetle płynącym z dotychczasowych, i niezwykle kosztownych, lekcji historii. Demoniczne zniewolenie było, jest
i zawsze będzie najcięższą formą
przemocy względem człowieka.
W celu obrony i pełnej realizacji ludzkiej tożsamości,
każdego dnia potrzebujemy
Bożej mądrości i mocy. Można
ją czerpać z osobowej przyjaźni
z Trójjedynym Bogiem Miłością,
a chroni ją jedyna w swoim rodzaju twierdza zewnętrzna,
jaką stanowi żywa wspólnota
Kościoła katolickiego. W tym
miejscu nie sposób nie zauważyć, że jedynie niewiele narodów
może się poszczycić tak silnym
związkiem między dziejami
Kościoła katolickiego a historią
swojego państwa, jak my - Polacy. To wierzący mieszkańcy
naszej Ojczyzny tworzyli jej
wielkość i bronili wolności. Byli
z narodem w czasach upadku
i rozbiorów. Co więcej, czynili
to zwłaszcza przez 123 lata,
w kraju i na emigracji, nie pozostawili go nawet w wyjątkowym
okresie niewoli, walki z naszą
kulturą i prześladowań.
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Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

NOWOŚĆ! E-KSIĄŻKA NA STRAŻY SACRUM I KULTURY
ZIEMI KŁODZKIEJ
„Synteza kultury i wiary jest wymaganiem nie tylko kultury, lecz także wiary […].
Wiara, która nie staje się kulturą, jest wiarą nie w pełni przyjętą, nie w całości przemyślaną, nie przeżytą wiernie”
(św. Jan Paweł II, Rzym 20 V 1982 r.)
Nowa e-książka – troską
o dziedzictwo kultury nie
tylko z myślą o kuracjuszach
i turystach
Na naszych oczach coraz
powszechniej szafuje się pojęciem praw człowieka, a zarazem deptane są ogólnoludzkie
wartości i prawda o godności
człowieka, a z życia publicznego
w imię „francuskich standardów
wolności, równości, braterstwa
i tolerancji” eliminuje się już
nie tylko krzyże, ale nawet Kościół katolicki i chrześcijaństwo,
a na gigantyczną skalę lansuje się
relatywizm moralny, pogardę dla
życia i ateizm w neomarksistowskim wydaniu. Konsekwencją takiej postawy jest z jednej strony
destrukcja sumienia i zacieranie
różnicy między dobrem a złem,
a z drugiej zrównanie zbrodni
i osiągnięć, wierności i zdrady,
bohaterstwa i tchórzostwa,
mądrości i głupoty, kłamstwa
i prawdy. Żyjemy w czasach, kiedy
wielowiekowe dziedzictwo kultury Zachodniej zostało już niemal
w całości odrzucone przez elity,
tak europejskie jak i amerykańskie. Co więcej, taki stan rzeczy
uznaje się za wyraz postępu. Tego
rodzaju dramatycznego bilansu
naszej śmiertelnie zagrożonej cywilizacji dokonał wielki erudyta,
wybitny uczony i pisarz, prof.
Wojciech Roszkowski (*1947)
w swym dziele - „Roztrzaskane Lustro - Upadek cywilizacji
zachodniej”. Książka – jedna
z najważniejszych pozycji od zakończenia zimnej wojny, wchodzi do kanonu najcenniejszych
dzieł współczesnej humanistyki,
i to nie tylko polskiej. Lektura
świetnie napisanej publikacji
(600 stron tekstu) ukazuje precyzyjne analizy kultury, stąd
natychmiast pochłania uwagę
Czytelnika, wciąga i zaprasza
do myślenia.
Przed dziewięcioma laty
- w lutym 2010 roku, również
w krakowskim wydawnictwie
„Biały Kruk”, ukazał się dru-

Okładka e-książki „Na straży sacrum i kultury ziemi kłodzkiej)”

kiem cenny album zatytułowany: „Europa krzyżem bogata
(Od Golgoty do Strasburga)”. Natomiast do marca 2011 wydano
kolejne cztery tomy niezwykle
użytecznej serii „Polski Krzyż”.
Tom III nosi tytuł: „Krajobraz
i sacrum”. We wstępie w niezwykle ważnym i cennym eseju,
ks. prof. Waldemar Chrostowski
napisał m.in.: „Uznanie Boga
i wyznawanie Go nigdy nie
jest prywatną sprawą człowieka, nie pozwala się zamknąć
jedynie we wnętrzu ani zredukować do tego, co wyznacza
granice prywatności. Wyznawanie Boga jest sprawą osobistą człowieka, z czego wniosek,
że gdy dokonałem wyboru
Boga, jestem zobowiązany, by
dawać Mu bezkompromisowe
świadectwo. […] Wprawdzie to,
co najważniejsze dokonuje się
w sumieniach ludzi, pobudzając
ich do refleksji i opamiętania, lecz
znajduje też odzwierciedlenie
i potwierdzenie w naszym otoczeniu, nie omijając krajobrazu
tworzącego kontekst naszego
bytowania. Otoczenie osób,
które wierzą w Boga i mężnie
Go wyznają wygląda inaczej,
bo jest obficie karmione owocami ich wiary i pobożności.
Wierzący w Boga potrzebują
widzialnych znaków, nie tylko

po to, by wyrazić siebie, lecz także,
by swą wiarę karmić i umacniać.”
Nawet pobieżnie przeglądając
karty tomów „Krzyża polskiego”,
trudno nie przyznać racji naszemu wielkiemu wieszczowi, który
wyznał: „Tylko pod krzyżem, tylko
pod tym znakiem – Polska jest
Polską, a Polak Polakiem” (Adam
Mickiewicz).
Obecnie powszechnie i bezdyskusyjnie akceptowana jest
prawda, że tylko bioróżnorodność gwarantuje życie człowieka
i w znacznym stopniu eliminuje
coraz groźniejsze zmiany klimatyczne oraz anomalie pogodowe. Jednym słowem umacnia
się świadomość ekologiczna,
ale nadal niedoceniana jest ekologia ducha i holistyczna wizja
człowieka. Z zmyślą o ukazaniu
pełnego spektrum, pragniemy
przywołać chociażby treści kluczowych pojęć, jak m.in.: „Park
Krajobrazowy”, „Park Kulturowy”,
„Turystyka kulturowa” i „Dziedzictwo kulturowe”. Park krajobrazowy (w brzmieniu ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. „obejmuje
obszar chroniony ze względu
na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory
krajobrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości
w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Tego typu park ma

służyć rekreacji krajoznawczej,
to znaczy turystyce kulturowej,
wypoczynkowi, a także edukacji.
Z kolei Park kulturowy – to
pojęcie, które pojawiło się po raz
pierwszy w ustawie o ochronie
zabytków z 2003 roku. Utworzenie parku kulturowego w rozumieniu wspomnianej ustawy to
jedna z form ochrony zabytków.
Celem utworzenia parku kulturowego jest ochrona krajobrazu
kulturowego oraz zachowanie
wyróżniających się krajobrazowo
terenów z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla
miejscowej tradycji budowlanej
i osadniczej.
Natomiast Turystyka kulturowa to dziedzina turystyki
skierowana na odwiedzanie i
poznawanie miejsc związanych
z kulturą, pojmowaną w jej rozmaitych aspektach. Przedmiotem
zainteresowania tego typu turystyki są zarówno wytwory kultury
w przeszłości, jak i współczesne.
Na turystykę kulturową składają się trzy podstawowe gałęzie:
turystyka kultury wysokiej, edukacyjna i powszechna turystyka
kulturowa. Turystyka kulturowa
jest jedną z najstarszych form
turystyki. Od drugiej połowy
XX wieku, zwłaszcza w krajach Europy zachodniej trwa rosnące za-
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interesowanie tą formą aktywności krajoznawczej i postępujący
za tym rozwój tego typu usług
komercyjnych. Zaledwie od dekady dotyczy to również Polski,
w której procesy te dotąd rozwinęły się słabiej. Poświadcza
to rosnące zainteresowanie
przyjazdami do Polski turystów
kulturowych z zagranicy.
Dziedzictwo kultury (lub
inaczej dziedzictwo kulturalne)
– to zasób rzeczy materialnych
i niematerialnych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi
i obyczajowymi, uznawany
za godny ochrony prawnej.
Pożyteczną definicję prawną
dziedzictwa kultury sformułował
prof. Jan Pruszyński w monografii „Dziedzictwo kultury Polski”
(t. I-II, Kraków 2001): „[...] zasób
rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nim
wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi uznawanymi za podstawę
ochrony prawnej dla dobra konkretnego społeczeństwa i jego
rozwoju oraz dla przekazania
ich następnym pokoleniom,
z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne,
patriotyczne, religijne, naukowe
i artystyczne, mające znaczenie
dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, dowodzenia
prawd i upamiętniania wydarzeń
historycznych, kultywowania
poczucia piękna i wspólnoty
cywilizacyjnej”.
Co więcej, niemiecki prozaik
i eseista, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1929 roku, uznawany za najwybitniejszego pisarza
niemieckiego pierwszej połowy
XX wieku i jednego z najwybitniejszych obok Goethego - Tomasz Mann (1875 - 1955) stwierdził: „Kultura to sztuka – umiejętność dziedziczenia”. Współbrzmi
to doskonale z wypowiedziami
Cypriana Kamila Norwida, jednego z czterech najważniejszych
poetów romantycznych: „Ojczyzna jest to zbiorowy obowiązek”,
„naród składa się z jednego pokolenia żywych i wielu pokoleń
umarłych” oraz „naród składa się
nie tylko z tego, co wyróżnia go
od innych, lecz i z tego, co go
z innymi łączy”.
Aktualnie krąg znaczeń samego pojęcia kultury poszerza
się w społecznej świadomości
o takie określenia, jak: kultura relacji międzyludzkich, społeczna,

artystyczna, moralna, polityczna,
pedagogiczna, kultura osobista
i kultura bycia, a w kontekście odnoszenia kultury do miejsca lub
czasu: kultura polska, europejska,
regionalna, miejska, osiedlowa,
kultura starożytna, średniowieczna, dawna i współczesna, itp. Przy
czym, w szczególny sposób należy w tym miejscu podkreślić
zwłaszcza rozumienie pojęcia
„kultury prawdziwej” według
św. Jana Pawła II. Oznacza ona
sposób życia człowieka doskonalącego swoje człowieczeństwo
na podstawie prawdy i miłości.
Taki sposób życia zakorzeniony
jest w świadomie przyjętej i przeżywanej wierze. Szczególnymi
dziedzinami poświęconymi człowieczeństwu, jego poznawaniu
i doskonaleniu przez dążenie
do prawdy i piękna, są sztuka
i nauka. Poprawne zrozumienie pojęcia „kultury prawdziwej” wymaga przywołania dwu
głównych tradycji myślenia
o kulturze. W myśl obydwu, kultura jest kształtem życia właściwym jedynie człowiekowi. W obu
specjalną rolę w nadawaniu życiu ludzkiego kształtu odgrywa
z jednej strony kultura duchowa (najczęściej interpretowana
jako nauka, sztuka, religia, język),
a z drugiej strony – moralność
(tzn. zgodność czynów z prawdą).
Mała ojczyzna
i jej dziedzictwo kultury
Jest faktem powszechnie
znanym, że północno-wschodnie Czechy, kraj kralowohradecki
(obejmujący także pogranicze
nachodzkie) określany jest
mianem „kraina uduchowiona”,
a obok Austrii – co ciekawe – zlaicyzowani Czesi są, i to nie tylko
w Europie Środkowo-Wschodniej, liderem w prezentowaniu
turystyki kulturowej i szlaków
architektury sakralnej. Z kolei
granicząca z nim przepiękna ziemia kłodzka od wieków posiada
przydomek – „Kraina Pana Boga
i Maryi”. Częsty gość bogatej
w zabytki kultury i malowniczej
ziemi kłodzkiej (jako kapłan i biskup) św. Jan Paweł II głosił, że:
„aby przekazywać piękno, trzeba
je mieć w sobie” oraz że piękno
jest kształtem miłości. Natomiast
chrześcijanie pierwszych wieków
często powtarzali wymowne
adagium: „duszą kultury jest
kultura duszy”. To stwierdzenie
pozwala nam twierdzić, że wy-

soka kultura i pogłębione życie
religijne tutejszych mieszkańców
kształtowały się w przestrzeni
naznaczonej zarówno wielkim
bogactwem wielkiej i małej architektury sakralnej, jak i klejnotów literatury tworzonej również
i w dialekcie, i to przez poetów
ludowych (wśród nich były także, kobiety jak zasłużona na tym
polu Anna Bernard – „kudowska
ikona kultury”.
Przy odpowiedzialnym traktowaniu tego wielkiego dziedzictwa kulturowego, powinniśmy
dawać jednoznaczną odpowiedź
na pytanie: pogarda czy troska
wobec wspólnego dziedzictwa
kultury? Mamy świadomość,
że jedna z naszych małych ojczyzn - Obniżenie Kudowskie
wchodzące w obręb Parku Narodowego Gór Stołowych, stanowi niewielką część obszaru
ziemi kłodzkiej. W tym regionie
znajduje się aż piętnaście wód
zdrojowych. Wokół nich wyrosło pięć renomowanych - i znanych w Europie – uzdrowisk.
Od kilku wieków przybywały tu
głowy państw i elity, nie tylko
sąsiednich narodów, ale z Rosji
i USA. Stanowi to niemal połowę
uzdrowisk dolnośląskich, a według stanu z 2000 roku aż 11%
uzdrowisk w Polsce. W sumie
na ziemi kłodzkiej spotykamy
znaczne zagęszczenie wysokiej
rangi kurortów, czyli wysoko wyspecjalizowanej troski i kultury
umacniania zdrowia fizycznego,
a w ich pobliżu znajdujemy kilka
miejsc pielgrzymkowych o charakterze międzynarodowym oraz
nieporównywalnie mniejszy, ale
cenny i oryginalny pomnik wiary
wyrosły w zmaganiach z jedną
z największych plag, jakie zna
światowa historia - z pandemią
cholery. Jest nim Kaplica Matki
Boskiej Bolesnej (dalej MBB)
w Zielonej Dolinie k/ Kudowy-Zdroju, Słonego i Brzozowia,
a ok. 4 km od centrum najbliższego czeskiego miasta Náchod.
Kaplica nadal jest jeszcze mało
znana i nie do końca odkryta pod
względem historyczno-etnograficznym, jak też i religijnym.
W ostatnich latach ziemia
kłodzka ze względu na konfigurację terenu oraz natężenie
pomników życia religijnego
coraz częściej bywa określana
mianem – „Śląski Cromlech”.
Na jej obszarze znajduje się
ok. 5.000 obiektów małej architektury sakralnej. Mając
na uwadze, że są to w pierwszym

rzędzie pomniki wiary, pobożności i zwyczajów chrześcijańskich, coraz częściej podejmuje
się systematyczne wysiłki na
rzecz odkrycia, nowoczesnej
inwentaryzacji oraz pełnej oceny i prezentacji ich przesłania.
W rozbudowanej typologii małej
architektury sakralnej wyróżnia
się m.in.: (1) Miejsca kultu –
mikrosanktuaria; (2) kapliczki
pasyjne: krzyże, „Męki Pańskie”
i grupy ukrzyżowania; (3) kapliczki i kolumny Trójcy św.; (4) kapliczki, figury i kolumny maryjne;
(4) kapliczki i wyobrażenia plastyczne św. Jana Nepomucena i
innych świętych; (5) dzwonnice
kultowe i epidemiczne; (6) nisze
i religijne pomniki innego typu
(7) oraz krzyże i pomniki powypadkowe.
Moje badania prowadzone
na pograniczu kudowsko-nachodzkim (w dawnym „czeskim
zakątku”) pozwoliły odkryć fakt
istnienia ponad 220 obiektów
tego typu, ponadto ok. 25 współczesnych krzyży powypadkowych. Najczęściej występują tu
różnego typu krzyże i kapliczki
związane z duchowością pasyjną. Plastyczne wyobrażenia
krzyża łączą się na ogół z „Pietą”, podkreślającą udział Maryi
w dziele zbawienia. Inspiracji
dla tego typu dzieł należy dopatrywać się zarówno ze strony dynamicznie rozwijającego
się kultu Serca Pana Jezusa
i Maryi, jak też renesansu kultu
św. Franciszka, czy też mistyki
i duchowości ignacjańskiej,
tzn. przeżywania prawd wiary
wszystkimi zmysłami, angażowania się całej osoby, wywołania najgłębszych przeżyć,
łącznie z ludzkim współczuciem. Wskazują na to chociażby powstałe wówczas teksty
pieśni kościelnych (cenna
forma ewangelizacji ludu).
W okresie kontrreformacji,
teologii polemicznej i baroku
św. Jan Nepomucen - właśnie
dzięki jezuickiej działalności
ewangelizacyjnej - stał się najbardziej znanym i czczonym
europejskim świętym. W ostatnim ćwierćwieczu przychodzi
nam odnotować swego rodzaju
renesans tego kultu. Co ciekawe, ważne i ciągle aktualne są
tu słowa św. Jana Pawła II, który jednoznacznie podkreślał,
że „mocą Kościoła są jego święci”,
czyli ludzie zrealizowani – bogaci
w piękne i dojrzałe człowieczeństwo.
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Godnym podkreślenia jest
fakt, że problem komplementarnego związku wiary i kultury
został mocno uwypuklony w dokumentach Soboru Watykańskiego II, będącym Zesłaniem Ducha
Św. XX wieu, jak i w nauczaniu
kolejnych papieży. Potrzebę dostrzegania i realizowania tego
związku podkreślał zwłaszcza
św. Jan Paweł II. Jego słowa
uświadamiają nam, że kultura
nie tyle jest owocem dojrzałej
osobowej wiary, ale powinna
nim być. Równocześnie myślenie
o związkach wiary i kultury jest
wyzwaniem dla chrześcijańskiej tożsamości i wychowania.
Co więcej, kultura zarówno wysoka, jak i ludowa jest owocem wiary i drogą do wiary. Z kolei sztuka
stoi wręcz na straży spotkania
z Trójjedynym Bogiem – Prawdą, Dobrem I Pięknem. „Sztuka
bowiem, jeżeli jest autentyczna,
choć niekoniecznie wyraża się
w formach typowo religijnych,
zachowuje więź wewnętrznego
pokrewieństwa ze światem wiary,
tak że nawet w sytuacji głębokiego rozłamu między kulturą, a
Kościołem właśnie sztuka pozostaje swego rodzaju pomostem
prowadzącym do doświadczenia
religijnego. Jako poszukiwanie
prawdy, owoc wyobraźni wykraczającej poza codzienność, sztuka jest ze swej natury swoistym
wezwaniem do otwarcia się
na Tajemnicę.” (św. Jan Paweł II,
List do artystów, s. 26).
Patrząc w tej perspektywie
na krzyże i kapliczki przydrożne,
wznoszone m.in. przy pielgrzymkowych szlakach i ścieżkach,
zauważamy, że pełnią w życiu
człowieka rolę wyjątkową. Są
nierozerwalną częścią środowiska, w którym człowiek żyje,
przekształca je tzn. doskonali
lub niszczy; miejscem zadumy,
refleksji nad życiem, jego sensem, kształtem i przemijaniem;
pamiątką po przodkach, którzy
z różnych ważnych powodów
je ufundowali; wdzięcznością
człowieka za otrzymane łaski
(np. ocalenie życia); łączą ludzi
przez wspólną modlitwę (majówki; dni krzyżowe, …) obrzędy, tradycje oraz opiekę nad
pomnikami religijności; świadectwem głębokiej wiary ludzi,
którzy w tych miejscach szukają
wyciszenia i nieustannej opieki
Bożej; obiektami podziwu nie
tylko dla turystów i kuracjuszy
z Polski, ale i z zagranicy.
Poznanie piękna, historii

