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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta. 
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W dniu 7.09.2019 roku, trzy 
organizacje pozarządowe: Komi-
tet Organizacyjny Polsko - Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijań-
skiej, Stowarzyszenie Solidarność 
Polsko – Czesko - Słowacka i Ko-
mitet Obywatelski Ziemi Kłodz-
kiej, które prowadzą długoletnią 
działalność na pograniczu, zorga-
nizowały wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Europa Union - Broumov 
symboliczną uroczystość na linii 
granicznej w Tłumaczowie.

Przejście graniczne Tłuma-
czów – Otovice było przed 30 - 
laty zamknięte dla normalnego 
ruchu granicznego. Działacze 
wyżej wymienionych organizacji 
powadzili różnorodne starania 
na rzecz otwarcia tego przej-
ścia granicznego, najbliższego 
dla mieszkańców Nowej Rudy 
i czeskiego Broumova. Były to 
między innymi liczne spotkania 
działaczy na tej granicy, podczas 
których podpisywano petycje  
i inne dokumenty na rzecz umoż-
liwienia przekraczania granicy  
w tym miejscu.

Po otwarciu granicy w Tłuma-
czowie-Otovicach to miejsce sta-
ło się nie tylko symboliczne, ale 
także bardzo potrzebne dla roz-
woju współpracy polsko-czeskiej. 
Pomiędzy Nową Rudą i miastem 
Broumov do dzisiaj obowiązuje 
porozumienie o współpracy. 
Spośród sygnatariuszy tego 
porozumienia na uroczystość 
w dniu 7.09. przyjechali: Teresa 
Bazała - pierwsza przewodniczą-
ca Rady Gminy Nowa Ruda, Zde-
něk Streubel, wicestarosta Bro-

umova i Julian Golak - pierwszy 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Nowej Rudy. Zaproszenie przyjęli 
i przybyli na tę uroczystość także 
burmistrz Nowej Rudy - Tomasz 
Kiliński oraz starosta Broumova - 
Jaroslav Bytnar. To oni dokonali 
symbolicznego przecięcia wstęgi 
symbolizującej dawną granicę,  
w miejscu szlabanu, który przed 
30 laty dzielił nasze narody.

Uczestnicy uroczystości tak 
jak przed 30-laty odśpiewali 
wspólnie z młodzieżą ze Szko-
ły Artystycznej w Broumovie, 
przybyłą tu z Romaną Roško-
vą i Rudolfem Voglem, hymny 
państwowe Polski i Republiki 
Czeskiej. Przemówienia oko-
licznościowe wraz z prezentacją 
archiwalnych fotografii z tamtych 

wydarzeń wygłosili świadkowie 
historii: Zdeněk Streubel, dr Ti-
bor Pindeš, Julian Golak i Teresa 
Bazała. Część społeczno - kul-
turalna odbyła się w restauracji  
„U Bartoša”, która powstała już  
po otwarciu granicy w Otovicach. 
W tej części spotkania wzięli 
udział także goście z Lądka – 
Zdroju: Anna Prześlica - Marty-
nowska i Warcisław Martynow-
ski, którzy są bardzo zasłużeni 
dla współpracy transgranicznej  
i otwierania przejść granicznych.

To właśnie wtedy powstała 
inicjatywa współpracy Polaków 
i Czechów na pograniczu w ra-
mach Polsko - Czeskich Dni Kultu-
ry Chrześcijańskiej, która trwa już 
od 1999 roku pod hasłem „Bądź-
my Rodziną”. Jest to największa 

tego typu impreza transgra-
niczna, rozwijająca współpracę 
społeczności zamieszkujących 
tereny przygraniczne. W tym cza-
sie zorganizowaliśmy wspólnie 
ponad 2000 różnorodnych wy-
darzeń społeczno - kulturalnych, 
integrujących mieszkańców dłu-
giego pogranicza polsko - cze-
skiego. Taka aktywna współpraca 
nie byłaby możliwa, gdyby nie 
były otwarte przejścia granicz-
ne. Nasza współpraca w duchu 
„Bądźmy Rodziną” rozwijana 
jest w ostatnich latach nie tylko  
na pograniczu polsko - czeskim, 
ale także wśród mieszkańców 
Niemiec, Białorusi, Litwy, Łotwy 
oraz na Ukrainie.

Julian Golak

SPOTKANIE NA GRANICY PO 30 LATACH

Symboliczne przecięcie wstęgi na dawnej linii granicznej przez burmistrza Tomasza Kilińskiego i starostę Jaroslava Bytnara.

Uczennice Szkoły Artystycznej w Broumovie śpiewają hymny narodowe. Twórcy porozumienia sprzed 30-laty pokazują zdjęcia archiwalne.
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Olga Tokarczuk, od kilkunastu 
lat zamieszkująca w Krajanowie, 
w gminie Nowa Ruda, otrzyma-
ła Nagrodą Nobla w dziedzinie 
literatury. Datę 10 października 
2019 roku warto zapamiętać 
jako dzień , w którym nazwisko 
polskiej pisarki było wymieniane 
we wszystkich krajach na świecie. 
Jej nazwisko zostanie zapisane  
na liście polskich noblistów obok 
Henryka Sienkiewicza, Władysła-
wa Reymonta, Czesława Miłosza 
i Wiesławy Szymborskiej. To wiel-
ki sukces dla Polski, ale bardzo 
ważny także dla społeczności 
zamieszkującej Dolny Śląsk, 
szczególnie pogranicze i powiat 
kłodzki, w którym noblistka 
mieszka i tworzy. Otrzymała tutaj 
także wiele honorowych tytułów 
od lokalnych organizacji i władz 
samorządowych. 