i bogactwa kulturowego regionu
powoduje głębokie uczuciowe
związanie ludzi z uniwersalnymi wartościami oraz strzeżenie
zarówno kultury, jak i pamięci
o ludziach autentycznie wielkich.
Rozbudza w mieszkańcach przywiązanie do rodzinnych stron,
kultury i tradycji, a wreszcie strzeżenie pamięci narodowej. Daje
odpowiedź na ważne pytania,
kim jesteśmy i od czego faktycznie zależy nasza przyszłość?
W przeciwieństwie do istniejących na czeskim pograniczu muzeów regionalnych i miejskich
(m.in. Nachod, Police i Nové
Město n/MetujI) i słynących
z wielu periodyków oraz cenionych monografii historycznych,
ziemia kudowska co prawda od
35 lat ma na swym obszarze Muzeum Kultury Ludowej Pogórza
Sudeckiego, ale jak dotąd nie ma
muzeum historii miasta Kudowy Zdroju (dawnego czeskiego zakątka), ani też naukowej, czy też
popularnej monografii - syntezy,
która można by zaproponować
młodzieży, kuracjuszom i turystom. Jest to poważna luka, a jej
usunięcie – jak wskazują realia
(pomimo stowarzyszeń mających
promocję miasta w tytule) - nie
dokona się błyskawicznie. Tego
stanu rzeczy nie zmienią nawet
lansowane od kilku lat „muzea
rodzinne”. Miasto Kudowa - Zdrój
ma co prawda zasłużonych Przewodników Sudeckich, kilku pasjonatów regionalistów, jak też
wspaniałomyślnych kolekcjonerów. Kwestia historii i tożsamości
kulturowej regionu, jak dotąd nie
ma poważnego mecenatu, ani
systemowych rozwiązań, czy też
projektów badawczych. Dlatego
w tym miejscu jawi się uzasadnienie rozpoczętej przeze mnie
serii wydawniczej „Ludzie, dzieje
i kultura ziemi kłodzkiej”, oraz
zrealizowanej w ostatniej dekadzie pracy badawczo-publikacyjnej, m.in. kilka książek
i ponad 100 przyczynków tylko
na łamach miesięcznika „Ziemia
Kłodzka”).
Tematyka pierwszych
książek autorskich
Od młodości intrygował
i pasjonował mnie integralny
proces dorastania osoby do pełni człowieczeństwa, naznaczony
trynitarną dynamiką, zawartą
m.in. w prawdzie starożytnego
adagium: „Duszą kultury jest kultura duszy”. Dla zapowiadanej
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już przed wiekami tożsamości
relacjonalnej osoby ludzkiej
i znaczenia kultury, dzięki której
się realizuje, niezwykle ważnym
jest nauczanie św. Jana Pawła II
o komplementarności rozumu
i wiary, który napisał jednoznacznie: „Wiara i rozum (Fides et ratio)
są jak dwa skrzydła, na których
duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie
poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie
Jego samego, aby człowiek —
poznając Go i miłując — mógł
dotrzeć także do pełnej prawdy
o sobie”(FR z 1998 r., motto). Stąd
to mam dzisiaj ogromną satysfakcję i radość przedstawienia
Czytelnikom nie tylko kolejnej
mojej e-książki, ale też od dawna
zapowiadanej serii wydawniczej
„Ludzie, dzieje i kultura ziemi
kłodzkiej”. Pośrednio powinna
ona wspierać odbudowywanie
chrześcijańskiego myślenia o Europie. Jest to niezwykle istotne,
„gdy chrześcijańska Europa się
wali, sprzedawane są kościoły,
rozwiązywane parafie, to bardzo
ważne jest, by z Polski wyszła
iskra, by wrócił Chrystus do Europy” (ks. dr Ireneusz Skubiś moderator Ruchu „Europa Christi”).
W konsekwencji sygnalizowana publikacja oraz seria
wydawnicza są kontynuacją
pierwotnych usiłowań i dotychczasowego dorobku. Pierwsze
dwie moje książki ukazują kulturę
religijną związaną z krzeszowskim opactwem cystersów - znaczącym ośrodkiem potrydenckiej odnowy życia religijnego
i rekatolizacji Śląska. Otóż w pół
wieku po reformacji Marcina
Lutra, zachodnie chrześcijaństwo otrzymało cenny impuls
w postaci złotego wieku mistyki
(św. Teresa Wielka OCD, św. Jan
od Krzyża OCD…), a po stu
latach krzeszowskie opactwo
proponując syntezę mistyki cysterskiej i zachodniej (uprzedzając wiek oświecenia, masonerii
i rewolucji francuskiej), stało się
swoistym „śląskim Taborem”.
W konsekwencji tamtejsi cystersi
i członkowie arcybractwa (ponad
100 tys. członków, m.in. Anioł
Ślązak herbu Scheffler) wręcz
dosłownie stali się kwasem
chlebowym odradzającym Śląsk
w duchu katolickiej autoreformy.
Kolejna książka pt. „Korzenie
rodzinne”, to wczesny przykład,
z jednej strony ratowania pamięci na temat własnej wielopoko-

leniowej rodziny, a z drugiej systematycznej refleksji i zdumienia
nad odkrywanymi planami i drogami, jakimi Trójjedyny Bóg, który jest Miłością, prowadził moich
przodków, rodziców i mnie osobiście, po całej Europie. W dalszej
kolejności chodzi tu o głębszy
sens niezwykle dramatycznych
dziejów Polski, a wreszcie i samej
cywilizacji zachodniej.
Natomiast po pierwszym
roku mojej posługi na rzecz Rady
Konferencji Episkopatów Europy
(CCEE) - w roku 1995, wydałem
wysoko ocenioną książkę - dokument „Kościół milczenia dzisiaj”.
Był to z jednej strony swoisty
podręcznik, czy też bardziej
leksykon na temat stanu i życia
Kościoła w Czechach w 5 lat po
odzyskaniu wolności, a z drugiej
główny dar Czeskiego Kościoła
dla św. Jana Pawła II, odwiedzjącego ten tak bardzo zlaicyzowany kraj. Natomiast po ukończeniu
8-letniej półdyplomatycznej posługi na rzecz kolegialności biskupiej i ekumenizmu, w roku
2005 wydałem obszerną książkę
habilitacyjną – przysłowiowe
„dzieło życia”. W nowatorski
i modelowy sposób ukazuje ona
nuncjaturę apostolską w Warszawie, w złotym okresie dyplomacji
watykańskiej. Do dzisiaj, wspomniana monografia zaliczana
jest w Europie do czołowych
osiągnięć badawczych na polu
funkcjonowania nuncjatury, edycji jej kluczowych dokumentów
i akt oraz syntezy nowożytnych
dziejów dyplomacji.
Geneza i cel serii
wydawniczej „Ludzie,
dzieje i kultura
ziemi kłodzkiej”
Po tym lapidarnym szkicu
na temat duchowego i cywilizacyjnego stanu Europy, troski
o historię i kulturę ziemi kudowskiej, jak też moich kluczowych
publikacji książkowych, pragnę
syntetycznie odpowiedzieć na
rodzące się pytanie: jaka jest
geneza i cel rozpoczętej serii
wydawniczej „Ludzie, dzieje
i kultura ziemi kłodzkiej”? Jeśli
tylko Pan Bóg pozwoli i wystarczy czasu oraz sił, to będzie
to w miarę rozbudowana liczebnie seria wydawnicza. W zasadzie
nieformalnie zapoczątkowałem
ją już w 2009 r. książką „Boże
młyny. Krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim”. Co więcej, zo-
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stała wydana w dwóch wersjach
– polskiej, a po roku także
i w niemieckiej. Już w 2011 r. obie
książki, stanowiące integralną
część wspólnego projektu wystawy o tym samym tytule, zostały
docenione i wyróżnione przez
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Kolejny istotny fakt, przed
dwunastoma laty powróciłem
do Ojczyzny i zamieszkałem
w malowniczej, ale w niewielkim
stopniu odkrytej ziemi kłodzkiej.
Odtąd bardzo często mówiłem
swemu otoczeniu, badaczom
i studentom: „Chodzimy tu
po przysłowiowych żyłach
kulturowego złota”. Do systematycznych, benedyktyńskich
badań nad dziejami i tożsamością tego wyjątkowego
regionu Polski – „Krainy Pana
Boga i Maryi” inspirowały mnie
zwłaszcza liczne wypowiedzi, a
przede wszystkim słowa bł. Jana
Pawła II: „Wiara poszukuje zrozumienia, wiara potrzebuje kultury i kulturę tworzy, [ona] żyje
w przestrzeni kultury”. Nauka nie
może zasłonić współczesnemu
człowiekowi fundamentalnych
pytań o Boga i sens istnienia.
Ewangelia trynitarnego życia
również człowiekowi XXI wieku
rozświetla życiowe drogi i sens
życia. W związku z faktem realizowania na Dolnym Śląsku kolejnych wernisaży mojej autorskiej
wystawy „Boże młyny” (2009 r.)
oraz licznych wykładów i warsztatów poświęconych przesłaniu
małej architektury sakralnej ziemi
kłodzkiej, ks. prof. Helmut Juros
SDS wraz z wyrazami uznania
przesłał mi niezwykle lapidarną,
przyjacielską, ale jakże ważką inspirację i prośbę zarazem, a dla
Czytelników użyteczną syntezę
ziemi kłodzkiej. Napisał: „To, że
mieszkasz w Hrabstwie Kłodzkim
jest geopolitycznie zobowiązujące na polu nauki, kultury, religii.
Twoja ziemia kłodzka nie jest tylko Gottes Acker (pol. Bożą Rolą),
lecz także przedstawia - jak donosisz - «Boże Młyny». W jakim
sensie? Dla mnie była ona od
dzieciństwa cudowną katedrą,
syntezą katedry chrześcijańskiej
Europy. Nie pozwól, by stała się
tylko ruiną chlubnej przeszłości!”.
To bardzo konkretne i jednoznaczne życzenie ks. prof.
Helmuta Jurosa, jak też szereg
niezwykle odkrywczych sformułowań mieszkańca Słupca
ks. prof. Josepha Wittiga (1879 1949) o pięknie i duchowym

bogactwie ziemi kłodzkiej, stanowią dla mnie szczególnego
typu testament oraz umocnienie ducha i determinacji na rzecz
pełnej realizacji wspomnianych
badań i celów. Przytoczone powyżej celne słowa ks. prof. Jurosa
doskonale wyjaśniają kwestię tak
licznych moich prac publikacyjnych, wydawniczych i edukacyjno-promocyjnych na rzecz naszego regionu. Życie, dorobek
i naukowa pasja przywołanych tu
wybitnych uczonych dopingują
mnie do podejmowania kolejnych prac badawczych i publikacyjnych, tak aby z upływem czasu
móc w nowoczesny sposób dać
odpowiedź na chociażby jedno
z kluczowych pytań: jak doszło
do tego, że ziemia kłodzka otrzymała tak wyjątkowy przydomek
„Kraina Pana Boga i Maryi”, czyli
krótko mówiąc, że ziemia ta została ukształtowana i przeniknięta przez syntezę chrześcijańskiej
kultury oraz prymat osoby? Czym
się wówczas charakteryzowała
kultura i styl życia mieszkańców
tego niepowtarzalnego regionu? Jakie wartości chrześcijańskie pielęgnowali oni w sposób
szczególny? Czym mogą nas
zainspirować i ubogacić? Czy
w naszym przypadku - chrześcijan XXI w., dojrzała wiara zaowocuje kolejną formą kultury?
Znaki czasu i coraz bardziej
pilna potrzeba chwili
Piszę te refleksje w czasie,
gdy w systemowo polaryzowanej Polsce (od „decyzji okrągłego
stołu” – w rzekomo suwerennej
ojczyźnie toczy się walka Polaka
z Polakiem, czyli realizowana jest
demoniczna strategia „divide et
impera”) i obowiązują de facto pseudo „niebiańskie”, a faktycznie
kanibalistyczne trendy, wyrywkowy tzw. świąteczny solidaryzm
z orkiestrą i na pokaz, lansujące
tylko jedyny paradygmat „więcej
mieć”, „róbta, co chceta” oraz „bogaćcie się”, „kręćcie lody”, „pierwszy milion można ukraść”….
W tym samym czasie w Europie
szerzy się zjawisko sekularyzacji
i potęguje systemowa ateizacja,
która jest inicjowana już poprzez
edukację najmłodszych. Państwa
na to nie przyzwalają, ale też nie
zapobiegają zarówno procesom
dehumanizacji, jak i częstym aktom wandalizmu oraz profanacji
obiektów sakralnych. Przy tym,
o dziwo w nowoczesnym tzw.
wyemancypowanym i wolnym

od wszelkiego typu nienawiści
świecie XXI wieku, gdzie według
najmodniejszych ideologów
nie powinno już być religii,
na potęgę i z gigantyczną pomocą państw oraz według rozpowszechnianej zasady „mniej
kościołów, a więcej meczetów”,
buduje się wielkie, do 20 tys.
miejsc, nowoczesne i harmonijne
świątynie muzułmańskie. Rosną
niczym przysłowiowe grzyby
po deszczu. Obecnie, jedynie
we Francji jest ich ok. 2,5 tysiąca,
2600 w Niemczech, a na całym
kontynencie ponad 9 tysięcy,
a jedyną stolicą bez meczetu są
tylko Ateny. Z kolei ofiarą różnego typu ataków pada zwłaszcza
Kościół katolicki we Francji. Do
2030 r. ma się tu wyburzyć kolejne 5-10 tys. chrześcijańskich
obiektów sakralnych. Jest to spuścizna rewolucji francuskiej i idei
oświecenia oraz wyzwolenia się
od religii. Krótko mówiąc, jest to
wypowiedzenie zakamuflowanej
wojny chrześcijaństwu, która – ze
zmienną intensywnością - trwa
już kilka wieków. Tego typu
epidemia antykultury i kryzysu
cywilizacji Zachodniej rozlewa
się na całą Europę.
Nie zapominajmy, iż w życiu –
jak mawiał ks. Jan Twardowski
(1915-2006) - najważniejsze jest
samo życie, pełne, autentyczne
i zrealizowane na miarę godności
człowieka. To z jego wiersza dedykowanego Annie Kamieńskiej
(1920-1986) pochodzi dobrze
nam znane zdanie: „Śpieszmy
się kochać ludzi – tak szybko
odchodzą”. Śpieszmy się więc
uznawać i kochać naszych proroków, klasyków i twórców kultury
zarówno ludowej, jak i wysokiej
miast i wsi, bowiem tak szybko
zalewa nas destrukcyjny prymat
kiczu, zysku i wszechobecna komercja oraz coraz bardziej systemowa i globalizacyjna ateizacja
życia i obyczajów. Tymczasem,
coraz częściej otrzymujmy od
wielu postaci życia publicznego,
i to nie zawsze autentycznych
autorytetów, bolesną diagnozę
o skundleniu polskiej kultury.
Co więcej, doświadczamy tego
na co dzień sami. Ten stan rzeczy
uwłacza mądrości, a zagraża naszej godności, wolności i suwerenności, istnieniu rodziny, małej
i wielkiej ojczyzny oraz personalizmowi, który zawsze był naszym
skarbem i mocą. Postawmy temu
procesowi zdecydowaną tamę.
Zróbmy to dla realizacji naszej
tożsamości i człowieczeństwa.

Pozwólmy naszemu kulturowemu dziedzictwu dopomóc nam
w uzyskaniu tego celu. Przypomnijmy, że za swoje dziedzictwo
uważamy wszystko to, co ludzie
przeszłości i teraźniejszości wypracowują wspólnym wysiłkiem
na rzecz uczynienia tego świata
miejscem nadającym się do życia
w pełnym tego słowa znaczeniu.
Niechaj w tym wysiłku umacniają nas świetlane i sapiencjalne
słowa Największego z Polaków:
„Czym jest kultura? Kultura jest
wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa.
Człowiek ją tworzy – i człowiek
przez nią tworzy siebie. Tworzy
siebie wewnętrznym wysiłkiem
ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę
we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej
komunikacji, współmyślenia
i współdziałania ludzi. Powstaje
ona na służbie wspólnego dobra – i staje się podstawowym
dobrem ludzkich wspólnot”
(Jan Paweł II, Gniezno, 3 czerwca
1979 r.).
Konstrukcja i cel e-książki
Prezentowana Czytelnikom
autorska e-książka „Na straży sacrum i kultury ziemi kłodzkiej”
(Kudowa-Zdrój, Czermna 2018),
z jednej strony oficjalnie otwiera
wspomnianą serię wydawniczą,
a z drugiej jej zawartość stanowi
zaledwie symboliczną antologię
moich przyczynków opublikowanych w minionym dziesięcioleciu
na łamach regionalnego periodyku „Ziemia Kłodzka”. Zebrane
i udostępnione zostały materiały
pomocne przy przygotowywaniu
wieczornic, pielgrzymek, wycieczek i rajdów szlakiem św. Jana
Pawła II, bł. księdza Gerharda.
W konsekwencji, w konstrukcji
e-książki obok przedmowy
i wstępu, zasadniczą część stanowią tzw. bloki tematyczne.
W sumie jest to wybór jedynie
ośmiu dominujących kategorii,
którym poświęciłem sporo uwagi, w ponad stu przyczynkach
przesłanych do Redakcji „Ziemi Kłodzkiej”. Są to m.in. takie
kwestie tematyczne jak: „Cenieni twórcy”, „Wybitni duchowni”,
„Wyniesieni do chwały ołtarzy”,
„Sacrum w krajobrazie – wystawa „Boże Młyny”, „Najważniejsze
kaplice Kudowy Zdroju”.
E - książkę nie tylko zdobi
trafna szata graficzna inż. Łukasza Struka. Samo przesłanie
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dopełniają cztery aneksy. Pierwsze trzy, to kolejno: bibliografie
autorskich przyczynków opublikowanych w ZK w okresie 20092018, jak też zestawienie całości
prac poświęconych wybitnemu
Kłodzczaninowi bł. ks. Gerhardowi Hirschfelderowi (1907-1942)
oraz artykuły, wywiady, sprawozdania i recenzje poświęcone
problematyce małej architektury sakralnej. Dział aneksów zamykają przydatne prezentacje
multimedialne i autorskie mapki
dotyczące m.in. dziejów parafii
św. Bartłomieja AP w Czermnej,

Kłodzkiego Dekanatu, jak też
sanktuariów maryjnych ziemi
kłodzkiej i pobliskich regionów.
Cel książki jest prosty i jednoznaczny: poprzez atrakcyjną,
estetyczną i prostą formę, przy
użyciu współczesnych środków technicznych pogłębiać
z jednej strony wrażliwość na sacrum i kulturę religijną dawnych
mieszkańców, a z drugiej przybliżać dzieje i wybitne postacie
zrealizowanych ludzi regionu nazywanego „Krainą Pana Boga
i Maryi”.
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Dostępność nowej
e-książki
Osobom pytającym o dystrybucję i sprzedaż e-książki
„NA STRAŻY SACRUM I KULTURY
ZIEMI KŁODZKIEJ” (seria: Ludzie,
dzieje i kultura ziemi kłodzkiej,
odpowiadam zwięźle. Po zrealizowanej subskrypcji tytuł
ten wejdzie w skład szeregu bibliotek: od Biblioteki Narodowej,
Papieskiego Wydziału Teologicznego, regionu i miasta Kudowy
Zdroju poczynając, a pomimo
niewielkiego nakładu, książkę
przez pewien czas będzie można

nabyć w księgarniach wysyłkowych (m.in. na portalu BM) oraz
przy sanktuariach maryjnych.
Niestety, z chwilą gdy ten tekst
ujrzy światło dzienne, nakład
może być już wyczerpany. W
przypadku zwiększonego zainteresowania istnieje możliwość
szybkiego wznowienia.
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Jan Szczurek

,,POLSKO – CZESKIE FASCYNACJE LITERACKIE”
Pod takim tytułem w dniu
14 maja br. w czytelni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
przy ul. Piastowskiej 18 odbyło
się X Forum Opolskich Środowisk
Literackich. Spotkanie prowadził Janusz Ireneusz Wójcik –
niezmordowany od lat kreator
działań na niwie kultury.
W prezydium zasiedli Harry
Duda poeta, prozaik, Joanna
Czaplińska, prof. UO prof. František Všetička, z Olomouńca tłumacz, prozaik, krytyk, Kokotek
Bogdan - kierownik artystyczny
Teatru w Cieszynie na Zaolziu,
dr Stanisław Gawlik działacz
mniejszości polskiej na Zaolziu.
Czytelnię Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej wypełnili smakosze
czeskiej literatury, wśród których
– serce się raduje – mocną reprezentacją byli literaci regionu prudnicko-nyskiego: Jerzy
Stasiewicz, Danuta Kobyłecka,
Wojciech Ossoliński, Zofia Kulig, Daniela Długosz-Penca, Jan
Szczurek.
Janusz Wójcik przytaczał
wiele wyjątkowych cech czeskiej
literatury, posiłkując się oryginalną miniaturą postaci Szwejka, definiując go jako pacyfistę
i …filozofa. Zakreślił pojemne
ramy tematyczne czeskiej literatury pełnej humoru, autoironii, lekkości. Swój stosunek do
czeskiej literatury prezentowali
po kolei wszyscy zasiadający
za stołem. Prof. Czaplińska scharakteryzowała czeską literaturę
XX wieku i najnowszą emigracyjną. Przewijały się nazwiska Jaroslava Haška, Milana Kundery,
Bohumila Hrabala, Petra Zelenki.
Z teraźniejszych, mniej znanych
Kateřina Tučková, Petra Gulova,
Halina Pawlovska, Petra Šonková.
Kończąc podkreśliła, że są dobre
kontakty środowiska opolskiego z Zaolziem. Jablonkowo
jest przykładem współpracy
z twórcami czeskimi i słowackimi. Swoistym fenomenem jest
,,Kawiarnia pod Pegazem”.
Harry Duda, od zarania
współautor budowania od 1973
roku dobrych kontaktów z zaolziakami. Tamtejsi Polacy są cyt.
depozytariuszami śpiewu, poezji
i literatury. To trwa dzięki takim
twórcom jak Harry Duda,Tadeusz
Soroczyński, Władysław Sikora,
Marek Jodłowski, Krystian Sza-

farczyk, Janusz Wójcik, Vincent
Przeczek. Wielokrotnie angażował się Frantiśek Vsetićka poprzez
przekłady i recenzje. Czesi bywali
w Łambinowicach. Pozawiązywały się przyjaźnie bez koturnu
i zadęcia.
Wzajemna przestrzeń wypełniana jest publikacjami, opiniami,
tłumaczeniami. Bo jak powiedział
Harry Duda: nic nie jest, czego
nie ma. Na fundamentach kontaktów tworzonych przez Harrego Dudę, i nie tylko powstała
w Jabłonkowie ,,Kawiarenka
Pod Pegazem”, kultowe miejsce
z którego już przez trzydzieści
dziewięć lat transmituje się
w przygraniczną przestrzeń poezję, śpiew i nie tylko. W bardzo
treściwy sposób przedstawił to
dr Stanisław Gawlik- współzałożyciel ,,Kawiarni Pod Pegazem”
Do obecnych czasów to kultowe miejsce gościło 104 twórców
szeroko pojętej kultury polskiej,
czeskiej jak wspomniani: Harry
Duda, Janusz Wójcik, Jiří Brzóska,
Jan Branny, Piotr Horzyk, Krystyna Roszak, Otylia Toboła, Danuta
Chlupowa, Władysław Młynek
(ojciec Haliny Młynkowej),
Wilhelm Przeczek (można by
przytoczyć dziesiątki nazwisk).
Atmosferę spotkań w kawiarni
można określi jako ,,Z miłości
do ziemi i ludzi”. Tam się również
pamięta o ludziach, których już
…nie ma. Na przykład o Karolu
Piegzie w 30 rocznicę jego śmierci (ur. 9.10.1899 w Łazach – zm.
1988). Jest określany w literaturze
dotyczącej Zaolzia jako człowiek
renesansu. Nie bez powodu, skoro łączył w sobie nauczycielskie
powołanie z pasją fotografa,
malarza, kolekcjonera i literata,
autora wierszy i opowiadań. – To
dzięki takim postaciom jak Karol Piegza przetrwała na Zaolziu
polska tożsamość i rozwija się
do dziś kultura polska. To dzięki
pracy takich ludzi, nauczycieli,
dyrektorów szkoły wyrosły następne pokolenia polskiej inteligencji na Zaolziu – zaznaczył
Janusz Wójcik z Brzegu, który
zaprezentował postać zaolziańskiego twórcy.
Następnym prelegentem
był Bogdan Kokotek, kierownik
artystyczny Sceny Polskiej teatru
w Cieszynie. Zarecytował niektóre strofy nieco zapomnianego,

wybitnego poety cieszyńskiego
Henryka Jasiczka, ... pozostała po
nim płyta…imię i nazwisko,
… mądrość przychodzi za
późno a siwe włosy za wcześnie
…usta przywalą kamieniem
z ręki wytrącą pióro
…obojętność jest groźna
… będę Was nękał tymi wierszami, nie umrę
będę z Wami do końca
Jaka piękna prawda jest wyrażona w tych…słowach. Obecnie Henryk Jasiczek jest przywracany do należnego szacunku
i wartości.
Prof. František Všetička
od lat niezmordowany tłumacz
i recenzent wielu polskich poetów pogranicza polsko czeskiego. Tłumaczy poezję: Danuty
Kobyłeckiej, Jerzego Stasiewicza, Wojciecha Ossolińskiego,
Romana Więcaszka, Janusza
Wójcika, Piotra Żarczyńskiego,
Zygmunta Dmochowskiego, Jerzego Kozarzewskiego, Waltera
Pyki, Jana Peszki, Urszuli Tom.
Z przysłowiową upartością Syzyfa
(w dobrym tego słowa znaczeniu) tłumaczy, recenzuje, wydaje
polską poezję. Jest ambasadorem
poezji polskiej w Czechach i poezji czeskiej w Polsce.
Nie sposób pominąć Věrę
Kopecką z Broumova, częstego
gościa naszych polskich festiwali poetyckich i plenerów malarskich, poetki, wydawcy poezji
i tłumaczki literatury polskiej na
język czeski, organizatorki dorocznych warsztatów poetyckich
w Czechach w Broumovie. Od kilkunastu lat organizuje doskonale
przygotowane warsztaty poetyckie, malarskie, fotograficzne. Angażuje twórców po obu stronach
granicy. Osobiście wielokrotnie
uczestniczyłem w ostatnich latach w warsztatach z autorami
z Czech, Moraw, Polski, Ukrainy,
Rosji, Słowacji, Bułgarii, Rumunii,
Grecji. W tym roku również Věra
Kopecká w październiku organizuje, przy wsparciu Komitetu
Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
XVIII Dni Poezji, które są częścią
XV Wschodnioczeskiego Jesiennego Maratonu Artystycznego.
Věra Kopecká tworzy przestrzeń
dla wzajemnego poznawania się
i prezentacji utworów uczestniczących pisarzy. Wzbogacanie