Olga Tokarczuk wprowadzi-
ła w XXI wieku ziemię kłodzką  
do literatury światowej, min. 
książką „Dom dzienny, dom noc-
ny”, gdzie przedstawiła niezwykły 
opis naszej małej ojczyzny. My-
ślę, że przed II wojną światową 
na taką skalę, ale w zupełnie 
innym stylu zrobił to w swoich 
opowiadaniach prof. Joseph 
Wittig, który urodził się i tworzył  
w Nowej Rudzie.

 Dzisiaj warto pamiętać o wiel-
kiej szansie na promocję naszej 
małej ojczyzny oraz Dolnego Ślą-
ska za sprawą niespodziewanej 
noblistki. Jej pierwsza powieść 
„Podróż ludzi Księgi” została 

opublikowana w 1993 roku. Był 
to Jej powieściowy debiut. Olgę 
Tokarczuk poznałem osobiście 
dopiero dziesięć lat później,  
bo w 2003 roku. Było to pod-
czas dwudniowych uroczystości  
w Getyndze, gdzie odebrała 
Polsko - Niemiecką Nagrodę 
Kulturalną Śląska. Odbyło się to 
w obecności kilkudziesięciu gości 
z Polski, między innymi artystów, 
władz Dolnego Śląska, działaczy 
kultury oraz przedstawicieli kilku 
organizacji pozarządowych. Uni-
wersytet w Getyndze jest wyjąt-
kowym miejscem dla przyszłych 
noblistów, bo aż 30 absolwentów 
tej uczelni otrzymało później Na-
grodę Nobla, może był to swoje-
go rodzaju dobry prognostyk… 
Wręczenie polsko - niemieckiej 
Nagrody Kulturalnej Śląska Ol-
dze Tokarczuk odbyło się w dniu  
21.06.2003 roku w Auli Uniwersy-
teckiej o godz. 10.00 Wręczał tą 
nagrodę współprzewodniczący 
Kapituły minister Uwe Schumann, 
który pełnił wtedy funkcję Mini-
stra Spraw Wewnętrznych Kraju 
Związkowego Dolnej Saksonii. 

Samorząd województwa 
dolnośląskiego przyznał Oldze 
Tokarczuk bardzo ważne wy-
różnienie honorowe, bo w dniu  
18.10.2014 roku wręczono jej,  
na uroczystej sesji w Sali wielkiej 
ratusza we Wrocławiu - Dolnoślą-
ską Nagrodę Kulturalną SILESIA.  
W 2017 roku Olga Tokarczuk 
otrzymała Międzynarodową 
Nagrodę Literacką Samorządu 

Sztokholmu, rok później Szwedz-
ka Akademia uhonorowała ją 
największym wyróżnieniem jakie 
może otrzymać twórca, tzn. Lite-

racką Nagrodą Nobla. Gratulacje. 

Julian Golak

NAGRODA NOBLA DLA OLGI TOKARCZUK

21.06.2003 r. Getynga. Spotkanie po uroczystym wręczeniu polsko- niemieckiej Nagrody 
Kulturalnej Śląska dla Olgi Tokarczuk. Od prawej: Julian Golak- radny Powiatu Kłodzkiego, 
przewodniczący Rady Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej, Stanisław Jurcewicz- radny 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Olga Tokarczuk, Artur Zieliński - burmistrz 
Kamiennej Góry. Autor fotografii nieznany.

21.06.2003 r. Uniwersytet w Getyndze. Wręczenie Polsko- Niemieckiej Nagrody 
Kulturalnej Śląska dla Olgi Tokarczuk. Wręcza współprzewodniczący Kapituły Minister 
Uwe Schumann, który pełnił wtedy funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych Dolnej 
Saksonii. Autor fotografii: Julian Golak

Nową noblistkę uhonorowało miasto Wrocław w centrum miasta mieszkańcy i turyści 
mogą zobaczyć taki plakat. 
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W dniu 25.09.2019 roku  
w kłodzkim Zakładzie Karnym 
miała miejsce uroczystość nada-
nia kaplicy więziennej imienia 
Bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera.  
W uroczystościach, na które 
zaprosił dyrektor płk. Wiesław 
Zwiefka wzięło udział kilkudzie-
sięciu gości, którzy mieli okazję 
zapoznać się z warunkami pra-
cy Zakładu Karnego w Kłodzku 
oraz uczestniczyć w mszy świętej  
w kaplicy więziennej, której 
przewodniczył ks. bp. Ignacy 
Dec, ordynariusz świdnicki.  
W wygłoszonej homilii powie-
dział, że bł. ks. Gerhard wydepty-
wał sobie tutaj drogę do święto-
ści. Oddał więźniów i strażników 
opiece Błogosławionego. W mszy 
świętej uczestniczyli także osa-
dzeni więźniowie, którzy włączyli 
się do liturgii poprzez czytanie 
Pisma Świętego oraz modlitwy 
wiernych. Podczas spotkania 
z więźniami po mszy świętej 
Ksiądz Biskup zachęcał ich  
do modlitwy i czytania Pisma 
Świętego oraz życzył, by czas 
spędzony tutaj wykorzystali 
na refleksję i odmianę swojego 
życia.