Jan Szczurek
Jan Szczurek (ur. 2 grudnia
1949 w Skrzypcu powiat prudnicki - opolski poeta, reprezentant środowiska wiejskiego.
Ukończył studia na: Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1970-1975),
Międzywydziałowym Studium
Pedagogicznym (1976-1977),
studia podyplomowe Integracja
Europejska (2005) na Uniwersytecie Opolskim, studia podyplomowe na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu
Opolskiego (2008-2011). Członek Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Nysie,
Konfraterni Poetów w Krakowie,
Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Opolu,
Jego wiersze publikowały
,,Tygodnik Prudnicki”, ,,Panorama Bialska”, kwartalnik
,,Metafora” ,,Okolica Poetów”,
miesięcznik ,,Radostowa”
Animator kultury. Wiersze
drukował w wydaniach zbiorowych i almanachach, min.
,,Kiedy gwar miasta cichnie”,
Nysa 2006, ,,Ukochali słowo”,
Prudnik 2007, ,,Ważne staje się
wszystko”, Nysa 2008, ,,Wigilie
słowa”, Kraków 2007, ,,Ojczyzny
naszych serc”( 2009),
,,Kolęda bezdomnego”
(2010),,Świętość codzienna”
(2011), ,,Wspólnota poezji”,
Kraków ( 2011),
,,Godność”, Kraków 2012,
,,Słowo nie umiera”, Kraków
2012, ,, Zasłuchany w ciszę”,
Prudnik 2012, ,,Z uśmiechem”,
Kraków 2012, ,,Pejzaż intymny”,
Kraków 2013, ,,Na Roz-Staju”,
Kraków 2013 i wielu innych.
Wydał zbiór wierszy ,,W poszukiwaniu Panaceum” 2017 r.
Wyd. Komograf. W 2018 r. otrzymał Nagrodę imienia Gustawa
Herlinga Grudzińskiego.
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ich twórczości poprzez nowe
inspiracje i przyczynianie się
do podniesienia jej poziomu
po obu stronach granicy, która
praktycznie przestała istnieć, będąc tylko umownym pojęciem.
U Czechów zaciekawia ,,inność”. Wgłębiając się w czeską
literaturę możemy się wiele

nauczyć odrzucając, stereotyp
literatury lekkiej, biesiadnej, piwa
i kiełbaski.
Nadrzędną wartością jest
,,jakim jesteś człowiekiem”. Ich
egzotyka pomimo bliskiego
sąsiedztwa polega na tym, że
tam gdzie Polak rwie włosy
z głowy to Czech idzie spokoj-
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nie na… piwo. Znamienny jest
w czeskiej twórczości dystans
do …polityków z małymi wyjątkami. Nie od dzisiaj wiadomo tak
po czeskiej jak i polskiej stronie,
że polityka i poezja to są dwa zupełnie inne ….światy. Dowodem
jest historia Zaolzia i mnogość
różnych jej interpretacji, co nie

przeszkadza spotykać się ludziom kamery, pędzla i pióra.
...i niech to tak trwa...

Ewa Jazienicka

OTWARCIE MEDYCZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO W KŁODZKU

Uroczyste otwarcie Centrum z przecięciem wstęgi.

30.08.2019 roku w Kłodzku, uroczyście udostępniono
do użytku uczniów i studentów
nowo wybudowany budynek
Medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku.
W czasie uroczystości otwarcia przemawiała między innymi
dr Magdalena Krawiec, która była
inicjatorką tego przedsięwzięcia
i doprowadziła całą niezwykle
potrzebną inwestycję do szczęśliwego finału.
Nowy budynek został znakomicie wyposażony i będzie
służył uczniom Liceum Medycznego oraz studentom Wyższej
Szkoły Medycznej w Kłodzku.
Z pewnością będzie to placówka
kształcąca nowe kadry medyczne, których coraz bardziej brakuje
w naszych szpitalach.
W uroczystości udział wzięli: Maciej Awiżeń - starosta
kłodzki, Michał Piszko - burmistrz Kłodzka, prof. dr hab.

A. Dżugaj- rektor Wyższej
Szkoły Medycznej w Kłodzku,
prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko,

Jadwiga Radziejewska - dyrektor
ZOZ w Kłodzku, Radni Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego

Przemawia prof. dr hab. nauk medycznych Juliusz Jakubaszko. Z lewej dr Magdalena Krawiec.

oraz inni zaproszeni goście.
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Bronisław MJ Kamiński

W GŁĘBINY ŻYCIA - NANOŚWIAT
Ab actu ad potentiam
W 2017 roku artysta malarz
Ivan Malinskyy, tworzący swoje
dzieła w Kudowie - Zdroju, namalował obraz zatytułowany„Ab
actu ad potentiam”, inspirowany odkryciami naukowymi prof.
Tadeusza Malińskiego. Zbieg
podobnie brzmiących nazwisk
jest przypadkowy. Prof. Tadeusz
Maliński jest światowej sławy
specjalistą w dziedzinie nanotechnologii.
Najogólniej mówiąc, w nanotechnologiach chodzi o badania
oraz działania na poziomie atomowym i molekularnym, prowadzące do zbudowania przedmiotów i maszyn z poszczególnych
atomów. Ideą prof. Malińskiego jest rozwój i zastosowanie
nowych materiałów do badań
medycznych, diagnostyki i leczenia, zgodnie z tezą, że większość
chorób naszej cywilizacji zaczyna
się na poziomie małych cząsteczek chemicznych. Czego może
oczekiwać wybitny specjalista
w tak wysublimowanej dziedzinie od artystów malarzy? Znamy
odpowiedź w postaci obrazu.
Od Platona i Kanta wiemy z teorii
poznania, że jest świat widzialny i niewidzialny, i że ten świat
w sobie jest nam niedostępny
do końca. Artyści widzą więcej dzięki swojej intuicji, mogą
także zainspirować uczonych
do badań i odkryć. Ivan w swoim
obrazie ukazał życie przesycone
światłem, tak, jakby życie było
światłem. W tym świetle porusza się uczony, schodząc w głąb
życia, jakby zmierzał do najdrobniejszych i najodleglejszych cząstek organizmu, gdzieś jakby
do samych źródeł życia. Zejście
na poziom atomów, budowanie
przez składanie atomów może
być fascynujące. Czy to można zobaczyć, gdy nanometr to
- obrazowo mówiąc - jedna stutysięczna część średnicy ludzkiego
włosa? A jednak można zobaczyć,
i można budować rzeczy bardzo
dobre, bardzo do życia potrzebne, nadzwyczajne, ale również
można budować rzeczy bardzo
złe. Można nawet tymi drobiazgami zabić wszelkie życie. Zło
może bardziej przemawiałoby
do ludzi z obrazu, aniżeli dobro.
Ivan wybrał dobro. Pokazał prof.
Malińskiego wśród jego atomów,

Prof. dr Tadeusz Maliński (od prawej) i artysta malarz Ivan Malinskyy.

narzędzi pracy, ale także wśród
wartości, które są drogowskazami. Na obrazie, tak zatytułowanym - od stworzenia do możliwości - Święte Księgi Ludzkości pod
rękami Profesora i biblijny symbol stworzenia znany z obrazu
renesansowego wraz z wszystko
ogarniającym światłem i piękną
kolorystyką, wprowadzają nas
w świat „od aktu stworzenia
do nieograniczonej potencjalności”. Ivan namalował ten obraz
w Kudowie - Zdroju, w uzdrowisku kardiologicznym, które
leczy serce, a nad tym pracuje
prof. Maliński. Cały obraz niesie
przesłanie „żeby świat był zdrojem”. Artysta wykonał dalsze
obrazy o tej tematyce. Redakcja Almanachu Kudowskiego
zaprezentowała je mieszkańcom
Kudowy - Zdroju i kuracjuszom
w Saloniku Churchilla i w Galerii
Sztuki w 2018 roku.
Potencje nanotechnologii
W czasie mojej pracy w szpitalu klinicznym z zainteresowaniem słuchałem hematologów
mówiących o badaniach krwi.
Fascynujące było to, jak w kropli krwi, a nawet w dużo mniejszej drobinie hematolodzy szli
w głąb, odnajdując coraz mniejsze
i mniejsze jej składniki. Zdawało
się, że nie ma końca to schodzenie w głąb kropli krwi. Czy jest
jakaś granica, że już mniejszych
części nie będzie? Okazuje się,

że jest nawet coś, czego nie
da się zobaczyć, ale „widzieć”
to można dopiero na modelu.
I leczyć można, nie widząc tych
cząstek, do których trzeba trafić.
Takie obrazowe ujęcie pozwala
nam na bliższy kontakt z nanoświatem. Być może jest tak, że to,
co widzimy z głębi wielu, wielu
pięter „w dół”, to jest mniej, aniżeli kropka na wierzchołku góry
lodowej. Wybitni uczeni, kosmolodzy i filozofowie nauki wchodzą nie tylko w mega świat, czyli
w widoczne nad nami gwiazdy
i galaktyki, ale schodzą także
w nieprawdopodobne głębiny mikroświata, jak w tej przed
chwilą wspomnianej kropli krwi.
O ile w mega świecie, widać
na pierwszy rzut oka (czyli w
dostępnej nam części wszechświata) pewien ład i piękno harmonii, to w mikroświecie, czyli
w samych fundamentach rzeczywistości tak może nie być.
Stephen Hawking w książce
„Krótkie odpowiedzi na wielkie
pytania” pisze, że przyroda zawiera pewną dozę przypadkowości, której nie jest w stanie
wyeliminować nawet najlepsza
nasza teoria. Odniósł się w taki
sposób do zasady nieoznaczoności sformułowanej przez Wernera
Heisenberga w 1925 rok u
o tym, że nie można dokładnie wyznaczyć jednocześnie
dwóch najważniejszych parametrów, tj. położenia i prędkości
cząstki elementarnej. Bowiem,

im dokładniej ustalimy położenie,
tym mniej dokładne będą dane
o prędkości. Uczeni odkryli więc,
że w bardzo małej skali nie sposób obliczyć, co się wydarzy za
jakiś czas. Istnieją teorie, że ów
porządek może mieć drugie dno,
w którym – gdzieś w nieprawdopodobnej głębi – jest jeszcze
niżej położona warstwa chaosu.
Dla uspokojenia tego ciągu myśli
przypomnijmy, że genialny Einstein nie przyjmował, że w tak wielkiej i funkcjonującej rzeczywistości może rządzić tylko przypadek.
Uważał, że istnieje jeszcze głębszy
poziom rzeczywistości, na którym
cząstki mają dokładnie określone
położenie i prędkości, i że poruszają się zgodnie z ustalonymi
prawami. Hawking to lojalnie skomentował: ów poziom mógłby być
znany Bogu, natomiast my ludzie
nie jesteśmy w stanie go dostrzec,
a możemy tylko wnioskować pośrednio. I taki pogląd dominuje
wśród współczesnych filozofów
nauki. W Kudowie artysta malarz
dał nam okazję do zastanawiania się nad nanoświatem i sensem tego wszystkiego w sposób
dużo prostszy, bez równań matematycznych, znajomości teorii
fizycznych i astrofizyki. W obrazie
kudowskiego Malinskyy’go jest
oddany pewien chaos, z tym, że
przypomina on raczej pasiecznik
w chmurze pszczół, znoszących
coś do ula i radosnych z posiadanych informacji, gdzie mogą
być kwiaty.
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Nasz kudowski malarz ma
przeczucie zagrożeń od strony nanotechnologii, dlatego
trzyma się kurczowo warsztatu
pracy uczonego, poszukującego
nowych metod ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Potencje
nanotechnologii są wprost nieograniczone, mogą przynieść i już przynoszą - ogromną ilość
wynalazków poprawiających
warunki życia. Nie tylko w lecznictwie, ale niemal we wszystkich
dziedzinach. To z pomocą nanotechnologii wynaleziono sztuczne włókno, które jest twardsze
i silniejsze od stali i do tego
dużo lżejsze. Wykorzystując tą
technologię zapisano cały Stary
Testament na płytce wielkości
pół milimetra kwadratowego.
Zagrożenia z nanoświata
W literaturze światowej
przyjmuje się, że po raz pierwszy
o nanotechnologii powiedział
Eric Drexler w latach 70-tych XX
wieku. A jednak, wielu uważa, że
palma pierwszeństwa należy się
naszemu Stanisławowi Lemowi.
Czytelnika zainteresowanego
filozoficznymi i teologicznymi
aspektami nanoświata odsyłam do znakomitej książki prof.
Michała Hellera pt. „Sens życia
i sens wszechświata”, wydanej
w 2016 roku. W tym krótkim artykule, pisanym na marginesie
obrazu Malinskyy’go, nie znajdujemy miejsca na omówienie
idei Hellera. Nie ma ta książka
bezpośredniego związku z nanoświatem, ale bardzo pomaga
odkrywać sens tego wszystkiego.
Stanisław Lem miał zwyczaj zadawania sobie pytania : co złego
i najgorszego może człowiek zrobić z jakimś wynalazkiem. Krakał
i …wykrakał. W Rosji, niedawno
pojawił się tzw. Projekt-2045,
którego autorem jest multimilioner Dymitr Itskow. Tenże
bogacz zaapelował do innych
bogaczy świata, by skonstruować ciało człowieka, poprzez
budowę atom po atomie, czyli z
zastosowaniem nanotechnologii.

Tak miałoby powstać, wykonane
w sposób sztuczny ciało człowieka, w zasadzie nieśmiertelne,
a gwoździem tego Projektu-2045
jest przeniesienie do tego ciała
tożsamości prawdziwego, żywego człowieka. Projekt zakłada
cztery etapy realizacji i jak to
jest w nazwie w jego nazwie,
ma być uwieńczony sukcesem
w 2045. W największym skrócie:
do roku 2020 (Etap A) ma być
zbudowany robot homoidalny,
sterowany za pomocą myśli.
Etap B (do 2025 r.), do tego robota ma być wszczepiony ludzki
mózg. Następnie, do roku 2035
(Etap C) planowane jest stworzenie sztucznego ludzkiego mózgu
i umieszczenie w tym mózgu
ludzkiej osobowości; do 2045
roku (Etap D) przeniesienie osobowości do hologramów, i wtedy
nie będzie już nam potrzebne
ciało, ani sztuczne, ani prawdziwe. Tak potężny Dymitr Itskow
ofiarowuje za dary pieniężne
nieśmiertelność. Według niego
i jego zwolenników, których
jest już ponad 10.000 nie tylko
w Rosji, ale także w USA – dzięki
temu Projektowi-2045 ewolucja
człowieka zostanie przeniesiona
na wyższy poziom i rozpocznie
się era cybernetycznej nieśmiertelności.
W tym miejscu nie sposób
pominąć zastanawiającego
fragmentu z Biblii, z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju,
w którym natchniony autor pisze:
„rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego
Nam”, i kilka zdań dalej : „Stworzył
więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył”
Chciałoby się zapytać Autora:
o jakiego „go” chodzi ? Kto miałby być tym „go”? Czy człowiek
jako gatunek ? który i z jakiego
okresu rozwoju prehistorycznego lub historycznego? Czy także
ten, który czynił lub czyni nędzę
i zagładę innych ludzi i istot żywych? czy taki miałby być obraz
Boga? A może to ten człowiek,
który dopiero wyłoni się z jeszcze
długiego procesu ewolucji? Nie
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Obraz Ivana Malinskyy’ego „ Ab actu ad potentiam”.

powinien nas mylić czas przeszły
„stworzył”, bowiem w Biblii czas
jest odwrócony, może więc nadal
stwarza? Czy to co zrobią ludzie
Itskowa w Rosji lub Ameryce lub
jeszcze gdzie indziej, czy będzie
obrazem Bożym? Wspomnianemu wyżej prof. Michałowi Hellerowi wydaje się, że Bóg widzi
jakby wszystko naraz, od stworzenia po nieskończone możliwości. Może ten „go” to projekt
idealny, jako jakaś forma i postać
dla posłańców Stwórcy jakimi są:
Jezus z Nazaretu, prorocy i wielcy ludzie z kart pism świętych
wielkich religii, by dawali nam ów
Obraz i Podobieństwo? A może
zwykli ludzie i mniej wybrani
mogą także być w czymś Podobni? może w tym,że człowiek jest
istotą wolną, świadomą swojego
istnienia, że Jest niezależnie od
epoki i miejsca, i że jest w drodze
wzwyż dzięki potencjom danym
od Stwórcy?
Produkt z projektu Itskowa
jawi się jako brak samoograniczeń, po karze za zerwanie
owocu z drzewa poznania. Ewa
z Edenu nie potrafiła powiedzieć
NIE, nie miała odwagi dla przy-

szłości. Takie mogłoby być zakończenie tego opisu w symbolice
kultury biblijnej i w kontekście
obrazu Ivana Malinskyy’ego „Ab
actu ad potentiam”. W cywilizacji opartej o chłodną naukę
i technologie - bez odwołań do
kategorii biblijnych - projekt
Itskowa może przenosić naszą
wyobraźnię w świat, w który
człowiek będzie musiał wyruszyć, jeśli zechce przetrwać,
z powodu wypalenia się energii
naszego Słońca za około 5 mld
lat. Taką ideę wyraża m.in. Stephen Hawking. Skolonizowanie
przez człowieka innych planet,
a nawet układów słonecznych
przekracza możliwości czasowe
naszych organizmów w programie DNA. Mamy w nim za mało
paliwa do przeżycia długich lotów. Żeby dolecieć do centrum
naszej Galaktyki potrzeba 50.000
lat. Nie wiemy jaka będzie przyszłość, a według dzisiejszej naszej
wiedzy szanse na powodzenie
w takiej wycieczce mogą mieć
twory Itskowa. Może dolecą, ale
to już nie będą ludzie.