Uczestnicy bardzo prze-
ż yl i  tą  urocz ystość,  która  
w drugiej części odbywała się 
w świetlicy więziennej. Historię 
bł. księdza Gerharda Hirschfel-
dera przypomniał ks. prof. Tade-

usz Fitych, który od lat nauko-
wo zajmuje się postacią byłego 
więźnia tego zakładu karnego. 
Przypomniano także udział Za-
kładu Karnego w Kłodzku w kilku 
edycjach Polsko - Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej „Bądź-
my Rodziną”. To właśnie w czasie 

tego wydarzenia zorganizowano 
konkurs twórczości więziennej, 
spektakle teatralne, w których 
występowali osadzeni oraz 
koncerty. W kłodzkim więzieniu 
koncertowała między innymi  
ŚP. Wioletta Villas. Najbardziej 
zapamiętanym w tym więzie-

niu wydarzeniem był spektakl 
teatralny w wykonaniu więźniów, 
przedstawiający postać oraz hi-
storię życia bł. ks. G. Hirschwel-
dera, który tutaj uwięziony przez 
gestapo, napisał rozważania Dro-
gi Krzyżowej.

Julian Golak

KAPLICA IM BŁ. KS. GERHARDA HIRSCHFELDERA 
W KŁODZKIM WIĘZIENIU

J.E ks. bp. Ignacy Dec sprawował mszę świętą w kaplicy więziennej wraz z ks. dziekanem Julianem Rafałko i ks. prof. Tadeuszem Fitychem.

Publikacje poświęcone bł. ks. Gerhardowi Hirschfelderowi przekazane do biblioteki 
więziennej przez ks. prof. Tadeusza Fitycha.

Ks. prof. Tadeusz Fitych i płk. Wiesław Zwiefka.
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Pod takim hasłem przez 
cały tydzień we Wrocławiu ob-
chodzono 30 rocznicę Przeglą-
du Czechosłowackiej Kultury 
Niezależnej. Akcja, która trwała  
od 20 do 27.10.2019 roku, upa-
miętniła niezwykłe wydarzenia, 
które były zorganizowane przed 
30 laty. Wtedy to Solidarność 
Polsko - Czechosłowacka przy-
gotowała i przeprowadziła we 
Wrocławiu przedsięwzięcie pod 
nazwą „Przegląd Czechosłowac-
kiej Kultury Niezależnej ” i Semi-
narium pn. „Europa na rozdrożu”. 
Pomiędzy totalitaryzmem a ko-
mercjalizmem”.

W listopadzie 1989 roku, 
odbyła się prezentacja czeskich 
i słowackich niezależnych arty-
stów i działaczy opozycji anty-
komunistycznej, którzy przyje-
chali w dużej części z emigracji.  
Na scenie Teatru Polskiego wy-
stąpili między innymi Karel Kryl 
i Jaroslav Hutka. Do Wrocławia 
przyjechało pomimo blokady 
granic, ponad dwa tysiące gości 
z Czechosłowacji. 

Dwa tygodnie po tym wro-
cławskim wydarzeniu rozpoczął 
się upadek systemu komunistycz-
nego w Czechosłowacji, prezy-
dent Vaclav Havel nazwał później 
wrocławski festiwal „Uwerturą 
Aksamitnej Rewolucji”. 

W  r a m a c h  f e s t i w a l u  
pn. „UWAGA CZESI!”, odbyło się 
kilkanaście bardzo ciekawych 
wydarzeń, między innymi prze-
gląd kina czeskiego, spotkania  
z reżyserami, seminarium „Euro-
pa na rozdrożu - 30 lat później”,  

z udziałem Mirosława Jasiń-
skiego, Aleksandra Vondry  
i Petra Blażka. Bardzo ciekawy 
był koncert w starym klasztorze  
pt. „Polsko - Czeski Wieczór Bar-
dów”, w którym wystąpili Jaroslav 
Hutka (ten sam, który brał udział  
w festiwalu wrocławskim przed 
30 laty i Antonina Krzysztoń.

Niezwykle ciekawa była 
dyskusja zorganizowa w dniu 
26.10.2019 roku, która odbyła 
się w Centrum historii Zajezd-
nia, przy ul. Grabiszyńskiej,  
w słynnej zajezdni autobusowej 
nr 7, gdzie mieścił się Między-
zakładowy Komitet Strajkowy 
w sierpniu 1980 roku. Wzięli  
w niej udział: Grzegorz Majew-
ski, dr Łukasz Kamiński i i dr Petr 
Blažek, autorzy nowej książki  
pt. „Ponad Granicami”. Do dyskusji  
z ciekawymi wspomnieniami 
włączyli się także działacze opo-
zycyjni z Wrocławia, między in-
nymi Jarosław Broda, Mirosław 
Jasiński, Paweł Skrzywanek, Igor 
Wójcik.

Na zakończenie tego „fe-
stiwalu wspomnień” odbył się 
koncert kultowego zespołu The 
Plastic People The Universe w Sali 
Gotyckiej Starego Klasztoru, przy  
ul. Purkiniego. Koncerty czeskie 
jak zwykle we Wrocławiu, zorga-
nizował Krzysztof Jakubczak. 