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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WSPOMNIENIE O PROF. JACKU BALUCHU
Profesor Jacek Baluch
był pierwszym polskim ambasadorem, który zasiadał
w pałacu przy ul. Valdstejnskiej
w Pradze po demokratycznym przełomie w komunistycznej Czechosłowacji, czyli
po tzw. „aksamitnej rewolucji”,
ambasadorem RP, najpierw
w Czechosłowacji, a potem
w Republice Czeskiej. Swoją
misję dyplomatyczną pełnił
w latach 1990-95. Przeżył
79 lat, do końca życia był bardzo pracowity i aktywny. Był
także niepodważalnym autorytetem jako polski dyplomata,
znawca historii, tłumacz, specjalista od wszelkich ważnych
spraw polsko - czeskich. „Pełnokrwisty filolog, tropiciel słowa,
niepospolity erudyta i poszukiwacz subtelnych znaczeń" napisano o Nim na stronie internetowej Instytutu Filologii
Słowiańskiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie,
w którym pracował i był dyrektorem w latach 2002-2008.
Prof. Jacek Baluch urodził
się w Krakowie w 1940 roku.
Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie
Karola w Pradze. Był działaczem
opozycji antykomunistycznej,
członkiem NSZZ „Solidarność”,
internowanym w stanie wojennym. Był też wielkim popularyzatorem literatury czeskiej
w Polsce, tłumaczem, autorem
licznych książek naukowych
i popularnonaukowych, członkiem zarówno czeskiego jak
i polskiego PEN Clubu, członkiem prezydium Komitetu
Słowianoznawstwa Polskiej
Akademii Nauk, współzałożycielem i pierwszym prezesem
Zarządu Polsko-Czeskiego
Towarzystwa Naukowego.
Przewodniczył także PolskoSłowackiej Komisji do spraw
Nauk Humanistycznych.
Prof. Jacek Baluch został
odznaczony Krzyżem Kawa-

lerskim Orderu Odrodzenia
Polski oraz Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, uhonorowany słowackim orderem
„Podwójnego Białego Krzyża III
klasy” oraz czeskim medalem
„Za Zasługi I Stopnia”. Ponadto
został odznaczony medalem
„Dziękujemy za wolność".
Profesora Jacka Balucha
poznałem latem 1990 roku,
kiedy pojechałem do ambasady
polskiej w Pradze przedstawić
ambasadorowi RP projekt nowej inicjatywy społeczno - kulturalnej pn. „I Polsko - Czeskie
Dni Kultury Chrześcijańskiej”.
Nowy polski ambasador przyjął zapowiedź tego projektu
z ciekawością, ale powiedział
wtedy dość niespodziewanie:
„z Czechami chcecie organizować Dni Kultury Chrześcijańskiej?... To bardzo trudne zadanie, ale jeżeli byłaby jakaś pozytywna reakcja strony czeskiej
i udałoby się zorganizować spotkanie, to proszę o informacje
i zaproszenie, chętnie przyjadę”.
I tak się stało, bowiem jako ambasador wziął osobiście udział
w dwóch wydarzeniach. Pierwszy raz, w spotkaniu integracyjnym w klasztorze w Wambierzycach, wtedy jeszcze parafię
Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny prowadzili ojcowie
Jezuici. Jeszcze bardziej zapamiętałem spotkanie w szkole
w Broumovie, gdzie udało mi
się zorganizować niezwykłą lekcję z polskim dyplomatą. W czasie tego nietypowego spotkania, polski ambasador poprowadził lekcję języka czeskiego
dla nauczycieli i uczniów szkoły
czeskiej. Zrobił to z tak wielkim
wyczuciem i profesjonalizmem,
że uczestnicy tej lekcji, zarówno uczniowie jak i nauczyciele,
byli wręcz zachwyceni, a u niektórych widziałem nawet łzy
w oczach.
Kolejne nasze spotkanie
miało miejsce w katedrze
praskiej, podczas uroczystego Ingresu ks. kard. Dominika
Duki, jako nowego arcybiskupa
praskiego oraz Prymasa Czech
i Moraw. Byliśmy zaproszonymi
gośćmi i siedzieliśmy w ławce
obok siebie. Nagle do ołtarza

Praga, 22.04.2016r r. Instytut Polski. Podczas polsko-czeskiej konferencji na temat
nowego szlaku turystyczno-edukacyjnego. Prof. Jacek Baluch z Krakowa podczas debaty
o Międzynarodowym Szlaku św. Wojciecha.

bardzo szybko podszedł czeski
premier Vaclav Klaus i ogłosił
przez mikrofon straszną wiadomość, że w katastrofie samolotu w Rosji, zginął polski
prezydent Lech Kaczyński oraz
cała polska oficjalna delegacja,
która zmierzała na uroczystości
katyńskie do Smoleńska. Byliśmy kompletnie przygnębieni
i zaskoczeni tą nieprawdopodobną informacją, która przyćmiła uroczystości ingresu.
Kolejne nasze spotkania
miały miejsce podczas tworzenia Polsko - Czeskiego Towarzystwa Naukowego, którego
prof. Jacek Baluch był inicjatorem i współtwórcą. Niespodziewanie dla mnie, Profesor zaproponował mi, żebym zgodził się
być członkiem i współzałożycielem tego nowego i bardzo
ważnego polsko - czeskiego
stowarzyszenia. Jego pomysł
okazał się w niedługim czasie
bardzo celny i dzisiaj należy
do tego stowarzyszenia już
ponad 300 członków, zarówno
z Polski jak i z Republiki Czeskiej.
Kolejną inicjatywą
prof. Jacka Balucha był pomysł
zorganizowania I Kongresu
Czechoznawstwa Polskiego.
Zaprosił mnie do przygotowania tego ważnego wydarzenia
i w konsekwencji byłem współorganizatorem pierwszej edycji
tego kongresu, który ma być
wg podpisanego porozumienia
organizowany także w przyszłości, w cyklach pięcioletnich.
Nasze przedostatnie spotkania miały miejsce w Pradze

podczas uroczystości inaugurujących Międzynarodowy Szlak
Św. Wojciecha, którego byłem
pomysłodawcą. Profesor Jacek
Baluch wraz z innymi członkami Polsko - Czeskiego Towarzystwa Naukowego uczestniczył w dniu 22.04.2016 roku
w konferencji, zorganizowanej
z tej okazji w Instytucie Polskim
w Pradze. Pamiętam, że wypowiadał się w czasie konferencji
i spodobała mu się idea utworzenia nowego Międzynarodowego Szlaku Św. Wojciecha,
jako nowej trasy turystyczno edukacyjnej, na której będzie popularyzowana postać
św. Wojciecha, głównego patrona Polski. Szlak prowadzi z Pragi
przez kraj środkowo - czeski,
kraj pardubicki, kraj kralovohradecki na Dolny Śląsk, następnie przez Wielkopolskę, województwo kujawsko - pomorskie
i warmińsko - mazurskie aż
do Gdańska. Natomiast w dniu
23.04. w katedrze praskiej pod
wezwaniem Św. Wita, Vaclava
i Wojciech w czasie głównych
uroczystości z okazji inauguracji Polsko - Czeskiego Roku
Kulturalnego i obchodów 1050.
rocznicy Chrztu Polski posadzono nas obok siebie. Miałem
ogromną tremę, bo dostąpiłem
zaszczytu przemawiania w języku czeskim obok umieszczonej
na postumencie relikwii czaszki
św. Wojciecha, umieszczonej
w specjalnej szklanej kapsule.
Profesor bacznie przysłuchiwał
się treści i formie mojego wystąpienia, ale chyba nie było aż
tak źle, bowiem nie usłyszałem
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z Jego strony żadnej krytycznej
uwagi. W czasie swojego wystąpienia zaprezentowałem
założenia utworzenia tej nowej
trasy turystyczno - edukacyjnej, która zaczyna się właśnie
w katedrze praskiej i poprowadzi przez ponad tysiąc kilometrów aż nad polski Bałtyk.
Ks. kard. Dominik Duka, prymas

Czech i Moraw uroczyście zainaugurował ten projekt, w którym miał aktywnie uczestniczyć
także prof. Jacek Baluch.
Ostatnie nasze spotkania
i rozmowy miały miejsce
na Uniwersytecie Wrocławskim,
gdzie planowane były kolejne
wspólne polsko - czeskie wydarzenia. Podarowałem mu
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wtedy moją najnowszą książkę ze wspomnieniami. Podziękował, ale już nie zdążył
napisać swojej opinii. Podczas
ostatniego Walnego Zjazdu
Solidarności Polsko - Czesko Słowackiej, który odbył się
w dniu 01.05.2019 rok u
w czeskim Cieszynie, uchwalono jednogłośnie przyznanie

prof. Jackowi Baluchowi honorowego członkostwa w tym
stowarzyszeniu, które działa
nieprzerwanie od 1981 roku.
Mam wyrzuty sumienia, bo nie
zdążyłem przekazać mu za życia tej wiadomości…

Julian Golak

JACEK BALUCH - POSMRTNÁ VZPOMÍNKA
Jacek Baluch byl prvním
polským velvyslancem, který
zasedal v paláci na Valdštejnské
ulici v Praze po demokratickém
a rychlém průlomu v komunistickém Československu, tzn.
"Sametové revoluci." Profesor
Jacek Baluch se stal polským
velvyslancem, nejprve v Československu a poté v České
republice.
V letech 1990–1995 vykonával svou diplomatickou
misi. Dožil se 79 let, až do
konce svého života byl velmi
pracovitý a aktivní. Profesor Jacek Baluch byl také nespornou
autoritou jako polský diplomat,
historik, překladatel, byl také
specialistou na všechny důležité polsko-české záležitosti.
"Plnokrevný filolog, lovec
slov, neobvykle erudovaný a
hledající subtilní významy," napsal o něm na svých webových
stránkách Ústav slovanské filologie na Jagellonské univerzitě
v Krakově, kde profesor Jacek
Baluch pracoval a byl ředitelem
v letech 2002-2008.
Jacek Baluch se narodil v
Krakově v roce 1940. Studoval
na Jagellonské univerzitě a Karlově univerzitě v Praze.
Byl velkým propagátorem české literatury v Polsku,
překladatelem, autorem řady
vědeckých a populárně-vědeckých knih. Byl také členem českého a polského klubu PEN,
byl také členem prezidia Výboru slovanských studií Polské
akademie věd.
Profesor Jacek Baluch byl
spoluzakladatelem a prvním
předsedou představenstva
Polsko-české vědecké společnosti, předsedal také Polsko-slovenské komisi pro huma-

nitní obory.
V 80. letech byl aktivistou
protikomunistické opozice a
členem NSZZ „Solidarność“, byl
internován za stanného práva.
Profesor Jacek Baluch mezi
jinými získal ocenění Rytířský
kříž Řádu znovuzrození Polska a Důstojnický kříž Řádu
znovuzrození Polska, byl také
vyznamenán slovenským
Řádem „Dvojitého bílého kříže
třetí třídy“ a českou medailí „Za
zásluhy prvního stupně“. Kromě
toho mu byla udělena medaile
„Děkujeme za svobodu“.
S profesorem Jackem Baluchem jsem se setkal v létě
1990, když jsem šel na polské
velvyslanectví v Praze, abych
představil polskému velvyslanci projekt zcela nové společensko-kulturní iniciativy s
názvem „I. Polsko-české dny
křesťanské kultury“. Nový polský velvyslanec přijal oznámení
tohoto projektu se zvědavostí,
ale pak nečekaně řekl: „Chcete uspořádat Dny křesťanské
kultury s Českou republikou?
... Je to velmi obtížný úkol, ale
pokud bude nějaká pozitivní
reakce z české strany a podaří
se uspořádat setkání, prosím o
informace a pozvání, rád přijdu.
“ A to se stalo, protože velvyslanec Jacek Baluch se osobně
zúčastnil dvou akcí. Poprvé na
integračním setkání v klášteře
ve Wambierzycích, tehdy ještě
farnost Nanebevzetí Panny Marie vedli jezuitští otcové.
Ještě více jsem si zapamatoval setkání ve škole v Broumově, kde se mi podařilo
zorganizovat neobvyklou lekci
s polským diplomatem.
Během tohoto neobvyklého setkání vedl polský velvy-

slanec lekci českého jazyka pro
učitele a studenty ... české školy. Obzvláště tato druhá událost
v mé mysli uvízla, protože prof.
Jacek Baluch ji vedl s takou citlivostí a profesionalitou, že
účastníci této lekce - studenti
i učitelé - byli naprosto nadšeni
a někteří měli dokonce i slzy
v očích.
Naše další setkání se konalo v pražské katedrále, během
slavnostního ingresu kardinála
Dominika Duki, jako nového
pražského arcibiskupa a primase Čech a Moravy. Byli jsme
pozvanými hosty a seděli jsme
vedle sebe na lavičce, najednou přišel k oltáři nečekaně
český premiér Václav Klaus a
oznámil prostřednictvím mikrofonu hrozné zprávy, že při
letecké havárii v Rusku polský
prezident Lech Kaczyński a
celá polská oficiální delegace,
která mířila na „Katyňské slavnosti“ do Smolenska, zemřela.
Byli jsme naprosto v depresi a
překvapeni touto neuvěřitelnou informací, která zastínila
ingresový obřad.
Naše další setkání se konalo během vzniku Polsko-české
vědecké společnosti, jejíž byl
prof. Jacek Baluch iniciátorem
a spolutvůrcem. Neočekávaně mi profesor Jacek Baluch
nabídl, abych se stal členem a
spoluzakladatelem této nové
a velmi důležité polské-české
asociace. Jeho nápad se (brzy)
ukázal jako velmi přesný a dnes
má sdružení přes 300 členů, a
to jak z Polska, tak i z České
republiky.
Další iniciativou prof. Jacka
Balucha byl nápad uspořádat 1.
Polský kongres českých studií.
Také při přípravě této důleži-

té události jsem byl nečekaně
přizván, a v důsledku toho
jsem byl spoluorganizátorem
prvního ročníku tohoto kongresu, který má být (podle podepsané dohody) také organizován v budoucnu v pětiletých
cyklech.
Naše předposlední setkání se konalo v Praze během
oslav slavnostního otevření
Mezinárodní stezky svatého
Vojtěcha, jejíž jsem byl iniciátorem. Profesor Jacek Baluch
(spolu s dalšími členy Polsko-české vědecké společnosti)
se dne 22.4.2016 zúčastnil
konference uspořádané při
této příležitosti v Polském institutu v Praze. Vzpomínám si,
že vystupoval na konferenci a
zalíbila se mu myšlenka vytvoření nové Mezinárodní stezky
svatého Vojtěcha, jako nové
turistické a naučné stezky, na
které bude připomenuta postava sv. Vojtěcha, tj. hlavního
patrona Polska. Trasa povede
z Prahy přes Středočeský, Pardubický a Královéhradecký kraj
do Dolního Slezska, dále přes
Velkopolské, Kujavsko-Pomořanské a Varmsko-Mazurské
vojevodství do Gdaňsku.
Naše další setkání se konalo znovu v pražské katedrále
zasvěcené sv. Vítovi, Václavovi
a Vojtěchovi. Bylo to 23. dubna
2016, když nás „posadili“ hned
vedle sebe během hlavních
oslav zahájení Polsko-českého
kulturního roku a oslav 1050.
výročí Křtu Polska. Tehdy jsem
měl velkou trému, protože jsem
měl tu čest mluvit (v češtině) u
podstavce, na kterém byla lebka svatého Vojtěcha umístěná
ve speciální skleněné kopuli.
Profesor pozorně naslouchal
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obsahu a formě mého projevu,
ale asi to nebylo tak špatné, protože jsem od něj neslyšel žádnou kritickou poznámku. Během
mého projevu jsem představil
myšlenky pro vytvoření této nové
turistické a vzdělávací trasy, která
začne v pražské katedrále a povede více než tisíc kilometrů k

polskému Baltskému moři. Kněz
kardinál Dominik Duka, primas
Čech a Moravy, zahájil tento projekt, na kterém se měl aktivně
podílet i prof. Jacek Baluch.
Naše poslední setkání a
rozhovory se konaly ve Vratislavi na Vratislavské univerzitě,
kde se plánovaly další společné

polsko-české akce. Dal jsem mu
svou poslední knihu vzpomínek.
Poděkoval, ale už nestihl napsat
svůj názor.
Během posledního valného
shromáždění Polsko-česko-slovenské solidarity, které se konalo
dne 1.5.2019 v Českém Těšíně,
bylo jednomyslně schváleno

udělení čestného členství prof.
Jacku Baluchovi v tomto sdružení, které funguje nepřetržitě
od roku 1981.
Cítím se provinile, protože se
mi nepodařilo předat mu tuto
zprávu ještě když žil ...

Irena Rogowska, Julian Golak

RAINER BLEISCH – NACHRUF
Die ersten Kontakte mit
Nowa Ruda hatte R.I.P. Rainer
Bleisch in den Jahren 1993 - 1994
zusammen mit Jürgen Wienand,
Geschäftsführer des Herz-JesuKrankenhauses in Lindlar. Sie
kamen dann mehrmals mit Hilfsgütern für das Kinderheim, für
das Krankenhaus und für andere
Einrichtungen nach Nowa Ruda
und Umgebung. Die damaligen
Behörden von Nowa Ruda, die
bei den ersten demokratischen
Wahlen gewählt wurden, befürworteten die Entwicklung
dieser Zusammenarbeit. J. Wienand machte den Vorschlag,
eine Partnerschaft zwischen den
Krankenhäusern in Nowa Ruda
und Lindlar zu gründen, und Rainer Bleisch als Arzt unterstützte
von Anfang an den Erfahrungsaustausch und organisierte
Transporte mit Hilfsgütern für
das Krankenhaus.
Mit der Zeit kam Herr R. Bleisch nach Nowa Ruda als Vertre-

ter des Lions Clubs Senftenberg,
immer in Begleitung mehrerer
Personen, um ihnen seine Heimatstadt und andere Städte
im Kreis Kłodzko zu zeigen. Anfangs waren das Kontakte zum
Krankenhaus in Nowa Ruda; sie
brachten z. B. Farben mit, die zum
Anstreichen der Kinderabteilung
verwendet wurden, sowie andere
notwendige Materialien und Geräte. Dank seiner Bemühungen
wurde die Hilfe nach Nowa Ruda
gerichtet, an Kinder und Jugendliche, hauptsächlich aus armen
und benachteiligten Familien.
Rainer Bleisch wurde am
27.09.1934 in Neurode, heute
Nowa Ruda geboren. Sein Vater war auch Arzt. Sie lebten mit
der ganzen Familie in Neurode /
Nowa Ruda im ersten Stock des
Gebäudes gegenüber der Post
(ehemaliges Internat der Schule
für Polygrafie). Bei jedem Besuch
machten wir mit ihm Ausflüge in
die nähere und fernere Umge-

Juni 2018. Besuch der Festung Srebrna Góra/Silberberg erster
von links RIP Rainer Bleisch.

bung. Er sollte auch dieses Jahr
kommen, aber er hat das Treffen mit seiner Stadt nicht mehr
erlebt. Die Mitglieder der deutschen Delegation, die Nowa Ruda
am 22-23.06.2019 besuchten,
versprachen eine weitere Hilfe für
unsere Kinder und Jugendliche.
Sie schlugen die Teilnahme eini-

ger polnischer Kinder im nächsten Jahr an einem Sommercamp
in Deutschland vor.
In dem Verstorbenen haben
wir einen sensiblen und ehrlichen Mann und einen guten
Arzt verloren, der bis zu seinem
Lebensende versuchte, den Menschen zu dienen.

In tiefer Trauer teilen wir den Heimgang von einem großen Menschenfreund mit

MR Dr. med. Rainer Bleisch
Arzt und Chefarzt im Krankenhaus in Senftenberg,
Geboren am 27.09.1934 in Neurode (Nowa Ruda), gestorben am 15.06. 2019
in Senftenberg. Die Trauerfeier mit der anschließenden Urnenbeisetzung fand
am 28. Juni 2019 um 13.00 Uhr auf dem Waldfriedhof in Senftenberg statt.
Der Familie des Verstorbenen sprechen wir unser aufrichtiges Mitgefühl aus.
Irena Rogowska, Julian Golak
und Freunde aus Nowa Ruda
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Jerzy Stasiewicz

FILOZOFIA W POEZJI SERCA VĔRY KOPECKIEJ
Chciałbym teraz przybliżyć polskiemu czytelnikowi
bardzo ciekawą czeską poetkę
i animatorkę szeroko pojętych
działań kulturotwórczych Vĕrę
Kopecką, tworzącą w Křinicach koło Broumova. Urodzona
w 1951 r. w Turnovie. Do matury
zamieszkiwała w Jabloncu nad
Nysą. Ukończyła studia pedagogiczne w zakresie matematyki
na Uniwersytecie Karola w Pradze. I w Pradze w latach 1980-85
w Ludowym Konserwatorium
studiowała recytację, teatr poezji
i twórczość literacką. Całe życie
zawodowe przepracowała jako
nauczyciel matematyki.
Od roku 2000 organizuje
międzynarodowe spotkania poetów, noszące nazwę „Dni poezji
w Broumovie”, a od siedmiu lat
plener malarski „Za krásami Křinic
a Broumovska”.
Wydała 30 książek poetyckich, w tym dwujęzyczny tomik: Podzimni poselstvi, polska
wersja pt. Jesienna wiadomość
w tłumaczeniu Krzysztofa Karwowskiego (2002). W 2009 r. ukazał się w Polsce wybór jej poezji
pt. Śladami cieni w tłumaczeniu
Kazimierza Burnata. W 2013 r. wydała dla polskiego czytelnika wybór swojej poezji pt. Zaproszenie
na wernisaż. Tu nad tłumaczeniem pochylili się: Anna Elżbieta
Zalewska, Antoni Matuszkiewicz,
Władysław Klępka, Kazimierz Burnat, Andrzej Niżewski i Edward
Kostka. W roku 2014 wyszedł
jej dwujęzyczny tomik: Wiatr
w studni, w 2017r. Promyk słowa, oba w przekładzie Antoniego
Matuszkiewicza.
Vĕra Kopecka tłumaczy
na czeski i wydaje wiersze polskich poetów.
Publikuje w antologiach
w Czechach, Polsce, na Słowacji i Ukrainie. Przekłady jej wierszy były publikowane również
w czasopismach w Rosji i na Litwie. Uczestniczy w międzynarodowych festiwalach literackich,
ostatnio Chalkida (Grecja). Odbywa liczne wieczory autorskie
i spotkania z młodzieżą czeską
i polską.
W roku 2009 otrzymała „Wielki Laur Ambasadora Kultury
Polskiej” XIX Międzynarodowej
Galicyjskiej Jesieni Literackiej, zaś
w roku 2010 „Pamětní list města