Głównym organizatorem ca-
łej imprezy była Fundacja Soli-
darność Polsko - Czesko - Słowac-
ka. Imprezę swoim patronatem 
honorowym objęli ministrowie 
Spraw Zagranicznych Polski  
i Republiki Czeskiej.

Julian Golak

UWAGA CZESI!

Od lewej: Krzysztof Kawalec, Jaroslav Hutka, Julian Golak, Maciej Ruczaj

Od prawej: Igor Wójcik, Grzegorz Majewski, Jarosław Broda, dr Łukasz Kamiński, Mirosław 
Jasiński. Fot. Julian Golak

Julian Golak i Mirosław Jasiński podczas rozmowy, w Centrum Historii Zajezdnia  
we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej."
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 W 2019 roku jubileuszowa 
edycja XXX Polsko- Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej „Bądź-
my Rodziną” jest realizowana  
w terminie od 28.04.2019 roku 
aż do 31.12.2019 roku. Tego-
roczną edycję DNI zainauguro-
wał wielki koncert w wykonaniu 
artystów scen wrocławskich  
pt. „Kantata do Św. Jadwigi Ślą-
skiej”, który odbył się w Pradze, 
w dniu 28.04.2019 roku. Było to 
pierwsze wykonanie tej kantaty  
w Czechach.

Kantata została napisana  
na prośbę kard. H. Gulbinowicza 
przez prof. Mirosława Gąsieńca. 
30-osobowy zespół artystów  
z Wrocławia wykonał kantatę 
dla ponad 300 osób zgroma-
dzonych w zabytkowym kościele 
pw. św. Idziego w centrum Pragi. 
Obecni byli także przedstawiciele 
władz Kraju środkowo-czeskiego, 
przedstawiciele Czeskiej Akade-
mii Nauk oraz mieszkańcy Pragi. 
Zaraz po tym koncercie okolicz-
nościowe przemówienia wygło-
sili między innymi; Ambasador 
RP w Pradze, JE. Barbara Ćwioro  
i Przewodniczący Komisji Kultury, 
Nauki i Edukacji Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego Tytus 
Czartoryski. 

Polsko - Czeskie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodzi-
ną”, organizowane są regularnie 
i corocznie już od 30 lat. Jest to 
obecnie wielkie wydarzenie 
społeczno - kulturalne, które 
odbywa się nie tylko na pogra-
niczu polsko- czeskim, ale także 
częściowo na terenie Ukrainy  
i Białorusi, bowiem również tam 
(już od kilku lat) Organizatorzy 
starają się przenosić chrześcijań-
ską ideę wzajemnego bratania 
się narodów „Bądźmy Rodziną”. 

Jest to jedna z największych 
tego typu akcji społeczno-kul-
turalnych w Europie. W ciągu 
minionych 30 lat zrealizowano 
w ramach DNI już ponad 2000 
różnorodnych wydarzeń społecz-
no - kulturalnych.

W 2019 roku przygotowano 
i zaproponowano program róż-
norodnych wydarzeń społeczno- 
kulturalnych nie tylko w Polsce  
i  w Czechach, ale również  
na Ukrainie Zachodniej i na Bia-
łorusi. Po raz pierwszy (z okazji 

jubileuszu), niektóre akcje odbę-
dą się także w Grecji i na Łotwie.

W ramach tej akcji prowadzi-
my już od trzech lat także nowy 
Międzynarodowy Szlak Św. Woj-
ciecha z Pragi do Elbląga i doce-
lowo aż do Gdańska. 

Ten wyjątkowy, nowy mię-
dzynarodowy szlak turystyczno - 
edukacyjny został uroczyście 
zainaugurowany przez ks. kard. 
Dominika Dukę w katedrze pra-
skiej, w dniu 23.04.2016 roku,  
w ramach 1050 rocznicy Chrztu 
Polski.

Być może, jest to jedno z naj-
ważniejszych zadań na najbliższe 
lata, aby Św. Wojciech ponownie 
połączył nas w myśl hasła „Bądź-
my Rodziną”, właśnie tą nową 
drogą z Pragi aż nad Bałtyk.

We wrześniu 2019 roku  
ks. kard Dominik Duka, arcy-
biskup praski, prymas Czech  
i Moraw przychylił się pozytywnie  
do naszej prośby i poinformował 
(na piśmie) o przekazaniu relikwii 
św. Wojciecha z Pragi do kościoła 
św. Wojciecha we Wrocławiu. 

Zaproponowaliśmy wszyst-
kim biskupom diecezjalnym  
na Dolnym Śląsku, tzn. na I eta-
pie szlaku, ale mamy nadzieję, 
że będzie to możliwe także  
na trasie całego Szlaku św. Woj-
ciecha, aby ponownie (po 1000- 
latach), zorganizować drogę  
św. Wojciecha z Pragi do Polski 
jako Wielką Peregrynację Relikwii 
Św. Wojciecha. W moim zamy-
śle ta wielka peregrynacja mo-
głaby się odbywać po stacjach 
Międzynarodowego Szlaku  
Św. Wojciecha. 

Mam nadzieję, że Św. Woj-
ciech jako główny patron Polski 
mógłby poprzez tą akcję modli-
tewno - edukacyjną, przyczynić 
się do odnowienia (zapomnia-
nej dla wielu ludzi) prawdziwej 
historii oraz odnowy moralnej 
narodu polskiego i czeskiego,  
a także innych. 

W ramach tego programu 
mogłyby zostać zorganizowa-
ne liczne wydarzenia społecz-
no - kulturalne, np. międzyna-
rodowe plenery artystyczne  
w miejscach świętych, aby 
twórcy z Polski, Czech i innych 
krajów mogli tworzyć pod na-
tchnieniem, w takich miejscach 

historycznych, jak np. Libice nad 
Cidlinou, Święty Gaj, Gniezno, 
Břevnov itd. Zostały także zor-
ganizowane pierwsze konkur-
sy dla dzieci i młodzieży o życiu  
i misji Św. Wojciecha, główne-
go patrona Polski. Takie kon-
kursy szkolne odbyły się już we 
Włodowicach, w Nowej Rudzie  
i w Sokołowsku, są przygotowy-

wane także w innych w szkołach.
Mamy już pierwsze dzieło, 

które powstało we Wrocławiu, 
bowiem prof. Mirosław Gąsie-
niec skomponował „Oratorium  
o Św. Wojciechu”, które było 
wykonane po raz pierwszy  
w kościele pw. WNMP w Kłodzku, 
w dniu 06.10.2019 roku. Orato-
rium wykonała 30-osobowa 

Julian Golak w rozmowie z przedstawicielami służby granicznej.

Julian Golak

XXX JUBILEUSZOWE POLSKO - CZESKIE DNI KULTURY 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „BĄDŹMY RODZINĄ”

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
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grupa artystów wrocławskich 
w języku łacińskim. 

W 2019 roku, łącznie bę-
dzie zorganizowanych ponad  
100,  różnorodnych wyda-
rzeń społeczno - kulturalnych  
w 60 miejscowościach, nie tylko 
w Polsce i w Czechach, ale także 
na Ukrainie, Białorusi, Grecji. Idea 
„Bądźmy Rodziną”, która łączy lu-
dzi, jest regularnie przenoszona 
także poza granice Polski i Czech 
i ta oddolna inicjatywa będzie 
kontynuowana także w latach 
kolejnych.

Prezydent Polski Andrzej 
Duda, w uznaniu dużego dorob-
ku Polsko - Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej w ciągu minio-
nych lat, przyznał Organizatorom 
DNI w 2019 roku wysokie wyróż-
nienie honorowe - FLAGĘ RP.

Patronat honorowy nad ju-
bileuszowymi XXX Polsko- Cze-
skimi Dniami Kultury Chrześci-
jańskiej „Bądźmy Rodziną” objęły 
już następujące Osobistości:  
J. Em. Ks. kard. Dominik Duka - 
P r y m a s  C z e c h  i  M o r a w,  
J.E. Ks. abp Wojciech Polak - Pry-
mas Polskim J.E. Ks. abp Józef 

Kupny - Metropolita Wrocław-
ski, J.E. Ks. abp Mieczysław Mo-
krzycki - Metropolita Lwowski,  
J.E.  Ks.  abp Sławoj Leszek 
Głódź - Metropolita Gdański,  
J.E. Ks bp Jan Vokal - Biskup 
d i e c e z j i  H r a d e c  K r a l o ve,  
J.E. Ks. bp Aleksander Kasz-

kiewicz - Biskup Grodzieński,  
J.E. Ks. bp Ignacy Dec - Biskup 
Świdnicki, J.E. Ks. bp Zbigniew 
Kiernikowski - Biskup Legnic-
ki, J.E. ks. bp Wiesław Śmigiel 
- Biskup Toruński, J.E. ks. bp Ja-
cek Jezierski - Biskup Elbląski,  
J.E. Barbara Ćwioro - Ambasa-

dor RP w Rep. Czeskiej, J.E. Ivan 
Jastřeb - Ambasador Republiki 
Czeskiej w Polsce, Cezary Przy-
bylski - Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego, Piotr Całbecki -  
Marszałek Województwa Ku-
jawsko - Pomorskiego, Witold 
Wróblewski - Prezydent Elbląga.

Wójt Gminy Nowa Ruda Bogusław Rogiński i Przewodniczący Rady MIejskiej Julian Golak witają Czechów chlebem i solą na granicy  
w Tłumaczowie.

Ks. dziekan Zdzisław Ostapiuk z Nowej Rudy wita na granicy ks. dziekana Norberta 
Zemana z Broumova.

21 grudnia 1992 roku, Wrocław -  po uroczystościach wręczenia doktoratu Honoris Causa 
dla Vaclava Havla.

Organizatorzy Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej na spotkaniu w Nové Město 
nad Metují.

Organizatorzy Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Pradze
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Rocznica narodzin dla nieba 
świętej Siostry Faustyny stała się 
okazją do corocznego spotkania 
Polaków i Czechów w kościele 
pod wezwaniem świętej Barbary 
w Starym Lesieńcu, aby uczcić 
kolejną 30. rocznicę obchodów 
Polsko - Czeskiej Dni Kultu-
ry Chrześcijańskiej piętnaste  
w naszej wspólnocie. Uroczy-
stości rozpoczęły się o godzinie 
15.00 modlitwą o uproszenie 
Miłosierdzia Bożego dla całe-
go świata. O 16.30 odprawiona 
została msza święta pod prze-
wodnictwem Jego Ekscelencji 
Księdza Biskupa Ignacego Deca 
o pokój na świecie i Miłosierdzie 
Boże dla narodów Polski i Czech 
oraz wszystkich organizatorów-
Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. Mszę świętą 
wraz z Ks. Biskupem koncele-
browali: Ks. proboszcz Andrzej 
Bajak, Ks.dziekan dr. Wiesław Ru-
sin, Ks. Piotr Kopera. Gościnnie 
przybył ksiądz Tadeusz Wróbel, 
który przed 16 laty wprowadzał 
relikwie świętej Siostry Faustyny. 