Broumova” za organizowanie Dni
Poezji i rozwijanie czesko-polskiej
współpracy w regionie.
Fotografuje, miała dziesiątki
wystaw po obu stronach granicy.
Jej wiersze wraz z kolorowymi
fotografiami wydane zostały
w książce: Broumovsko - můj adoptivní domov (APRB, Broumov,
2012 r.). Uprawia również tradycyjne techniki i rzemiosła ludowe.
Już z tego krótkiego biogramu wynika, że Vĕra Kopecka to
tytan pracy, działający na wielu
płaszczyznach. A przecież nie
powiedziała jeszcze ostatniego
słowa. Przed nią kolejne książki,
przekłady, gospodarzenie Dniami
Poezji, spotkania z czytelnikami
i wojaże po festiwalach Europy.
Ale ja chciałbym się zająć jej
poezją - jakże wartą omówienia - z książek: Zaproszenie na
wernisaż (Broumov, 2013 r.) i Promyk słowa (Broumov, 2017 r.).
Bo pomimo tylu publikacji
w Polsce nadal pozostaje ta poezja znana niewielkiemu gronu
czytelników, bardziej znających
jej liryki z czasopism, antologii,
spotkań w bibliotekach, niż książek całościowo. To grono, ta grupa poetów zaprzyjaźniona z Vĕrą
i w ramach spotkań propagująca
jej poezję. Ale twórczość Vĕry Kopeckiej zasługuje na uwagę szerszego czytelnika i uważne przyjrzenie się krytyki. Czy to nastąpi,
tego nie wiem? Ale niech poniższy szkic będzie przyczynkiem
i da impuls ludziom wrażliwym
na piękno słowa, by sięgali do
utworów poetki zza południowej
granicy. I od razu daję przykład
kunsztu, prezentując liryk: „Świta”
z tomu Zaproszenie na wernisaż
Ranek otworzył się
jak kwiat
Po liściach
spływa miód
słonecznego światła
W promieniach ciepła
rozbudził się
smutny
skraj lasu
Zielony wir wiatru
tańczy na ostach
bezwstydnie
zagląda pod suknie
białych baletnic
podnosi
śniegowy oddech
latawców

Tak poetka oczami wyobraźni
widzi piękno otaczającej ją przestrzeni, tej wąskiej wokół domu
na wzgórzu, nieskalanej żadnym
ogrodzeniem, gdzie tylko drzewa
i widnokrąg wyznaczają granice
istnienia człowieka w symbiozie
z przyrodą. Zazdroszczę Vĕrze
tego położenia, zwłaszcza zimą,
kiedy sarny i bażanty podchodzą
pod drzwi gościnnego ganku,
a w progu ukazuje się gospodyni z miską suchego chleba,
brytfanną ziarna, a kuropatwy
jak kury domowe wydziobują
pszenicę, jęczmień, kukurydzę.
Niepłoszone spacerują odważnie
jak po własnym obejściu, czekając na dokładkę, bo zima sroga,
a wiosny nie widać.
Vĕra z dziecinną łatwością
ciągnie soczyste, wąskie frazy
liryków - umysł ścisły, matematyk - jakby przesuwała dłonią
po chropowatej mapie życia,
przystając na chwilę przy wydarzeniach wartych utrwalenia
dla potomnych. W liryku „Pod
wieczór” pisze:
Woda w bieli
w nocnej koszuli
śmiga po kamieniach
droczy się z brzegiem
i śpiewa
Słońce rozkrojone
na dwa chłodnące bochenki
pachnie przedwieczornie
Rozbieramy się
z dziennej szarości półprawd
i nadzy zamykamy
w swej niszy
„Woda” zaraz przywołuje Archimedesa, umęczonego prekursora, którego zmartwychwstanie
dokonuje się dzięki sile swoich
wynalazków. „Słońce rozkrojone”
rozświetla zwierciadła, którymi
podpala rzymskie okręty. Śruby
służące do podnoszenia mas
wodnych rozsadzają grobowe
sklepienia. A my przygniatani
natłokiem codzienności, próbujemy się ukryć „w swej niszy”. Poetka wydawałoby się przemawia
współczesnym obrazowaniem,
a ileż tu odwołań do mitologii,
historii starożytnej, pogańskich
duchów Bohemii, twardego stąpania Golema.

Vĕra Kopecka

Dla mnie jako interpretatora nowoczesnej poezji bardzo
ważne jest dzieło. Ale jeszcze
ważniejsza jest biografia poety:
Morze odetchnęło
przestrzenią nieba
i przeminęło ją
w głębokie dno
Tak się zmienia
płacz w jasny śmiech
w dziecięcych grach
Morze wydobywa z dna
skarby kładzie
nam u nóg
Obmywanym wybrzeżem
Tuła się smutek
wypatrując utopionych snów
Czyż tutaj nie przemawia
do nas życiorys poetki niezwykle dyskretny, z powtarzalnością
pór roku jak przewrócenie kartki
w brulionie codziennych zapisków „mamy w tej twórczości
do czynienia ze sprawozdawaniem spraw miłości, przywoływaniem subtelnego świata
zakochanych, jesteśmy wtajemniczani w sekrety duszy kobiety
spełnionej i samotnej, porwanej
namiętnością i odtrąconej” 1.
Z doświadczenia życiowego
wiem, że kobieta to nie tylko
demoniczny wamp, to także
wcielenie zdrowego rozsądku, co
potwierdza jej pracowitość przy
organizacji festiwali i plenerów.
Mogą tu zaświadczyć uczestnicy
tych festiwali i bywalcy w jej artystycznym domu, zawsze otwartym na gości tchniętych metaforą
z całego świata. Dodam tylko, że
przekraczając próg, wszystko
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w tym domu oddycha poezją.
I w twierdzeniu tym nie jestem
odosobniony. Tam przedmiot,
krajobraz, nie przeżywa się biernie, lecz czynnie w sobie odtwarza, konstruuje jego widzenie.
Jestem przy rozdziale: „Portrety przyjaciół”. Jakże wymowny
wiersz: „Świt” poświęcony Andrzejowi Bartyńskiemu i pozostałym niewidomym przyjaciołom.
A nie jest ich mało. To łączność
świata nocy z dniem. Ukazujący piękno wewnętrzne ludzi
pozbawionych daru widzenia.
Ich dobrą energię emanującą na
otoczenie. Skupiających wokół
siebie prawdziwe człowieczeństwo. Dążących do doskonałości ciągłą pracą nad sobą. Wiele
o nich mówią rysy twarzy. Niewidomi bardzo wolno się starzeją.
Instynktownie wyczuwają fałsz
i wrogość. Zaszczytem jest przyjaźń tych ludzi.
Wychodzisz z kręgu ciemności
z kręgu osamotnienia
uśmiechem
ku nam widzącym
Jakbyś czuł
nasze spojrzenia
nasz oddech
i niewymówione słowa
Podaniem ręki
Wstępuję
w twój świat
Czas jak piasek
między palcami
jak lot ptaka
jego cień

Za nami z ziarenek
kręte długie wąskie ścieżki
a wzdłuż nich
piaskowe zamki tęsknoty
Na ziarnistej
łusce skóry
strzępy mowy niemej
i widoki
jak zagubione monety
Czas jak piasek
na młyńskim kamieniu
Vĕra Kopecka wie, że „żaden
człowiek nie może być bardziej
człowiekiem niż inni, ponieważ
wolność jest w każdym tak
samo nieskończona”2. To kredo
jej poezji z filozofią, metafizyką,
doznaniem religijnym. W jej wierszach pod skórą słów jest to coś,
co daje satysfakcję czytelnikowi, jaką poezja dawać powinna
zawsze. I jak ja to rozumiem.
A głosy, które mnie dochodzą
z różnych stron, mówią o zewnętrzności, że wszystko zależy
od nas i naszego rozumu?
Sięgnę teraz po czterowiersz
bez tytułu z rozdziału: „Kilkoma
pociągnięciami”
Cisza na cztery węzły związana
od gwiazdy do gwiazdy się wlecze
łza jej czasem spadnie na ziemię
i się rozbije o kamień
Bolesna prawda zderzenia
towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Jest wpisana w jego
egzystencję. Mocowanie próbo-

waliśmy pozostawić Syzyfowi. W
tej sytuacji za namową autorki
sięgajmy po intelekt.
Księżyc
to laska biała
którą cisza
czerń bada
Aluzja mityczna ukryta pod
powierzchnią, daje się wyczuć w
nastroju; w tym falowaniu jakby
wody, liści drzew, traw na łące,
dreszczu pleców. Ale żeby taki
efekt osiągnąć, trzeba ogromnego kunsztu poetyckiego, osiągniętego przez lata terminowania z tomami poezji: Goethego,
Tagore, Sartre’a, Poe, Miłosza,
Audena. Długo by wyliczać,
udowadniać i licytować, który
miał największy wpływ. A przecież nie o to chodzi. Tu ważna
jest oryginalność i odkrywczość
poetki z Křinic. Przykładem wiesz
z tomu: Promyk słowa
Dzień pachnący jesienią
Dzień pełen barwnej tęsknoty
Dzień niemy zgubiony
bez skrzydeł
Dzień klękający na ziemi
i dalej: „Drzewa wzdłuż torów”
Drzewa uciekają
wzdłuż torów
Jakby od nas
a my może od nich
wbrew czasowi

Ale widać marni
biegniemy biegną
w czasie umykającym
Kierunek jest przeciwny
I tożsamy zarazem
Brak zgody między człowiekiem a naturą jest siłą napędową
tej poezji. Natura żąda sprawiedliwości, poszanowania. Człowiek czerpie z natury zachłannie.
Garściami wydziera surowce, próbuje ją okiełznać jak mustanga.
Ale i ona w odwecie pokazuje kły:
huraganów, powodzi, pożarów,
erupcji wulkanicznych:
Pełnymi garściami
sypiesz popiół
spalonych skrzydeł
na dno wąwozu
dobierasz sobie
mój płacz
me ciemne piętna
pozostał ślad na piasku
rozmyty niewyraźny
w powietrzu proch wystrzału
Vĕra jako poetka-wizjoner
przestrzega przed czasem zbliżającym ludzkość ku katastrofie. Nawołuje do opamiętania.
Bo jak w Biblii pozostanie nam
„dno wąwozu”.
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Ewa Jazienicka

PODZIĘKOWANIA DLA LIDII ZAKRZEWSKIEJ-STRÓZIK
W dniu 28.08.2019 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Pieszycach odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę Lidii Zakrzewskiej-Strózik,
dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej - Centrum Kultury
w Pieszycach.
Lidia Zakrzewska od 11 lat
pracowała jako dyrektor jedynej
w Pieszycach instytucji kultury.
Stając do konkursu na dyrektora zawarła w swoim programie
utworzenie Centrum Kultury. Potrafiła także zdobyć pieniądze na
ten cel, co nie było sprawą łatwą,
gdyż Gmina Pieszyce w rankingach uznawana była za jedną
z najbiedniejszych gmin w Polsce. Nie można było znaleźć odpowiednich środków na tak dużą
inwestycję w budżecie gminnym.
W sukurs przyszedł nawet
burmistrz maleńkiej gminy
czeskiej z Bohuslavic, który też
poszukiwał pieniędzy. Inicjatywę
tę poparł starosta Novej Paki. Tak
zaczęła się wieloletnia przygoda
Lidii Zakrzewskiej z Czechami,
liderem tego projektu była oczywiście gmina Pieszyce.
Pani Lidia Zakrzewska - Strózik wykorzystała również swoje
doświadczenie z pracy w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie
wdrażano projekty Unii Europejskiej. Przez 10 lat realizowała
z dwoma partnerami czeskimi

Podziękowanie od burmistrz Pieszyc Doroty Koniecznej - Enozel.

w Pieszycach małe i duże projekty.
We wszystkich tych projektach pani Lidia ZakrzewskaStruzik była koordynatorem
i pomysłodawcą, realizując
miękkie działania, np. Przegląd
Chórów, realizowany od wielu lat
wspólnie z parafią św. Antoniego
w Pieszycach oraz Komitetem
Organizacyjnym Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
„Bądźmy Rodziną”.
Realizowano także regularnie
Jarmarki Wielkanocne i Bożonarodzeniowe, kursy, różnorodne

Podziękowanie od księdza prałata Edwarda Dzika.

warsztaty, gry, zabawy.
Pozyskano ponadto środki
z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację utworzenie
konsorcjum wszystkich bibliotek powiatu dzierżoniowskiego,
zakup i wdrożenie programu bibliotecznego oraz wyposażenie
dla wszystkich placówek bibliotecznych.
Dzięki projektom przygotowanym przez dyrektora, pozyskano także środki na wybudowanie nowej biblioteki – Filii
w Rościszowie i jej wyposażenie, a także środki z programu

„biblioteki +” na wyposażenie
obu nowych budynków.
Ponadto z programu
pn. „Chopin” pozyskano środki
na realizacje niezwykłego wydarzenia, jakim był projekt „Chopin
na pieszyckim bruku” z Agnieszką
Duczmal i jej orkiestrą Amadeus.
Instytucja Kultury z Pieszyc za
realizację niezwykle ambitnego
programu została uhonorowana
Nagrodą Ministra Kultury.
Młodzież z Pieszyc zrealizowała film, do udziału w którym
zaproszono artystę: Zbigniewa
Zamachowskiego, który został
ambasadorem gminy, Film był
prezentowany w TVP2.
Tradycją stała się Gala Noworoczna - koncert operowy i operetkowy na rozpoczęcie Nowego
Roku. Zaznaczyć trzeba, że takie
sukcesy osiągnięto w ciągu 5 lat,
bowiem tyle lat liczy sobie nowe
Centrum Kultury w Pieszycach.
Specjalne podziękowanie
od Cezarego Przybylskiego - Marszałka Województwa Dolnośląskiego, przekazał odchodzącej
Pani Dyrektor Julian Golak,
pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds.
współpracy z Republiką Czeską
i Republiką Słowacką.
Pani Lidii Zakrzewskiej
za długoletnią pracę społeczną
na rzecz społeczności lokalnej
podziękował również podczas
niedzielnej mszy świętej ks. proboszcz Edward Dzik.
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POLANICA-ZDRÓJ
Polanica-Zdrój to miejscowość łącząca w sobie urok górskiego miasta z bogatą ofertą
uzdrowiskowo -wczasową.
To bardzo znaczący ośrodek turystyczny na mapie Kotliny Kłodzkiej w otoczeniu Gór Stołowych
i Bystrzyckich. Kurort Hrabstwa
Kłodzkiego przez cały rok gości
u siebie turystów z różnych części kraju. To miejsce szczególne,
ponieważ otwiera się zarówno
na seniorów, rodziny z dziećmi,
jak i wszystkich tych, którzy pragną aktywnie spędzić czas lub
wyciszyć się i nabrać dystansu
do tempa dzisiejszego świata.
Piękny krajobraz, pełen starodrzewia, wiekowych rododendronów, magicznych zakątków
i alei możemy podziwiać w Parku Zdrojowym usytuowanym
w samym sercu Polanicy. Olbrzymim atutem Polanicy-Zdroju jest
znakomicie rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna, która
zaspokoi potrzeby zarówno amatorów rozwiązań ekonomicznych,
jak i wielbicieli luksusowych willi
i ośrodków wypoczynkowych.
Każda pora roku odsłania inną
scenerię uzdrowiska. Pełne malowniczych widoków trasy spacerowe, rowerowe, biegowe czy
zjazdowe utrzymywane są przez
cały rok. Bliskość innych miejscowości Kotliny Kłodzkiej oraz
pogranicza czeskiego sprawia,
że weekend czy urlop w Polanicy-Zdroju będzie doskonałym
wyborem.
Położenie
Polanica-Zdrój to uzdrowisko
najbardziej znane pośród swych
sudeckich braci i sióstr. Położona
jest ona w zachodniej części Kotliny Kłodzkiej, na wysokości ok.
380 m n.p.m., u wylotu Piekielnej Doliny, nad którą dominują
szczyt Wolarza (850 m n.p.m.)
oraz pokryta lasami Kamienna
Góra (704 m n.p.m.). Przez centrum miejscowości płynie Bystrzyca Dusznicka, prowadząca
swe wody ze Źródeł w Górach
Orlickich. Uzdrowiskowo-wypoczynkowa część Polanicy- Zdroju
zajmuje nasłonecznione, łagodne południowowschodnie zbocza pierwszych wzniesień Gór
Stołowych. Ich wyższe partie
pokrywają lasy, ciągnące się
wzdłuż całego pasma i łączą-

ce się z olbrzymim kompleksem leśnym Gór Bystrzyckich.
Te dwa pasma górskie oddziela
od siebie głęboka Piekielna Dolina (obszar chroniony Natura
2000) z płynącą pośród głazów
Bystrzycą Dusznicką.

Polanica oferuje wiele atrakcji
dla miłośników aktywnego wypoczynku. Zróżnicowane trasy
piesze oraz rowerowe, stadion
miejski, baseny kryte oraz liczne imprezy sportowe o zasięgu
ogólnopolskim.

Lecznictwo
Polanica słynie z wód mineralnych o różnych właściwościach
leczniczych. Na terenie miasta
rozlewane są trzy rodzaje wód:
„Staropolanka” z ujęcia „Pieniawa
Józefa”, „Wielka Pieniawa” pozyskiwana ze Źródła o tej samej nazwie oraz „Staropolanka 2000”
ze Źródła P-300.
W uzdrowisku głównie leczy się choroby kardiologiczne
i nadciśnienie, choroby układu trawiennego oraz choroby
naczyń obwodowych. Mocno
rozbudowana jest także strefa
SPA&Wellness, oferująca liczne
masaże i zabiegi regeneracyjne.

Trasy na terenie miasta:

Polanica-Zdrój jest również
ośrodkiem wielu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym
czy turystycznym. Do cyklicznych
wydarzeń należą m.in.:
Międzynarodowy Turniej
Szachowy im. Akiby Rubinsteina
„Cały Kazio” Festiwal Marii
Czubaszek
Międzynarodowy Festiwal
Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska”
Bike Maraton
Puchar Polski w Nordic Walking

NA ROWERZE
Trasa rowerowa MTB Piekielna Pętla (długość ok 5 km). Jedna
z najtrudniejszych tras kolarstwa
górskiego w Polsce, prowadząca
zboczami Piekielnej Góry. Wymaga dobrej techniki, dużej wytrzymałości i ogólnej siły fizycznej.
Miejski Szlak Rowerowy (długość ok. 20,5 km). Trasa okrężna
wokół Polanicy-Zdroju, przeznaczona dla zaawansowanych rowerzystów górskich.
Z KIJKAMI
Miejska Trasa Nordic Walking
(długość ok. 6,5 km). Prowadzi
przez Park Zdrojowy, przez las do
Piekielnej Przełęczy i restauracji
„Piekiełko”, Zbójeckie Skały, Wysoki Kamień, Złoty Widok, wzniesienie Góralka i stąd z powrotem
do centrum Polanicy-Zdroju.
PIESZO
Miejska Trasa Turystyczna
„Szlak Serduszkowy” (ok. 6 h).
Okrężna trasa wokół Polanicy-Zdroju, oznaczona w terenie
czerwonym serduszkiem. Prowadzi m.in. po punktach widokowych i do Etnograficznego Mu-

zeum Misyjnego przy klasztorze
Białych Sercanów na Sokołówce
SZLAKI TURYSTYCZNE PTTK
Szlak czerwony do Dusznik-Zdroju (ok 4:20 h). Na trasie:
Piekielny Labirynt, szczyt Wolarz, schronisko „Pod Muflonem”,
miasto Festiwali Chopinowskich
- Duszniki-Zdrój.
Szlak niebieski do Wambierzyc (ok. 4:50 h). Na trasie: zgrupowanie fantastycznych form
piaskowcowych Skalne Grzyby,
Skansen u Sołtysa, Wambierzyce
z sanktuarium i ruchomą szopką.
Szlak zielony do Zieleńca
(ok. 5:00 h). Na trasie: Kamienna
Góra, ruiny Fortu Fryderyka, unikatowe Torfowisko pod Zieleńcem, stacja sportów zimowych
Zieleniec.
Szlak zielony do Karłowa
(ok. 6:00 h). Na trasie: kaplica
św. Anny w Batorowie, teren
wspinaczkowy Białe Skały, Karłów - punkt wyjścia na Szczeliniec
Wielki.
Szlak żółty do zamku Leśna
Skała (ok. 1:40 h). Na trasie: oryginalna skalna Kalwaria, neogotycki zamek Leśna Skała z punktem
widokowym.
Szlak żółty do Bystrzycy
Kłodzkiej (ok. 5:30 h). Na trasie:
Łomnicka Równia, ruiny Fortu
Wilhelma, drewniany kościół
w Zalesiu, średniowieczna Bystrzyca Kłodzka z Muzeum Filumenistycznym.
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POLANICA-ZDROJ

Polanica-Zdroj je místo spojující kouzlo horského města s bohatou nabídkou lázní a dovolené.
Jedná se o významné turistické
středisko na mapě Kladského pomezí, obklopené Stolovými a Bystřickými horami. Polanica-Zdroj
je po celý rok hojně navštěvována turisty z různých částí země.
Je to výjimečné místo, vhodné
jak pro seniory, rodiny s dětmi,
tak i pro všechny, kteří chtějí aktivně trávit čas nebo odpočívat
a utéct před rychlým tempem
dnešního světa. Nádhernou krajinu plnou starých stromů, rododendronů, kouzelných zákoutí a
ulic lze obdivovat v lázeňském
parku v srdci Polanice. Velkou
výhodou Polanice-Zdroj je rozmanitost místní gastronomie a
ubytování, která uspokojí potřeby jak nenáročných turistů, tak
milovníků luxusních vil a rekreačních středisek. Každé roční
období odhaluje jinou scenerii
lázní, po celý rok jsou udržovány
pěší, cyklistické, běžecké nebo
sjezdové tratě. Blízkost dalších
měst Kladského pomezí a také
českého pohraničí je dalším
pozitivem při volbě dovolené
v Polanica-Zdroj.
Poloha
Polanica-Zdroj je lázeňské
středisko, které je nejznámější
mezi svými sudetskými bratry
a sestrami. Leží v západní části