W homilii Ksiądz Biskup 
przedstawił czym jest miłość mi-
łosierna, jaką obdarza nas Jezus 
Chrystus, a także postać świętej 
Faustyny i znaczenie jej posłan-
nictwa. Swoim śpiewem liturgię 
ubogacał zespół „Winny Krzew” 
pod kierownictwem Mirosława 
Myjaka. Uroczystości w kościele 
zakończyły się ucałowaniem re-
likwii świętej Faustyny.

Z tej okazji został zorganizo-
wany konkurs filmowy pt. „Jan 
Paweł II i Św. Siostra Faustyna Ko-
walska apostołami Miłosierdzia 

Bożego”. Zadaniem uczestników 
było nagranie 3-minutowego fil-
mu, w którym trzeba było przed-
stawić wpływ Siostry Faustyny 
i św. Jana Pawła II na życie ca-
łych społeczności, narodów 
czy poszczególnych osób oraz 
znaczenie ich apostolstwa dla 
tych, którzy się z nimi spotkali 
lub korzystali z dzieł po nich 
pozostawionych. 

Spośród nadesłanych prac 
wyłoniono trzech laureatów. 
Trzecie miejsce zajął Mikołaj 
Ślemp z Goczałkowa za film  
pt. „Wybrani przez Boga”, w któ-
rym przedstawił swoje autor-
skie wiersze o św. Janie Pawle II  

i św. Siostrze Faustynie Kowal-
skiej. Na drugiej pozycji znalazła 
się Kinga Stanek - mieszkanka 
Krzeszowa. Ukazała ona w swoim 
klipie pt. „Jan Paweł II i Św. Siostra 
Faustyna w moim życiu” w jaki 
sposób Światowe Dni Młodzieży 
w Krakowie i Panamie wpłynę-
ły na nią oraz jej siostrę Justynę. 
Obie dziewczyny stały się czyn-
nymi „Apostołkami Miłosierdzia”. 
Pierwsze miejsce zajęła Julia Ko-
żuch z Czarnego Boru. Nagrała 
ona film pt. „ Drogami świętych 
przez życie”. Dotknięta głęboko 
słowami papieża Jana Pawła II 
o wymaganiu od siebie, została 
ministrantką, aby jak konkurso-
wi patroni działać na rzecz Pana 
Jezusa. Honorowy patronat nad 
konkursem objął ks. Bp. Ignacy 
Dec, który wręczył uczestnikom 
konkursu nagrody oraz różańce 
poświęcone na mszy św.

Wszystkie trzy produkcje 
dogłębnie wzruszyły komisję 
składającą się z siedmiu osób, 
jak również wszystkich zebra-
nych podczas uroczystości. Na-
grody dla uczestników zostały 
zakupione dzięki  otrzymanemu 
dofinansowaniu z Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich, Narodo-
wy Instytut Wolności, Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywa-
telskiego, przyznawanym przez 

Fundację „Katolicka Inicjatywa 
BERIT” „#SPOŁECZNIEODPOWIE-
DZIALNI 2018-2019”.

Filmy zostały wyświetlone 
po mszy św. w sali Akcji Kato-
lickeji przy ulicy Kosynierów 69. 
Przy wspólnej agapie uczestnicy 
uroczystości mieli okazję poroz-
mawiać z autorami prac konkur-
sowych. Prezes Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej przy 
Parafii Św. Trójcy Henryka Wia-
derna wręczyła podziękowania 
Julianowi Golakowi - Przewod-
niczącemu Komitetu Organiza-
cyjnego Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej oraz 
wiceprzewodniczącej Teresie 
Bazale za wieloletnią współpracę 
w szerzeniu kultury chrześcijań-
skiej po obu stronach granicy. 
Uroczystości jak zwykle towarzy-
szyła miła, rodzinna atmosfera, 
albowiem obchody odbywają się 
pod hasłem „Bądźmy Rodziną". 
Na zakończenie pokrojono uro-
czyście tort, który został specjal-
nie przygotowany na tą okazję 
przez Członkinię Akcji Katolickiej 
Magdalenę Julian.

Henryka Wiaderna

XXX POLSKO- CZESKIE DNI KULTURY 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W STARYM LESIEŃCU

Uczestnicy uroczystości w kościele św. Barbary w Starym Lesieńcu.

Laureaci konkursu „Jan Paweł II i Św. Siostra Faustyna Kowalska apostołami Miłosierdzia Bożego” z ks. bp. Ignacym Decem.  
Od lewej: Mikołaj Ślemp, Kinga Stanek, Julia Kożuch.
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Przyznawanie Nagrody Ho-
norowej im. Arnošta z Pardubic 
zostało zapoczątkowane z inicja-
tywy Juliana Golaka w 2014 roku, 
który zaprosił kard. D. Dukę, jako 
następcę arcybiskupa praskiego, 
z okazji 650-rocznicy śmierci Ar-
nošta do Kłodzka i Wambierzyc.