Kladského pomezí, ve výšce
kolem 380 m.n.m, nedaleko
Pekelné doliny, kde dominuje
vrchol Wolarz (850 m.n.m.) pokrytý lesy. Lázeňská a rekreační
oblast města Polanica-Zdroj nachází se v podhůří jihovýchodní
části Stolových hor. Ty jsou ve vyšších polohách pokryty lesy rozkládajícími se na celém hřebeni,
které se dále spojují s obrovským
lesním komplexem Bystřických
hor. Tato dvě pohoří odděluje
Pekelná dolina (chráněné území
Natura 2000), kterou protéká řeka
Bystrzyca Dusznicka, pramenící
v Orlických horách.
Léčba
Polanica je známá svými
minerálními vodami s různými
léčivými vlastnostmi. Můžeme
zde nalézt tři druhy vody: „Staropolanka“ z „Pieniawa Jozefa“,
„Wielka Pieniawa“ ze zdroje
stejného názvu a „Staropolanka
2000“ ze zdroje P-300.
V lázních se léčí především
kardiologická a cévní onemocnění, vysoký tlak a potíže
trávícího ústrojí. Zóna SPA &
Wellness také poskytuje bohatou
nabídku masáží a regeneračních
procedur.
Polanica-Zdroj je zároveň
střediskem mnoha kulturních,
sportovních a turistických akcí.
Pravidelně se zde koná například:
Mezinárodní Šachový Tur-

naj jm. Akiby Rubinsteina, „Celý
Kazio“ Festival Marii Czubaszek,
Mezinárodní Festival uměleckých
skupin „Teczka Polska“, Bike Maraton, Pohar Polska v Nordic
Walking.
Polanica dále nabízí řadu možností pro nadšence aktivního
odpočinku. Rozmanité turistické a cyklistické trasy, městský
stadion, kryté bazény a četné
celostátní sportovní akce.
Stezky ve městě:
Cyklostezky
Cyklostezka MTB Pekelná
Smyčka (délka cca. 5km). Jedná
se o jednu z nejobtížnějších tras
pro horské kola v Polsku, která
vede přes svahy Pekelné hory. Vyžaduje dobrou techniku, vysokou
vytrvalost a celkovou fyzickou
zdatnost.
Městská cyklostezka (délka
cca. 20,5km). Okružní cesta kolem Polanica-Zdroj, určená pro
pokročilé horské cyklisty.
Nordic Walking
Městská trasa Nordic Walking
(délka cca. 6,5km). Vede přes
lázeňský park, dále přes les do
Pekelné smyčky a restaurace
„Piekiełko”, Wysoki Kamień, Złoty
Widok, kopec Góralka a odtud
zpět do centra Polanica-Zdroj.
Pěšky
Městská turistická trasa „Srdičková cesta“ (cca. 6h). Okružní

cesta kolem Polanicy-Zdroj, označená v terénu červeným srdcem.
Vede mimo jiné po vyhlídkách
a do Misijního a etnografického
muzea u kláštera na Sokolovce.
Turistické trasy PTTK
Červená stezka do Duszniki-Zdroj (cca. 4:20 h). Na trase:
Pekelný labyrint, vrchol Wolarz,
horská chata Pod Muflonem,
město Festivalů Chopina – Duszniki-Zdroj.
Modrá stezka do Wambierzyce (cca. 4:50 h). Na trase:
pískovcové útvary Skalní Houby,
Skansen „U Soltysa“, Wambierzyce: betlém.
Zelená stezka do Zieleniec
(cca. 5:00 h). Na trase: Kamienna
Hora, zřícenina hradu Fryderyk,
unikátní rašeliniště u Zieleniec,
stanice zimních sportů Zieleniec.
Zelená stezka do Karlow (cca.
6:00 h). Na trase: kapička sv. Anny
v Batarow, horolezecká oblast
Bílé skaly, Karlow – výchozí bod
na Szczeliniec Wielki.
Žlutá stezka do zámku Lesní
skála (cca. 1:40 h). Na trase: originální skalní Kalwaria, neogotický
zámek Lesní Skála s vyhlídkou.
Žlutá stezka do Bystrzyca
Klodzka (cca. 5:30 h). Na trase:
Lomnicka Rownina, zřícenina
Fort Wilhelma, dřevěný kostel
v Zalesie, středověká Bystrzyca
Klodzka a Muzeum Filumenistické.
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DER KURORT POLANICA-ZDRÓJ (DT. ALTHEIDE-BAD)
Der Kurort Polanica-Zdrój (dt.
Altheide-Bad) vereint den Zauber
einer Bergstadt mit einem üppigen Kur- und Ferienangebot.
Er ist ein bedeutendes Touristenzentrum auf der Landkarte
des Glatzer Land (poln. Ziemia
Kłodzka) in der Umgebung des
Heuerscheuergebirges (poln.
Góry Stołowe) und des Habelschwerdter Gebirges (poln. Góry
Bystrzyckie). Der Kurort der damaligen Grafschaft Glatz heißt
das ganze Jahr über Touristen
aus verschiedenen Teilen des
Landes willkommen. Er ist ein
besonderer Ort - offen für Senioren, Familien mit Kindern und
alle anderen, egal, ob sie ihre Zeit
aktiv verbringen möchten oder
die Ruhe suchen, um Abstand
zum Tempo der heutigen Welt
zu gewinnen. Der wunderschöne
Kurpark im Herzen von Polanica-Zdrój bezaubert mit seinem
alten Baumbestand, jahrhundertealten Rhododendren, magischen Winkeln und Alleen. Er
liegt in der Nähe des Kurtheaters
und bietet Einwohnern wie Touristen sowohl an Sommertagen
als auch an Winterabenden ein
großes kulturelles Angebot. Die
vielen Restaurants und Hotels
empfehlen sich mit Hausmannskost oder erlesenen Speisen
bzw. mit erstklassigen Therapieund Wellnesseinrichtungen.
Jede Jahreszeit enthüllt eine
andere Szenerie des Kurorts. Die
Wander- und Radwege, Langlaufund Abfahrtsstrecken werden
das ganze Jahr über gepflegt und
bieten malerische Aussichten.
Die Nähe zu anderen Ortschaften des Glatzer Landes und zur
tschechischen Grenze machen
Polanica-Zdrój zu einer perfekten
Wahl für einen Wochenend- oder
Urlaubsaufenthalt.
Der Kurort Polanica-Zdrój (dt.
Altheide-Bad) vereint den Zauber
einer Bergstadt mit einem üppigen Kur- und Ferienangebot.
Er ist ein bedeutendes Touristenzentrum auf der Landkarte
des Glatzer Land (poln. Ziemia
Kłodzka) in der Umgebung des
Heuerscheuergebirges (poln.
Góry Stołowe) und des Habelschwerdter Gebirges (poln. Góry
Bystrzyckie). Der Kurort der damaligen Grafschaft Glatz heißt
das ganze Jahr über Touristen

aus verschiedenen Teilen des
Landes willkommen. Er ist ein
besonderer Ort - offen für Senioren, Familien mit Kindern und
alle anderen, egal, ob sie ihre Zeit
aktiv verbringen möchten oder
die Ruhe suchen, um Abstand
zum Tempo der heutigen Welt
zu gewinnen. Der wunderschöne
Kurpark im Herzen von Polanica-Zdrój bezaubert mit seinem
alten Baumbestand, jahrhundertealten Rhododendren, magischen Winkeln und Alleen. Er
liegt in der Nähe des Kurtheaters
und bietet Einwohnern wie Touristen sowohl an Sommertagen
als auch an Winterabenden ein
großes kulturelles Angebot. Die
vielen Restaurants und Hotels
empfehlen sich mit Hausmannskost oder erlesenen Speisen
bzw. mit erstklassigen Therapieund Wellnesseinrichtungen.
Jede Jahreszeit enthüllt eine
andere Szenerie des Kurorts. Die
Wander- und Radwege, Langlaufund Abfahrtsstrecken werden
das ganze Jahr über gepflegt und
bieten malerische Aussichten.
Die Nähe zu anderen Ortschaften des Glatzer Land und zur
tschechischen Grenze machen
Polanica-Zdrój zu einer perfekten
Wahl für einen Wochenend- oder

Urlaubsaufenthalt.
Lage
Polanica-Zdrój ist unter seinen sudetischen Brüdern und
Schwestern der bekannteste
Kurort. Er liegt im westlichen
Teil des Glatzer Land, auf einer
Höhe von ca. 380 m ü.d.M., am
Ende des Höllentals (poln. Piekielna Dolina), das vom Gipfel
des Ochsenbergs (poln. Wolarz,
850 m ü.d.M.) und dem mit Wäldern bedeckten Steinberg (poln.
Kamienna Góra, 704 m ü.d.M.)
überragt wird. Mitten durch
die Ortschaft fließt die Reinerzer Weistritz (poln. Bystrzyca
Dusznicka), deren Wasser im
Adlergebirge entspringen. Der
Kur- und Urlaubsteil von Polanica-Zdrój liegt an den sonnigen, saften südöstlichen Hängen der ersten Erhebungen
des Heuscheuergebirges. Die
Berggipfel sind von Wäldern
bedeckt, die sich über den gesamten Gebirgszugs erstrecken
bis hin zum riesigen Waldgebiet
des Habelschwerdter Gebirges.
Zwischen diesen beiden Gebirgszügen liegt das tiefe Höllental
(Natura 2000-Schutzgebiet) mit
der zwischen Felsblöcken daher

fließenden Reinerzer Weistritz.
Heilanzeigen
Polanica-Zdrój ist für seine
Mineralwasser bekannt, die
diverse Heileigenschaften besitzen. In der Stadt werden drei
verschiedene Wasser abgefüllt:
Staropolanka aus der Quelle Pieniawa Józefa, Wielka Pieniawa
aus der gleichnamigen Quelle
und Staropolanka 2000 aus der
Quelle P-300.
Im Kurort werden vorwiegend Herzkrankheiten und Bluthochdruck, Stoffwechselstörungen und Kreislauferkrankungen
behandelt.
Polanica-Zdrój ist ebenfalls
Schauplatz vieler kultureller,
sportlicher und touristischer
Events. Zu den regelmäßigen
Veranstaltungen gehören u.a:
das Internationale Akiba-Rubinstein-Schachturnier,
das Maria-Czubaszek-Festival
Cały Kazio, das Internationale
Festival genossenschaftlicher
Künstlergruppen Tęcza Polska
(Polnischer Regenbogen), der
Bike-Marathon, der Polnische
Nordic-Walking-Pokal.
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Bronisław MJ Kamiński

SPOŁECZNY KOMITET OCHRONY MIEJSC PAMIĘCI,
WALK I MĘCZEŃSTWA W KUDOWIE-ZDROJU
W dniu 31.08.2019 roku
w Saloniku Churchilla odbyło się
posiedzenie tego Społecznego
Komitetu. Udział wzięli członkowie Komitetu: Marek Biernacki,
Bronisław Kamiński, Andrzej
Kanecki, Barbara Kopeć, Mikołaj Krzemiński. W posiedzeniu
uczestniczyli: Przewodnicząca
Rady Miejskiej Sylwia Bielawska, Burmistrz Aneta Potoczna
i przedstawiciel Związku Sybiraków Marian Sozański. Posiedzenie prowadził przewodniczący
Społecznego Komitetu Bronisław
Kamiński.
Spotkanie odbyło się
w związku z 80. rocznicą napaści
Niemiec hitlerowskich na Polskę w 1939 r. Głównym punktem posiedzenia była sprawa
upamiętnienia więźniów hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Kudowie na Zakrzu,
tj. filii Gross-Rosen oraz niemieckich obozów pracy przymusowej
i obozu internowanych żołnierzy
włoskich.
Bronisław Kamiński przedstawił działalność Komitetu w latach
2008 – 2018, czyli od powołania
przez Burmistrza Czesława Kręcichwosta. Od 2017 r. Społeczne
Komitety Ochrony Miejsc Pamięci
Walk i Męczeństwa współpracują w tych sprawach z Instytutem
Pamięci Narodowej. Przedstawił
inicjatywę odsłonięcia tablic pamiątkowych w porozumieniu
z dyrekcją Muzeum Gross-Rosen
w Wałbrzychu oraz publikacje
o obozie hitlerowskim w Kudowie-Zakrzu. Omówił wywiady
z więźniami Luigi Baldanem
z Włoch i Janiną Radzik z Nowego Jorku oraz kontakty z muzeami w Nachodzie, Pardubicach,
z rodzinami czeskimi, byłymi
mieszkańcami Kudowy, a także
z Instytutem ds. Antysemityzmu
na Uniwersytecie w Berlinie,
z dziennikarzami polskimi, czeskimi i niemieckimi. O pomocy
więźniarkom Żydówkom ze strony czeskiej rodziny Hackerów
ze Słonego zostało poinformowane Muzeum Żydów w
Warszawie. Efektem działalności Komitetu było pojawienie
się kilkanastu prac o obozie w
Kudowie w: „Pamiętniku Kudowskim”, „Almanachu Kudowskim”

oraz w książkach Bronisława Kamińskiego „Saga Kudowska” i „Kilkoro z nas”. Artykuły te mają ważne znaczenie dla upamiętnienia
obozu, szczególnie Zbigniewa
Kopcia i Henryka Cholawskiego.
Przed powstaniem Komitetu dokumentacja o obozie w Kudowie
niemal nie istniała, a dzięki Komitetowi stała się ona bogata
i ceniona przez dyrekcję Muzeum
Gross Rosen. Przypomnijmy,że w
obozie hitlerowskim w Kudowie
przebywało jednocześnie ponad
4000 więźniów, w tym około
1000 kobiet pochodzenia żydowskiego.
Budowa Pomnika pamięci więźniów jest utrudniona.
Obecni mieszkańcy ul. Łąkowej
– na której był obóz - sygnalizują, że teren dawnego obozu
jest przestrzenią ich codziennego
życia prywatnego i woleliby tu
mieć symbole bardziej radosne.
Natomiast uważają, że symbole
męczeństwa powinny znaleźć się
w przestrzeni publicznej, bliżej
centrum miasta i ewentualnie na
cmentarzu lub koło kościoła na
Zakrzu. Inni twierdzą, że centrum
miasta jest uzdrowiskiem i nie
powinno być tutaj tego rodza-

ju pomników. Burmistrz Kręcichwost podzielał pogląd, że na
terenie byłego obozu hitlerowskiego trzeba przede wszystkim
zatroszczyć się o warunki do życia i normalnego funkcjonowania
ludzi, poprawić infrastrukturę
komunalną, a dopiero potem
budować pomniki.
Ten punkt widzenia przyjął
Komitet Społeczny. W Kudowie,
w ciągu ostatnich 20 lat pojawiły
się pomniki i tablice w miejscach
do tego stosownych. Są to m.in.
Pomnik Trzech Kultur z 3 tablicami, Pomnik Anny Świdnickiej,
Pomnik Zesłańców Sybiru –
2 pomniki, Pomnik Więzionych
Kaplanów, Pomnik z Ziemią Katyńską, tablica na domu Anny
Bernard (antyhitlerowskiej
pisarki i poetki niemieckiej),
Tablice pamiątkowe w Parku – 3 tablice, Tablica Karola
Wojtyły. Szanujemy pamiątki
czeskie i promujemy metody upamiętniania przez ruch
Domowych Muzeów, których
na Dolnym Śląsku jest już około 60. W 2019 roku wyszliśmy
z projektem wykonywania Ścian
Pamięci w świetlicach wiejskich.
W samej Kudowie widzimy

potrzebę odnawiania tablic informacyjnych o patronach ulic,
jak np. wypłowiałą tablicę o Kościuszce i gen.Sikorskim. oraz
wykonania jeszcze kilku tego
rodzaju tablic informacyjnych
o patronach ulic, jak np. o Stefanie Okrzei.
Odnośnie Pomnika na Zakrzu, Burmistrz Aneta Potoczna poinformowała o zamiarze
wykonania tablicy informacyjnej o obozie koncentracyjnym
i zlokalizowania jej obok grobu więźniarek na cmentarzu
w Zakrzu. Zebrani zgłosili projekt, by potraktować tę tablicę
jako pomnikową z ewentualnym
uzupełnieniem w formie tablicy
edukacyjnej w innym miejscu
centralnym w Kudowie. Działalność upamiętniająca dzieje
Kudowy-Zdroju, zwłaszcza życie
po 1945 roku tak w pomnikach,
jak i w piśmiennictwie jest pozytywnie oceniana przez władze
wojewódzkie, Instytut Pamięci
Narodowej oraz stowarzyszenia
społeczno-kulturalne i naukowe.
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CZERWONY PIASKOWIEC
Po II wojnie światowej liczni
przymusowo przesiedleni mieszkańcy z Kresów Wschodnich
na tzw. „Ziemie Odzyskane”, byli
zadziwieni barwą ziemi. Czerwone pola, bo ziemia, która nabierała przez długie lata koloru
od czerwonego kamienia, była
dla nich dużym zaskoczeniem.
Czerwony piaskowiec, który
występuje na tych terenach, jest
niezwykłym skarbem, z którego
słynęła Nowa Ruda w Europie.
Jest to bardzo stary kamień, który
ma już wg opinii naukowców ponad 270 mln lat. W rejonie Nowej
Rudy eksploatacja tego kamienia
rozpoczęła się już w XV wieku
w okolicach Bieganowa, w Słupcu
na Górze Wszystkich Świętych,
w Tłumaczowie i w Świerkach.
Obecnie jedynym czynnym
w Polsce kamieniołomem jest
kopalnia czerwonego piaskowca
w Nowej Rudzie.
Ze względu na wyjątkowe
walory dekoracyjne oraz cenne właściwości technologiczne
czerwone piaskowce stosowano
w budownictwie. Ten kamień był
wykorzystywany przez wiele lat
nie tylko do okładzin ozdobnych,
ale także do budowy filarów, cokołów, murów oporowych, szczególnie wzdłuż rzek i cieków wodnych. Z czerwonego piaskowca
budowano między innymi wieże
widokowe, domy, stodoły, mosty
kolejowe, tunele. Takie wieże widokowe są na Górze Wszystkich
Świętych w Słupcu i na Górze Św.
Anny w Nowej Rudzie. Warto tam
dotrzeć pieszo, tym bardziej, że
są udostępnione dla turystów,

Herb N. Rudy wykonany w zakładzie Kamieniołom Czerwony Piaskowiec w Nowej Rudzie. Fot. Julian Golak

którzy mogą podziwiać stąd
przepiękne panoramy.
Ponadto warto zwrócić uwagę na inne znane budowle, np.
Most Zwierzyniecki nad Odrą
we Wrocławiu, Kościół WNMP
w Lwówku Śląskim, gdzie jest
piękny portal nad wejściem
głównym wykonany z czerwonego piaskowca, dom handlowy
przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu, budynek byłego sądu oraz
ratusz w Nowej Rudzie, ponad-

Most kolejowy w Ludwikowicach Kłodzkich. Fot. Julian Golak

to trzy wielkie mosty kolejowe
w Nowej Rudzie, będące świadectwem wielkiego kunsztu
inżynierów niemieckich, którzy
postawili te niezwykłe obiekty
inżynierskie na linii kolejowej
z Kłodzka do Wałbrzycha.
Kilka lat temu zbudowano
w Katowicach nowy, wielki obiekt
naukowy, budynki Centrum Informacji Naukowej, Biblioteki
Akademickiej Uniwersytetu
Śląskiego i Uniwersytetu Eko-

nomicznego, których elewacje
są w dużej części wykonane
z czerwonego piaskowca. Coraz
częściej stosuje się czerwony
piaskowiec (dobrze obrobiony)
do wykonania ciągów pieszych,
okładzin schodów, ogrodzeń oraz
elewacji. To niezwykle szlachetne
materiały, które warto stosować
w budownictwie. Ponadto wydaje się, że wraca moda na lokalny
kamień, czerwony piaskowiec
z Nowej Rudy.

Tunel drogowy w Nowej Rudzie pod linią kolejową. Fot. Julian Golak
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Wyroby z czerwonego piaskowca zdobią wjazd do Zakładu Piaskowiec Czerwony
w Nowej Rudzie. Fot. Julian Golak

Figurka św. Barbary, patronki górników, wykonana w zakładzie Kamieniołom Piaskowiec
Czerwony w Nowej Rudzie. Fot. Julian Golak

Fot. Julian Golak

Wieża widokowa na Górze św. Anny w Nowej Rudzie. Fot. Julian Golak
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ZACZYNA SIĘ I. KONGRES
POLONOZNAWSTWA CZESKIEGO

I. Kongres Czechoznawstwa
Polskiego, zorganizowany jesienią 2016 r. ze znacznym udziałem
Uniwersytetu Wrocławskiego,
zainspirował do przygotowania I. Kongresu Polonoznawstwa Czeskiego. Odbywa się on
od września do listopada 2019
r. w Republice Czeskiej w postaci cyklu sesji obrazujących
wielostronnie rozwój badań i
relacji czesko-polskich. Więcej
informacji o Kongresie można
znaleźć na www. kcps.upol.cz
Sesja inauguracyjna odbyła się
na Uniwersytecie Palackiego w
Ołomuńcu 10-11 IX. Do realizacji Kongresu włączyło się kilka
czeskich uniwersytetów oraz
placówek akademickich i badawczych. Ważnym partnerem
jest m. in. polsko-czeska Konferencja Rektorów Uniwersytetów
Śląskich, w poszczególnych zaś
sesjach występują referenci
z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Nad organizacją Kongresu czuwa
Komitet Organizacyjno-Programowy, którego polski sekretariat mieści się na Uniwersytecie
Wrocławskim. W Komitecie są
reprezentowane wszystkie instytucje, które uczestniczą w
organizacji Kongresu. Pracami

Komitetu kieruje prof. PhDr.
Jan Rychlík, DrSc. z Uniwersytetu Karola w Pradze . Ważne jest
stałe wsparcie Ambasador RP
w Pradze pani Barbary Ćwioro.
Komitet pracował intensywnie
przez 2 lata; jedno z ostatnich
kluczowych posiedzeń odbyło
się 9. kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Hradec Králové, który należy do instytucji-organizatorów
Kongresu .
Uniwersytet ten, a przede
wszystkim jego Wydział Filozoficzny w dniach 2 – 3 października organizuje najbliższą sesję

Kongresu „Pogranicze czesko-polskie“. Współorganizatorem
sesji jest Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe (PCzTN) z siedzibą
we Wrocławiu, zaangażowane
również w przygotowanie całego
Kongresu. Spotkanie konferencyjne rozpocznie się właściwie
już 1. października po południu
projekcją dwóch polskich filmów: 80 milionów i Ekscentrycy. Zaprezentuje je uczestnikom
konferencji i zainteresowanej
publiczności hradeckiej Instytut
Polski, działający w Pradze przy
Ambasadzie RP.

Gestorem naukowym sesji
jest historyk prof. PhDr. Ondřej
Felcman, CSc. i dr Ryszard Gładkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Na realizację sesji UHK i
PCzTN uzyskały grant od Euroregionu Glacensis.
Zainteresowani sesją znajdą
dokładniejsze informacje pod
adresem:
https://www.uhk.cz/cs-CZ/
FF/O-fakulte/Cesko-polske-pohranici
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BORYS MAKARY „2460376”. WYSTAWA
5 lipca – 2 sierpnia 2019
Wernisaż: 5 lipca 2019, godz. 18.00
Na ekspozycji zaprezentowany zostanie ostatni cykl prac, pt.
„2460376”, z dorobku jednego
z najbardziej interesujących i
uznanych polskich artystów
fotomedialnych młodego pokolenia, Borysa Makarego zrealizowany przy użyciu różnorodnych
mediów artystycznych, takich
jak fotografia, wideo, instalacja
oraz rzeźba. Borys Makary (ur.
1977). Artysta wizualny. Zajmuje się sztuką konceptualną,
kreacyjną, komentującą rzeczywistość. Do swoich działań
wykorzystuje głównie fotografię,
ale tworzy również instalacje.
Coraz częściej sięga też po video. Obronił doktorat na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi,
którego promotorem był prof.
Grzegorz Przyborek. Absolwent
fotografii na Wydziale Komuni-

kacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Fotografii mody uczył się u Milesa Aldridge’a oraz w International Center of Photography w
Nowym Jorku. Był asystentem
fotografa mody Richarda Warrena. Swoje prace wystawiał w
kraju i za granicą, m. in. na indywidualnej wystawie w paryskiej
galerii Claude-Samuel, oraz na
wystawie zbiorowej FOTOFEVER
w Musee du Louvre oraz galerii
NUE. Pokazywał również prace
na indywidualnej wystawie w
La Maison de la Photographie w
Lille oraz zbiorowej wystawie w
Lille Grand Palais. Uczestniczył
w festiwalach WeArt w Barcelonie oraz Photo Independent
w Los Angeles. Od 2012 roku
otrzymał liczne nagrody na
międzynarodowych konkursach

fotograficznych w USA i w Europie, w tym medale na Prix de la
Photographie Paris – zarówno
za kampanie reklamowe, jak i
projekty autorskie. Publikował
na łamach wielu magazynów
fotograficznych, w tym “Secret
Behaviour” czy “contra doc!”. Wernisaż wystawy uświetnił występ
muzyczny Maćka Przestalskiego
– dziennikarza Radia RAM i Radia
Wrocław Kultura, zajmującego
się między innymi muzyką i sztukami wizualnymi. Na piątkowy
wieczór przygotuje dla Państwa
intrygującą mieszankę ambientu, dubu i muzyki elektronicznej.
Kurator wystawy: Manfred Bator
Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

KROPKA I KRESKA – DOLNY ŚLĄSK
W ABSTRAKCJI FILMOWEJ
Realizacja: czerwiec-lipiec 2019, Dolny Śląsk
„KROPKA I KRESKA – DOLNY
ŚLĄSK W ABSTRAKCJI FILMOWEJ” – to projekt edukacji kulturalno-artystycznej skierowany
do dzieci w wieku 8-12 lat w ramach Akademii Doktora Korczaka (www.adk.okis.pl) 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 budujące
od dziesięcioleci tożsamość regionu. W sumie zrealizowanych
zostanie min. 16 filmów krótkoOśrodek 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

metrażowych 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 Między-
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narodowym Festiwalu Punto y
Raya JUNIOR 2019 w Centrum
Technologii Audiowizualnych
we Wrocławiu. Festiwal dedykowany jest dzieciom, a program
Festiwalu przewiduje międzynarodowy konkurs abstrakcyjnych
filmów autorstwa dzieci ocenianych przez dziecięce jury, pokazy filmowe, dziecięce występy
audiowizualne, wystawę prac
audiowizualnych, spotkania dla
dzieci z artystami oraz bardzo
szeroki program edukacyjny.
W czasie Festiwalu organizatorzy przygotują specjalną sesję
poświęconą filmom z Dolnego
Śląska. Tematy warsztatów:
– WODA (Centrum
Wiedz y o Wodzie H ydropolis we Wrocławiu)
– CERAMIKA (Bolesła-

wiecki Ośrodek Kultur y)
– WĘGIEL/CERAMIKA (Stara Kopalnia w Wałbrzychu)
– SZKŁO (Huta Julia w Piechowicach)
– MIEDŹ (Muzeum
Miedzi w Legnicy)
– G R A N I T ( Fu n d a c j a B a zalt w Strzegomiu)
– T E AT R (O ś ro d e k Ku l t u r y i Sztuki we Wrocławiu)
– FILM (Centrum Technologii
Audiowizualnych we Wrocławiu)
Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we WrocławiuInstytucja 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 Patronat honorowy: Rzecznik Praw Dziecka RP, Marszałek Województwa
Dolnośląskiego, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka,
Dofinansowano ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury oraz
budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Partnerzy:
Punto y Raya Junior Festival Patronat medialny: TVP Wrocław,
Polskie Radio Wrocław, Polskie
Radio Kultura, Radio Ram, DOKiS.pl, Miesięcznik ODRA
Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

WYSTAWA PT. „@IDABELLE_K”
15 lipca - 10 sierpnia 2019, Galeria Centrum Konferencyjne Kalina,
ul. Parkowa 25 Lądek Zdrój
Na marginesie działań performatywnych Amalii Ulman,
artystka Ida Kwaśnica przedstawia ideę projektu ekranowego. Ponad dwuletni projekt
performatywny Idy Kwaśnicy pt.
@Idabelle_k ma miejsce również
w rzeczywistości Internetu, a
konkretnie w serwisie Instagram.
Performans ten jest podsumowaniem rozważań artystki odnoszących się do kanonu piękna
współczesnej kobiety, prezentowanej w serwisach społecznościowych. Bohaterką alter ego
Idy Kwaśnicy jest młoda kobieta
która pyszni się swoją urodą i
konsumpcyjnym stylem życia,
które to wartości dają jej legitymację do udzielania innym rad
z pozycji autorytetu. O ile ten
aspekt działań artystki nie jest
niczym nowym w „życiu” internetowej społeczności, o tyle finał
przewidywany finał performermensu, swoisty eksperyment socjologiczny, jest trudny do przewidzenia. Zamieszczone przez
Kwaśnicę fotografie, niemal bez
wyjątku wykonywane w warunkach studyjnych, jedynie poprodukcyjnie, tak spreparowane, by
sprawiały wrażenie „selfie”, ustąpią zdjęciom rzeczywiście wykonanym przy pomocy smartfona.
Co ważniejsze, wyrafinowany
makijaż, perfekcyjna fryzura czy
tzw. topowa garderoba i takież
gadżety, jak również aura ekskluzywności i bogactwa ustąpi

wizerunkowi kobiety odartej z
makijażu i atrybutów modnej
elegancji, co więcej, widzianej w
stanach niemocy, choroby, a nawet „huśtawki emocjonalnej”. W
żadnym wypadku nie proporcjonalnym, ale wyłącznie ramowym
odniesieniem dla artystki była
medialna obecność papieża Jana
Pawła II u schyłku swojego życia.
Medialny fenomen tej postaci
polegał na tym, że media nie odnosząc się, lub nie kwestionując
jego autorytetu moralnego, jak
również wartości sprawowanej
misji, przez zdecydowaną większość pontyfikatu ukazywały go
jako ikonę popkultury. Papież –
zwierzchnik kościoła, ale również
głowa państwa watykańskiego,
pielgrzymujący po całym świecie
i często łamiący schematy postępowania swoich poprzedników,
wykazujący postawę otwartości,
poliglota etc. dla masmediów
był znakomitym tworzywem w
produkcji tzw. breakingnews’ów.
Jednak, gdy złożony chorobą,
stary i cierpiący, przestał spełniać estetyczne wymogi popkulturowego odbiorcy, stał się
nieoczekiwanie swoistym breaking point’em, z którym media
musiały sobie mimo wszystko
radzić, ponieważ nie mogły zignorować jego pozycji religijnej i
politycznej. Ida Kwaśnica nie ma
istotnej pozycji społecznej, nie
jest nawet celebrytką, nie chroni
nic poza jej człowieczeństwem,

jej medialny los wydaje się być
przesądzony. Świat wirtualny, jak
sądzę, nie jest lepszy od realnego i również nie jest przygotowany na bycie świadkiem obecności idola, który prezentując
się w nędzy ludzkiego ciała, nie
podąża za swoim wizerunkiem.
Opisany skrótowo projekt ma
dwie warstwy – performance,
co oczywiste, będzie w drugiej
części moralnym wyzwaniem
dla jego obserwatorów, którzy
będą mieli pełne prawo powiedzieć, że zostali przez performerkę zmanipulowani, ale
również pozostawi ślady na psychice autorki, które będą ceną
jaką zapłaci za upublicznienie i
poddanie społecznej aprobacie/
dezaprobacie swojej tożsamości,
bo choć Ida Kwaśnica w obu odsłonach socjologicznego projektu @Idabelle_k pozostaje sobą,
nie obawia się dekonspiracji,
sama dokonuje „comingout’u”
sprawdzając z jakimi reakcjami
się spotka, to działanie w jej
wypadku nie odbędzie się wyłącznie w świecie wirtualnym.
Organizatorzy: Ośrodek Kultury i
Sztuki we Wrocławiu – Instytucja
Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Pensjonat
Centrum Konferencyjne Kalina
w Lądku Zdroju. Kurator: Agata
Szuba
Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego
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DOLNOŚLĄSKIE WARSZTATY I SYMPOZJUM
SZKŁA ARTYSTYCZNEGO. EWOLUCJA
18–27 lipca 2019, Warsztaty dla studentów. Pokazy artystów.
Realizacje projektów artystów i studentów, Dolny Śląsk

Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego to
unikatowe przedsięwzięcie w
skali kraju i transeuropejskich
kontaktów z zakresu sztuki szkła
na płaszczyźnie edukacyjnej,
twórczej i wymiany nowych technologii artystycznych oraz kultywowania regionalnego dziedzictwa kulturalnego. Przewodnim
tematem tegorocznych działań
będą poszukiwania zbieżności
i rozbieżności między ewolucją
sztuki i ewolucją technologii w
dziedzinie szkła artystycznego i
użytkowego. Celami projektu są:
podnoszenie poziomu polskiej
edukacji artystycznej, spójne
promowanie, popularyzacja i
wsparcie dla najwartościowszych zjawisk we współczesnym
polskim szkle użytkowym i artystycznym oraz ukazanie tego
dorobku możliwie najszerszemu
gronu odbiorców, także w małych ośrodkach. Zrealizowane to
zostanie poprzez spektakularne
pokazy i warsztaty dla studentów
i publiczności, działania plenerowe, sympozjum oraz finalizującą
całe przedsięwzięcie wystawę.
Podsumowaniem całości będzie
katalog edukacyjny. Zaproszeni
artyści: Brent Cole (US), Mariusz
Łabiński (PL), Andriy Petrovski
(UA), Igor Wójcik (PL), zrealizują
nowatorskie koncepcje artystyczne i wzornicze w kontekście
ewoluowania sztuki szkła oraz

tradycyjnych i nowych technik
formowania szkła, tj. dmuchania szkła do form drewnianych,
szkła wolno formowanego (bez
użycia form tzw. z wolnej ręki),
prasowania szkła oraz nowatorskich, ewoluujących technik
ciągle modyfikowanych przez
artystów i projektantów, które
nie mają jeszcze zastosowania
w przemyśle szklarskim. Artyści jednocześnie będą tworzyć
dzieła na wystawę oraz prowadzić warsztaty ze studentami w
hutach szkła. Studenci Akademii
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocławiu oraz
Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego asystować będą
artystom i obserwować metody
ich pracy we współpracy z zespołami mistrzowskimi hutników.
Część warsztatów realizowanych
w Leśnej Hucie w Szklarskiej Porębie będzie otwarta w formie
pokazów dla publiczności. W
dawnej Hucie Karlsthal (obecnie Stacji Turystycznej ORLE) w
Szklarskiej Porębie-Jakuszycach
będą miały miejsce plenerowe
warsztaty i pokazy dmuchania szkła, formowania szkła na
palniku gazowym oraz technik
witrażowych, z przeznaczeniem
zarówno dla studentów jak i dla
publiczności. Na warsztatach
przeprowadzonych przez Jakuba
Kwarcińskiego, Petera Glosika i
Wojciecha Bosia, będzie można

nauczyć się podstaw dmuchania
i zdobienia szkła na gorąco na
wybudowanym specjalnie do
celów pokazów plenerowych
donicowym piecu hutniczym.
Kolejnym elementem programu
będą warsztaty technik witrażowych dla studentów i publiczności prowadzone przez Karolinę
Spiak. Na warsztatach będzie
można zapoznać się z tradycyjną techniką tworzenia witrażu.
Uczestnicy będą mogli nauczyć
się podstaw wycinania szkła płaskiego oraz oprawy elementów
szklanych w ołów, czyli składania witrażu. Warsztaty technik
palnikowych dla studentów i
publiczności prowadzić będą
Teresa Cukier i Kamila Mróz. Na
warsztatach można zapoznać się
z tradycyjną techniką obróbki
szkła w płomieniu palnika gazowego. Uczestnicy będą mogli
nauczyć się podstaw dmuchania
szkła nad palnikiem, wyciągania
pręcików szklanych potrzebnych
do zdobienia szkła w tej technice oraz samego zdobienia szkła.
Uzupełnieniem warsztatów i pokazów będzie sympozjum, które
odbędzie się 26 lipca 2019 roku
w Stacji Turystycznej ORLE w
Szklarskiej Porębie-Jakuszycach.
Wezmą w nim udział artyści oraz
zaproszeni goście. Edyta Patro z
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze wygłosi wykład o
kolekcji historycznego szkła w
Muzeum Karkonoskim w Jeleniej
Górze a Oldřich Palata z Severočeskégo muzeum w Libercu
wygłosi wykład o powojennym,
znanym i mniej znanym szkle z
czeskiej strony Gór Izerskich. W
sobotę, 27 lipca, na zakończenie
pleneru, wszyscy uczestnicy
przejdą lub przejadą na starych
rowerach z huty Karlsthal (Orle)
do huty Josefa Riedela w Izerce.
Zwieńczeniem projektu będzie
wystawa prac powstałych w
trakcie warsztatów w Muzeum
Karkonoskim w Jeleniej Górze
oraz katalog edukacyjny podsumowujący całe przedsięwzięcie.
Projekt jest współfinansowany
ze środków budżetu Województwa
Dolnośląskiego

Ziemia Kłodzka nr 294-295/lipiec-sierpień 2019

58

INDYWIDUALNE WYSTAWY
ARTYSTÓW DOLNOŚLĄSKICH W BATUMI
Igor Wójcik, Mechabiotylae 21 lipca – 11 sierpnia 2019
Wernisaż: 21 lipca 2019, godz. 16.00
Miejsce: Narodowe Muzeum Sztuki Adżarii, Jincharadze St, Batumi, Gruzja
Manfred Bator, Emocj
20 lipca-10 sierpnia 2019, wernisaż: 20 lipca 2019, godz. 16.00
Miejsce: Contemporary Art Space in Batumi
Zviad Gamsakhurdia st, 1/5 Memed Abashidze Ave, Batumi 6000, Gruzja
20 i 21 lipca 2019 na zaproszenie władz Adżarskiej Republiki Autonomicznej w Gruzji,
w ramach Polsko-Gruzińskiego
Festiwalu Kultury, odbędą się
dwa wernisaże indywidualnych
wystaw uznanych dolnośląskich
artystów plastyków, związanych
z Ośrodkiem Kultury i Sztuki
we Wrocławiu, Igora Wójcika
i Manfreda Batora. Obydwie
wystawy odbędą się w dwóch
najważniejszych przestrzeniach
ekspozycyjnych tej części Gruzji,
stolicy regionu, Batumi: prezentacja malarstwa Igora Wójcika w

terminie 21.07-11.08 w Narodowym Muzeum Sztuki Adżarii, a
graficzno-fotograficzna wystawa Manfreda Batora w terminie
20.07-10.08 w Contemporary
Art Space in Batumi. Kuratorem obu ekspozycji jest Irakli
Dzneladze, dyrektor Centrum
Sztuki Współczesnej w Batumi, doskonale znany wrocławskiej publiczności, zarówno w
roli kuratora, jak i artysty, przy
okazji poprzednich projektów
kulturalnych realizowanych
wspólnie przez regiony Dolnego Śląska i gruzińskiej Adżarii.
IGOR WÓJCIK – urodzony w 1968
w Szczecinie. Jeden z najważniejszych i najbardziej docenionych
polskich artystów wizualnych,
tworzący w dziedzinie malarstwa, szkła, fotografii i rzeźby. Ukończył Akademię Sztuk
Pięknych we Wrocławiu; w tym
mieście mieszka i pracuje. Na
początku lat 90. XX wieku był
członkiem grup artystycznych:
Karuzela Braders, Gabinet Operacji Plastycznych oraz rockowo-alternatywnej grupy muzycznej
Poławiacze Pereł z Odry. Członek
grupy twórczej Silesium, autor
koncepcji artystycznych spekulacjonizm intuicjonistyczny
oraz sztuka zjawiskowa. Posiada
w dorobku artystycznym kilkaset wystaw indywidualnych i
zbiorowych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Autor licznych tekstów teoretycznych i krytycznych. Dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we
Wrocławiu. Odznaczony przez
Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta.
MANFRED BATOR – urodzony
w 1986 we Wrocławiu. W latach
2006-2011 odbył studia na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów
w Akademii Sztuk Pięknych

we Wrocławiu, gdzie uzyskał
dyplom w Pracowni Rysunku
Profesora Eugeniusza Geta-Stankiewicza oraz w Pracowni Grafiki
Warsztatowej Profesora Pawła
Frąckiewicza. Uczestnik ponad
siedemdziesięciu wystaw w kraju
i za granicą. Jego działania plastyczne koncentrują się na malarstwie, rysunku, grafice, fotografii i działaniach w przestrzeni.
Doktorant w Instytucie Filozofii
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie
otworzył przewód doktorski pod
kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Różanowskiego i dr Agnieszki
Bandury. Publikuje teksty teoretyczne i krytyczne (m.in. w
Piśmie Artystycznym „Format”,
Piśmie Naukowo-Artystycznym
„dyskurs” oraz w „Sztuce i Dokumentacji”). Kierownik Galerii FOTO-GEN Ośrodka Kultury
i Sztuki we Wrocławiu.
Projekt dofinansowano ze
środków budżetu Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
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WYSTAWA POPLENEROWA DOLNOŚLĄSKICH
WARSZTATÓW SZKŁA ARTYSTYCZNEGO.
EKSPERYMENT W BRATYSŁAWIE
26 lipca – 23 sierpnia 2019
Wernisaż: 8 sierpnia 2019, godz. 17.00
Galeria Instytutu Polskiego w Bratysławie
Poľský inštitút, Nám. SNP 27
814 99 Bratislava, P.O. Box 153
http://polinst.sk
Prace prezentowane na
wystawie zrealizowane zostały
podczas Dolnośląskich Warsztatów Szkła Artystycznego.
EKSPERYMENT w dniach 15-25
sierpnia 2018 roku, zorganizowanych przez Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu. Jest to
kontynuacja tradycji festiwali e-Glass odbywających się od 2008
roku, unikatowego w skali kraju
przedsięwzięcia, którego ideą
jest wymiana doświadczeń w
dziedzinie sztuki i wzornictwa
szkła, wdrażanie innowacyjnych i odtwarzanie starych,
często zapomnianych, technik
formowania szkła na gorąco,
edukacja artystyczna, twórcze
podejście do materii szkła oraz
jego popularyzacja. W ramach
projektu odbyły się otwarte dla
publiczności pokazy i warsztaty
wykonywania witrażu, formowania szkła na palniku gazowym i
hutniczego formowania szkła na
gorąco, warsztaty projektowania
szkła dla studentów, działania
plenerowe oraz sympozjum
poświęcone szkłu artystycznemu i użytkowemu w kontekście
współczesności i historii. Większość wydarzeń odbyła się na
południu Dolnego Śląska, w
uznanym od wieków ośrodku
hutnictwa szkła, na pograniczu Karkonoszy i Gór Izerskich.