Z tej okazji, przygotowano 
bogaty program, który obejmo-
wał spotkania z młodzieżą i na-
uczycielami w LO im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku, spotkanie 
integracyjne ze społeczeństwem 
Kłodzka oraz oddanie przez kard. 
Dominikę Dukę narodu czeskie-
go pod opiekę Matki Bożej Wam-
bierzyckiej.

Arnošt z Pardubic był pierw-
szym czeskim arcybiskupem 
oraz kanclerzem Uniwersytetu 
w Pradze. Bardzo zasłużył się dla 
ówczesnego Kłodzka, między in-
nymi jako inwestor i dobroczyń-
ca. Na własne życzenie został 
pochowany w kościele WNMP 
w Kłodzku, do dziś leży w tym 
samym miejscu (w krypcie).

W latach 2015-2018, został 
przeprowadzony w tym kościele 
z funduszy przyznanych przez 
Sejmik Województwa Dolno-
śląskiego) remont gotyckiego 
nagrobka Arnošta, który wyko-
nali konserwatorzy zabytków 
z Uniwersytetu w Pardubicach 
(katedra renowacji zabytków  
w Litomyślu).

Nagroda Honorowa jest przy-
znawana za zasługi na rzecz po-
rozumienia i współpracy między-
narodowej, w duchu wzajemne-
go bratania się narodów „Bądźmy 

Rodziną”, po raz pierwszy została 
wręczona właśnie ks. kard. Domi-
nikowi Duce, w listopadzie 2014 
roku, potem corocznie wręczana 
była jednej zasłużonej Osobie  
z kolejnego kraju.

Nagrodą jest statuetka pre-
zentująca postać Arnošta, wzo-
rowana na jego starej pieczęci. 
Została zaprojektowana i wyko-
nana przez kłodzkiego artystę 
plastyka Jarosława Radomskiego. 
Jest przyznawana od 2014 roku 

przez Komitet Organizacyjny Pol-
sko - Czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej, Stowarzyszenie Komi-
tet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej 
oraz Solidarność Polsko- Czesko - 
Słowacką, za wybitne zasługi  
na rzecz porozumienia i współ-
pracy między narodami, w myśl 
hasła „Bądźmy Rodziną”. 

Dotychczasowi laureaci to:  
J.Em. ks. kard. Dominik Duka - 
Prymas Czech i Moraw (Repu-
blika Czeska, 2014), J.E. ks. abp 

Mieczysław Mokrzycki, Metro-
polita Lwowski (Ukraina, 2015), 
J.E. ks. biskup, prof. Ignacy Dec - 
 Ordynariusz Świdnicki (Polska, 
2016), ks. infułat Franz Jung 
(Niemcy,  2017), J.E. ks. bp Alek-
sander Kaszkiewicz. Biskup Gro-
dzieński (Białoruś, 2018), ELENI 
(Polska, 2019).

W 2020 roku otrzyma ją naj-
prawdopodobniej druga w histo-
rii kobieta - mieszkanka Litwy.

Ewa Jazienicka

NAGRODA HONOROWA IM. ARNOŠTA Z PARDUBIC

Wręczenie Eleni Nagrody Honorowej im. Arnošta z Pardubic przez Juliana Golaka i Ewę Glurę. 

magister filologii germańskiej

Irena Rogowska
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Wyjazdy Au-pair

telefon
(74) 

8726091

MAG. DER GERMANISCHEN PHILOLOGIE

IRENA ROGOWSKA

Vereidigte Dolmetscherin  
und Übersetzerin der deutschen Sprache

Tel. (00-48) 74 8726091 
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 W dniu 6 października 2019 
roku z okazji XXX Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej  
w kościele oo. Jezuitów w Kłodz-
ku, odbył się uroczysty koncert 
pt. Oratorium o św. Wojciechu..

Oratorium skomponował 
prof. Mirosław Gąsieniec. 

Koncert wykonali: Anna Cie-
reszko  – sopran, Sebastian Mach 
– tenor, Marek Paśko – baryton, 
CHÓR BASILICA CANTANS, Mi-
rosława Jura-Żegleń –  kierow-
nictwo artystyczne.

Akompaniował Zespół Instru-
mentalny EUROSILESIA: Dagma-
ra Swystun – skrzypce I, Marcin 
Ostrowski – skrzypce II, Grzegorz 
Piętowski – altówka, Małgorzata 
Gąsieniec – wiolonczela, Paulina 
Derewiecka - kontrabas, Mirosław 

Gąsieniec – fortepian, kierownic-
two muzyczne. Uczestnicy kon-
certu nagrodzili artystów owacją 
na stojąco. 

W swoich wystąpieniach  
po premierowym koncercie za-
równo ks. proboszcz o. Robert 
Mól, jak również Julian Golak, 
przewodniczący Komitetu  
Organizacyjnego Polsko-Cze-
skich Dni Kultury Chrześci-
jańskiej podkreślili, że wybór 
miejsca  premiery „Oratorium  
o Św. Wojciechu” nie był przy-
padkowy, bowiem w tym ko-
ściele złożone są od lat relikwie  
św. Wojciecha. Tutaj także od 
ponad 650 lat jest pochowany 
w krypcie Arnošt z Pardubic, 
pierwszy arcybiskup praski.