Projekt realizowano: w Leśnej
Hucie (Szklarska Poręba), w Hucie Julia (Piechowice), w Hucie
Szkła Martin Štefánek w Desnej
(Czechy) oraz na terenie dawnej
Huty Karlsthal, obecnie Stacji Turystycznej ORLE (Szklarska Poręba-Jakuszyce). W artystyczno-edukacyjnym przedsięwzięciu
udział wzięli artyści, studenci,
historycy sztuki, hutnicy i technologowie szkła. Swoje projekty
realizowali studenci z Akademii
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocławiu: Joanna Bujak, Klaudia Dobek, Dominika Łaska, Emilia Marcjasz,
Katarzyna Pilic oraz Akademii
Sztuk Pięknych Warszawie: Aneta
Kilińska i dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem artyści:
Kalina Bańka, ILLOLA (Patrik Illo,
Aleksandra Stencel), dr Mariusz
Łabiński, prof. Ryszard Więckowski, Igor Wójcik, Magdalena Wodarczyk (gość specjalny) oraz
prowadzący warsztaty plenerowe: Katarzyna Harasym i Jakub
Kwarciński. Wymiana doświadczeń, doskonalenie warsztatu,
nowe inspiracje, eksperymenty,
zaowocowały znakomitymi dziełami sztuki i wzornictwa szkła,
które można zobaczyć na wystawie. Wystawa prezentowana
była w Muzeum Karkonoskim
w Jeleniej Górze i Centrum

Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
Artyści: Kalina Bańka, Katarzyna Harasym, ILLOLA (Patrik
Illo, Aleksandra Stencel), dr
Mariusz Łabiński, prof. Ryszard
Więckowski, Igor Wójcik, Magdalena Wodarczyk
Studenci: Joanna Bujak,
Klaudia Dobek, Dominika Łaska,
Emilia Marcjasz, Katarzyna Pilic,
Aneta Kilińska
Kurator wystawy: dr Mariusz
Łabiński
Mecenat: Cezar y Prz ybylsk i – M arszałek Woje wództ wa D olnośląsk iego
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
Ws p ó ł o r g a n i z a t o r z y : I n s t y t u t Po l s k i w B rat ys ł aw i e, M y. A k t i v i t y o. p. s.
Partnerzy: Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Towarzystwo
Izerskie, Stacja Turystyczna ORLE,
Huta Julia, Leśna Huta, Huta
Szkła Martin Štefánek, Interferie,
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej
Górze, Centrum Dziedzictwa
Szkła Krosno
Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

WYSTAWA KATARZYNY JÓZEFOWICZ / MIĘDZY SŁOWAMI
26 lipca – 24 sierpnia 2019
Wernisaż 25 lipca 2019, godz. 18.00
Galeria Miejska we Wrocławiu
Naz wa pok azu dobr ze
oddaje jego charakter – w zaprezentowanych na wystawie
pracach Józefowicz posługuje
się bowiem słowem, zarówno
tym pisanym odręcznie, jak i

tym, które wkracza w domową
przestrzeń w formie gazetowych
komunikatów. Tytuł prezentacji stanowi również adekwatne
określenie na całość twórczości
gdańskiej artystki – twórczości,

która rozgrywa się po cichu,
prywatnie, właśnie między słowami. Dlatego też cisza wydaje się najwłaściwszym słowem
opisującym twórczość gdańskiej
artystki. Obecna w twórczości
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Józefowicz powtarzalność, banalność elementów każe nam
doświadczać jej dzieł z jednej
strony, jako coś znajomego i
oswojonego, z drugiej natomiast – jako coś niepokojącego. To balansowanie na granicy
spokoju i niepokoju jest czymś,
co silnie wybrzmiewa w procesie odbioru polskiej rzeźbiarki.
Józefowicz sama siebie nazywa
niewolnikiem budowania. Kiedy

przyjrzymy się jej złożonym, wieloelementowym konstrukcjom
wykonanych z niewielkich, pociętych kawałków gazet i papieru, określenie to wydaje się niezwykle adekwatne. W swoich instalacjach artystka wykorzystuje
papier – materiał bardzo kruchy i
nietrwały, podatny na uszkodzenia i nieubłagalny upływ czasu.
Ponieważ proces przygotowania
utkanych z pojedynczych słów

pajęczyn, obrusów i dywanów
jest żmudny i czasochłonny, z
jednej strony przywodzi on na
myśl typowo kobiece zajęcia,
z drugiej natomiast – tworzenie mandali. Za pośrednictwem swoich prac, Józefowicz
pyta o rzeczy uniwersalne: o
emocje, przemijanie, relacje
z otaczającą nas przestrzenią.
Wystawa we wrocławskiej Galerii Miejskiej jest czwartą – zaraz
po pokazie zrealizowanym w
CSW ŁAŹNIA w Gdańsku, BWA w
Tarnowie oraz Centrum Rzeźby
Polskiej w Orońsku – wystawą z
cyklu „między słowami”. Jej centralnym punktem jest instalacja
o tym samym tytule. Powstała
ona z zaśmiecających naszą codzienność hałasu słów, których
źródłem są slogany reklamowe,
fragmenty zasłyszanych rozmów
oraz przeczytanych książek.
Oficjalne otwarcie ekspozycji
odbędzie się 25 lipca (czwartek)
o godzinie 18:00. Wydarzeniu
będzie towarzyszył koncert.
Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

57. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MONIUSZKOWSKI
KUDOWA – ZDRÓJ 2019
Prezes Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego w Kudowie-Zdroju – Grzegorz
Jung, Dyrektor Artystyczny Festiwalu – Stanisław Rybarczyk zapraszają na:
200-lecie urodzin Stanisława Moniuszki
57. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MONIUSZKOWSKI KUDOWA – ZDRÓJ 2019
21-24 sierpnia 2019 r.
21 sierpnia, środa
godz. 12.00
Hejnał Festiwalowy
Balkon Teatru Zdrojowego

Impreza towarzysząca
Zespół „Hejszowina” /Kudowa-Zdrój/
Maciej Kieres – kier. artyst.

godz. 12.05
Balkon Sanatorium „Polonia”
Recital wokalny
Rafał Żurek – tenor
Natalia Gaponenko – fortepian
W programie utwory St. Moniuszki oraz arie z oper, operetek, musicali, pieśni neapolitańskie

godz. 17.00
Deptak w Parku Zdrojowym
POLYCHORD
Moniuszko & Jazz
Koncert a capella

godz. 15.00
Park Zdrojowy – Muszla koncertowa

godz. 19.00
Teatr Zdrojowy
Stanisław Moniuszko
„Die Schweizerhuette”
Opera komiczna w dwóch
aktach
Libretto: Carl Blume
Rekonstrukcja, orkiestracja i

opracowanie partytury – Maciej Prochaska
Konsultacja naukowa – dr
Grzegorz Zieziula
Inscenizacja i reżyseria – Roberto Skolmowski
Kierownictwo muzyczne –
Stanisław Rybarczyk
„Nocleg w Apeninach”
Komedioopera w jednym
akcie
Libretto: Aleksander hr. Fredro
Opracowanie i rekonstrukcja
partytury Maciej Prochaska
Konsultacja naukowa dr Grzegorz Zieziula
Inscenizacja i reżyseria Roberto Skolmowski
Kierownictwo muzyczne Sta-
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22 sierpnia, czwartek
godz. 12.00
Hejnał Festiwalowy
Balkon Teatru Zdrojowego
godz. 14.00
Muszla koncertowa
Impreza towarzysząca
Koncert uczestników Rodzinnego Obozu ArtystycznegoKudowa 2019
Szkoła Podstawowa nr 4 im. J.
Brzechwy w Swarzędzu
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Utalentowanych „Galiarda” w Poznaniu
w programie m. in. Stanisław
Moniuszko
godz. 15.00
Pijalnia – Sala koncertowa
Wykład dr. Grzegorza Zieziuli
/Instytut Sztuki PAN, Warszawa/
Operowa „trylogia” utalentowanego dwudziestolatka:
„Szwajcarska chata”, „Nocleg
w Apeninach” i „Ideał” Stanisława Moniuszki
godz. 16.30
Teatr Zdrojowy
Impreza towarzysząca
Jubileusz 50-lecia działalności
artystycznej
Andrzeja Bilińskiego /Kudowa-Zdrój/
Joanna Steczek – fortepian
Zespół „BandaLula”
godz. 18.30
Teatr Zdrojowy Koncert Pieśni Stanisława Moniuszki do
wierszy
m.in. Hugo, Delavigne’a, Erbena, Desbordesa-Valmore’a
w oryginalnej wersji języko-
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wej oraz polskich poetów w
przekładach
na j. niemiecki, j. francuski, j.
rosyjski – Trzecia odsłona
Wanda Franek – Kalinowska
– alt
Rafał Żurek – tenor
Emilian Madey – fortepian,
autor koncepcji artystycznej,
pomysłodawca
godz. 20.30
Teatr Zdrojowy
Recital wokalny
Marcelina Beucher – sopran
Mirosław Gąsieniec – fortepian
W programie m.in. kompozycje St. Moniuszki
23 sierpnia, piątek
godz. 12.00
Hejnał Festiwalowy
Balkon Teatru Zdrojowego
godz. 14.00
Muszla koncertowa
Impreza towarzysząca
Koncert uczestników Rodzinnego Obozu Artystycznego
Kudowa 2019
Szkoła Podstawowa nr 4 im. J.
Brzechwy w Swarzędzu
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Utalentowanych „Galiarda” w Poznaniu
w programie m. in. Stanisław
Moniuszko
godz. 15.00
Kościół Miłosierdzia Bożego
ul. Słoneczna
Koncert Chóralny
Chór Sta Allegro /Kudowa-Zdrój/
Robert Wajler – dyrygent
w programie utwory m.in. St.
Moniuszki

godz. 16.00
kościółek na Górze Parkowe
Wojciech Heliński
PARIA 2019. Opowieść o Indiach z Moniuszką w tle
godz. 17.30
Teatr Zdrojowy
Koncert Kameralny
Moniuszko – Nowa odsłona
Piotr Łykowski – kontratenor
Piotr Zaleski – gitara
godz. 20.00
Teatr Pod Blachą
PREMIERA
Stanisław Moniuszko
„Ideał czyli nowe precjoza”
Operetka w 2. Aktach
Libretto: Oskar Korwin-Milewski
Opracowanie i rekonstrukcja
partytury Maciej Prochaska
Opracowanie i transkrypcja
rękopisu libretta Agata Chodorek i Maciej Prochaska
Konsultacja naukowa dr Grzegorz Zieziula
Stanisław Rybarczyk – kierownictwo muzyczne
Roberto Skolmowski – inscenizacja i reżyseria
24 sierpnia, sobota
godz. 11.00
Park Zdrojowy
Koncert Promenadowy
Wykonawcy:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Szkoły Artystycznej z Hronova
/Czechy/
Milos Meier – dyrygent
godz. 12.00
Hejnał Festiwalowy
Balkon Teatru Zdrojowego
godz. 15.00
Korowód Moniuszkowski
z udziałem
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Mażoretek z Nachodu /Czechy/,
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Szkoły Artystycznej z Hronova
/Czechy/
Milos Meier – dyrygent
oraz Stanisława Moniuszki
godz. 16.30
kościół św. Katarzyny
ul. Kościelna
Koncert Kameralny
Anna Lasota – sopran
Łukasz Wilda – tenor
Maciej Prochaska – organy
w programie kompozycje
religijne St. Moniuszki
godz. 18.00
Teatr Zdrojowy
Recital wokalny
Regina Żurakowska – Wunderlich – sopran
Olga Kowalczuk – fortepian

W programie m.in. utwory St.
Moniuszki
godz. 20.00
Teatr Pod Blachą
Stanisław Moniuszko – „Straszny dwór”
Opera w czterech aktach
Libretto: Jan Chęciński
Reżyseria / Scenografia – Robert Dymowski
Stefan – Nazar Kachała
Zbigniew – Patryk Rymanowski
Hanna – Paulina Horajska
Jadwiga – Natalia Ołów
Cześnikowa – Anna Lubańska
Miecznik – Adam Kruszewski
Skołuba – Ryszard Morka
Maciej – Robert Dymowski
Damazy – Maciej Madaliński
Warszawski Chór „Impressione”

Kierownik Chóru – Michał
Piskor
Zespół Baletowy
Zespół Tańca Ludowego „Warszawa”
Kierownictwo artystyczne –
Małgorzata Włoczkowska
Warszawska Orkiestra Symfoniczna „Impressione”
Tomasz Labuń – dyrygent
godz. 23.00
Park Zdrojowy
Fontanny – Moniuszko
Widowisko plenerowe
Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo dokonania zmian
w programie.
Projekt jest współfinansowany
ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

KHORUMI NA POLSKICH
FESTIWALACH FOLKLORYSTYCZNYCH
7-11 sierpnia 2019 podczas 28. Strzegomskiego Międzynarodowego
Festiwalu Folkloru, 13-17 sierpnia 2019 podczas 28. Międzynarodowych Spotkań
z Folklorem INTERFOLK w Kołobrzegu
Gmina Strzegom, Strzegomskie Centrum Kultur y,
Regionalne Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Zbigniewa
Herberta, Ośrodek Kultury i
Sztuki we Wrocławiu oraz CIOFF
zapraszają na występy Adżarskiego Państwowego zespołu
baletowego „Khorumi” z Gruzji,
który zaprezentuje się podczas:
2 8 . S t r ze g o m s k i e g o M i ę dz ynarodowego Festiwalu
Folkloru 7-11 sierpnia 2019
28. Międzynarodowych Spotkań
z Folklorem INTERFOLK w Kołobrzegu 13-17 sierpnia 2019. „Khorumi” to nazwa zespołu ale też
nazwa tradycyjnego gruzińskiego
tańca wojennego. Taniec wywodzi się z regionu Adżarii, który położony jest nad morzem Czarnym,
a główną część jego powierzchni
stanowią góry Małego Kaukazu.
Taniec „Khorumi” jest najwyższym
osiągnięciem adżarskiego tańca
ludowego jednak w repertuarze
zespołu znajdują się również
tańce z innych regionów kraju:
„Mtiuluri”, „Lazuri”, „Davluri”, „Rachuli” czy „Taniec szabel”. Adżarski Państwowy Zespół Baletowy
“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 adżarskim Orderem
Honoru. Zespołem opiekują się
choreografki: Tamta Kervalishvili
i Tornike Dolizde oraz menadżerka Lili Varshanidze. Pod opieką
doświadczonych instruktorów
umiejętności taneczne rozwija
około 300 osób w różnym wieku: dzieci, młodzież i dorośli. Od
samego początku zespół zachwyca światową 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.
Projekt jest współfinansowany
ze środków budżetu Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
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PORTRET X3. KINGA BARTOSIK, PRZEMEK PIWOWAR,
RAFAŁ WARZECHA
9-30 sierpnia 2019,
Wernisaż: 9 sierpnia 2019, godz. 19.00
Galeria FOTO-GEN, Wrocław
Złożoność i zróżnicowanie
przedstawień ludzkiej twarzy,
a więc sposób „odbicia” prawdy danej osobowości, bądź
przybranej „maski” – zawsze
intrygowała artystów sztuk
wizualnych. Portret – jako wyraz kompromisu między pozą
przybieraną przez modela a
dociekliwością artysty próbującego wizualnie uchwycić to
co jest istotne i głęboko prawdziwe dla danej osobowości
– zawsze był w sztuce obecny
i niewątpliwie intrygujący zarówno dla twórców jak i dla
odbiorców. Historia „twarzy”
– stała się tu niemal odrębną
specjalnością w ramach historii sztuki; tematyką tą parali
się malarze, graficy czy rzeźbiarze niemal zawsze; będąc
bądź to na usługach instytucji
(np. Kościoła) czy bogatych
mecenasów. Historię tę – manualnego oddawania przedstawień wybranych postaci
(ich portretów) – wyraźnie
wzmocnił wynalazek fotografii. Medium to w istocie zdominowało sztukę portretowania
ludzkiej fizjonomii, bo niemal
mechanicznie, a więc bez manualnego talentu, potrafiło
oddać wyraz twarzy modela,
jego grymasy czy spojrzenia,
w konsekwencji pewien charakteryzujący go stan emocjonalno-psychiczny. Jak wiemy
ta zdolność fotografii do wychwytywania prawdy wizerunkowej bardzo niepokoiła
konwencjonalnych artystów,
czemu dawali onegdaj dowód
w swych wypowiedziach. Ale
wkrótce okazało się, że to
nowe „medium”, jakim jest fotografia, kieruje się własnymi,
specyficznymi zdolnościami,
które nie są konkurencyjne
wobec np. malarstwa albo
są inne – dopełniające możliwości wnikania w psychikę
i osobowość portretowanej
osoby. Że specyfika rejestracji
z pomocą kamery daje możliwości chwytania migawkowych ujęć twarzy, (zgodnie
z postulatem „decydujące-

go momentu”), czy odbicia
jej stanów psychicznych (w
koncepcjach np. tzw. ekwiwalentów), a wreszcie rejestracji
bogactwa zmian powiązanych
z odpowiednią inscenizacją
sylwetki modela – czy obecnie
– zabiegami manipulacyjnymi w fotografii cyfrowej. Fotografia ze swej „natury” stała
się więc niezwykle poręcznym
narzędziem wspomagającym
odzwierciedlenie istoty i rozumienia naszej – determinowanej aktualnym czasem
– osobowości.
Prezentowana więc w
Galerii FOTO-GEN aktualna
wystawa odnosi się do trzech
wrocławskich propozycji autorskich – specjalizujących się
w sztuce portretu. Twórcy Ci
różnią się znacznie od siebie w
stylistyce podejścia do tematu.
Przemek Piwowar reprezentuje kanon portretu wykorzystujący fotografię streetową. Jego
ujęcia portretowanych osób są
dynamiczne, wyrwane z tkanki
miejskiej scenerii. Portretowani są „łapani” w kadrze właśnie
w ramach owego „decydującego momentu” (Bressona).
Czarno –białe fotografie Piwowara wyraźnie eksponują
emocje portretowanych osób,
są jakby zapisami momentalnych odsłon ich osobowości.
Drugi z artystów Rafał Warzecha prezentuje serię portretów osób ze środowiska
subkultury rocka gotyckiego,
nb. związanego ze znanym i
popularnym wydarzeniem na
Dolnym Śląsku, a mianowicie
Castle Party w Bolkowie. Jego
cykl zdjęć nosi tytuł „maski”.
Warzecha uważa, że osoby
które portretował założyły
maski celowo i w przemyślany
sposób, choć trzeba przyznać,
że to trudny rodzaj inscenizacji, bowiem wizerunek typowy dla tej subkultury wymaga
od nich wcielania się w rolę
wampira – upiora bądź w postać anielską. Maski te mają
ich wyróżnić, ale i zapewnić
też pewien dystans wobec

otoczenia. Wielu z portretowanych stylizuje wymyślne
formy strojów i makijażu, zakładała więc rodzaj maski symbolicznej. Portrety Warzechy
utrzymane są w klimacie noir.
Trzecią osobą dopełniającą ekspozycję jest wrocławska artystka Kinga Bartosik,
która zajmuje się portretem
w konwencji fashion. Jej portrety cechuje magnetyzm, a
zarazem niepokój widoczny na
twarzach modeli. Fotografie
są świetnie zainscenizowane.
Artystka potrafi z niezwykła
finezją operować światłem,
a na plenery wybiera często
postindustrialne krajobrazy.
O swoim podejściu do portretowanych osób mówi: „Każdy
portret, każda twarz, każde
oczy wymagają ode mnie
innego podejścia. Na niektóre spojrzenia, uśmiechy czy
wyrazy twarzy czekam bardzo długo, bo pojawiają się
tylko przez ułamek sekundy
i to właśnie wtedy wychodzą
najlepsze zdjęcia. Zanim nacisnę spust migawki staram
się zbliżyć do osoby, z którą
współpracuję, poznać i ująć na
zdjęciu coś wyróżniającego ją
z tłumu – np. oczy, obojczyk
czy znamię – pokazując, że
jest ona wyjątkowa i niepowtarzalna.”
Tę wypowiedź można by
zresztą odnieść do wszystkich
trzech postaw artystycznych,
mimo że prezentują oni raczej
różne podejście do problemu
portretu w fotografii, to wiąże
je jednak wspólny mianownik,
a jest nim głęboka empatia w
stosunku do modela, a także
umiejętność wychwycenia
owej aury fotogenii – swoistej
„poezji” obrazu fotograficznego – wartości zawsze ważnej
dla sztuki fotografii.
Kurator wystawy:
Krzysztof Saj
Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu
Województwa Dolnośląskiego
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN
POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ
Twierdza Kłodzka i labirynty.
Najcenniejsze dzieło nowożytnej
architektury obronnej w Polsce
z XVII-XVIII w. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty,
a z przewodnikiem przejść fragmentem ciągnących się kilometrami podziemnych chodników
minerskich. Z tarasu widokowego
rozciąga się wspaniały widok na
całą Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul.
Grodzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68

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

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

4

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

6

3

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

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

5

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

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

7

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

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

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

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

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

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

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

14

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

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

15

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

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

16

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

18

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

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

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.
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PONAD 1900 VÍCE NEŽ 1900
ZORGANIZOWANYCH
W Y D A R Z E Ń

USPOŘÁDANÝCH AKCÍ

Organizujemy:

Organizujeme:

Międzynarodowe
Plenery Artystyczne,
koncerty, wystawy,
konkursy, konferencje,
spotkania integracyjne

Mezinárodní umělecké
plenéry, koncerty,
výstavy, soutěže,
konference,
integrační setkání.

WWW.DNIKULTURY.EU

Główny organizator: Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej (zadanie statutowe realizowane regularnie od 1990 roku)

Zdobycie Śnieżki nastąpiło w dniu 20 lipca 2019 roku. Na Śnieżce pod „latającymi spodkami”.

Wakacje edukacyjne
młodzieży polskiej z Białorusi

Dolny Śląsk (13-25.07.2019 r.)

Wykład Jacka Jakubca na moście łączącym Zgorzelec z Görlitz.

Spotkanie z władzami Dolnego Śląska we Wrocławiu.

Spotkanie z rektorem, prof. dr hab. Adamem Jezierskim
na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zwiedzanie ZOO

Spotkanie ze świadkiem historii Ireną Jazienicką ze Stanisławowa.

Spotkanie z mistrzynią olimpijską Renatą Rożańską Mauer.