Oratorium o św. Wojciechu 

będzie wykonane także we Wro-
cławiu z okazji przekazania przez 
prymasa Czech i Moraw relikwii 
św. Wojciecha do kościoła przy pl. 

Dominikańskim, jedynego w tym 
mieście kościoła pw. głównego 
patrona Polski.

Ewa Jazienicka

ORATORIUM O ŚW. WOJCIECHU

Od lewej: Marek Paśko - baryton, Sebastian Mach - tenor. Anna Ciereszko - sopran.

Chór BASILICA CANTANS i Zespół Instrumentalny EUROSILESIA.



13 Ziemia Kłodzka nr 296-297/wrzesień-październik 2019

Tegoroczna edycja Między-
narodowego Przeglądu Chórów  
pn. Muzyczny Maraton realizowa-
na była w ramach projektu  „Kul-
tura i Współpraca nam wszystkim 
się opłaca”.

W tym roku prezentowało 
się 8 chórów z Polski i Czech.  
W repertuarze mieli pieśni sa-
kralne, ludowe i narodowe. Re-
prezentowali instytucje kultury, 
kościelne i szkoły. Wszystkich 200 
chórzystów, na koniec jak zawsze, 
wspólnie na stopniach ołtarza 
zaśpiewało Barkę i tradycyjnie 
śpiewane życzenia dla gospo-

darza ks. Prałata Edwarda Dzika.
Na Pieszyckim Przeglądzie 

przyznawane są nagrody pu-
bliczności. W tym roku jedna 
ufundowana przez panią Bur-
mistrz Dorotę Enozel i druga 
przez Komitet Organizacyjny 
Polsko - Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, którą wręczył 
Julian Golak. Fundatorom ser-
decznie dziękujemy.

Publiczność zadecydowała  
o tym, że owe nagrody otrzymali: 
Chór MAKROTUMIA z Dusznik - 
Zdroju i  LIBRO DI MUZICA  
ze Świdnicy.

Warsztaty dla chórów pro-
wadzili jurorzy Tadeusz Płaza  
i Stefan Kunert.

Rokrocznie na koniec pre-
zentacji jest wspólne biesiado-
wanie, wymiana doświadczeń  
i umiejętności. Tegoroczna 
edycja pomimo początkowych 
trudności i zawirowań była bar-
dzo udana. Dopisali  uczestnicy  
i publiczność. Wszyscy uczestnicy 
zostali obdarowani upominkami, 
kwiatami i tradycyjnie aniołkami.  

W tym miejscu trzeba ko-
niecznie podziękować pani 
Monice Listwan za zaangażo-
wanie i pracę organizacyjną 
oraz Państwu Korzeniowskim. 
Wszystkim tym którzy przyczy-
nili się do przygotowania tego-
rocznego Przeglądu serdecznie 

dziękujemy.
Całość przygotowywała  

i organizowała Lidia Zakrzewska- 
Strózik - koordynator projektu 
pn. „Kultura i Współpraca nam 
wszystkim się opłaca”. Jest to 
projekt realizowany z dwoma 
partnerami  czeskimi: Novą Paką 
i Bohuslavicami.

Atmosferę i klimat tworzył jak 
zawsze niezwykle zaangażowa-
ny w sprawy kultury gospodarz 
Ksiądz Edward Dzik. Jesteśmy 
przekonani, że w przyszłym roku 
przyjadą do nas chóry właśnie 
dla tej atmosfery a  anioły, któ-
re są symbolem Przeglądu Pie-
szyckiego niech czuwają nad 
wszystkimi uczestnikami. Do 
zobaczenia za rok.

Lidia Zakrzewska - Strózik

MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD CHÓRÓW

Chór MAKROTUMIA z Dusznik-Zdroju. Chór LIBRO DI MUZICA ze Świdnicy.

Ks. Prałat Edward Dzik składa podziękowania chórzystom.Chór Stěnavan z Broumova.
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Dolnośląski Festiwal Nauki 
organizowany jest na Dolnym 
Śląsku od 1998 roku. Odbyło 
się 285 imprez naukowych, które 
łącznie odwiedziło ponad 20 tys. 
osób. Pierwotnie był organizo-
wany pod nazwą Wrocławski 
Festiwal Nauki. Organizatorami 
przedsięwzięcia od samego po-
czątku są wrocławskie uczelnie 
wyższe, przede wszystkim Poli-
technika Wrocławska i lokalne 
jednostki Polskiej Akademii 
Nauk. Z każdym rokiem poszerza 
się tematyka i wzrasta liczba cie-
kawych wykładów znanych osób. 
Dolnośląski Festiwal Nauki jest 
od wielu już lat członkiem Euro-
pejskiego Konsorcjum Festiwali 
EUSEA. Jego działania uwidocz-
nione są dość wyraźnie także  
na innych kontynentach, m.in.  
w Azji, gdzie brał aktywny udział 
w VI Pekińskim Festiwalu Nauki. 

Od 2001 roku Dolnośląski 
Festiwal Nauki roku poszerzył 
swoją formułę i jest organizo-
wany nie tylko we Wrocławiu, 
ale także w Ząbkowicach Ślą-
skich, Wałbrzychu, Dzierżonio-
wie, Zgorzelcu, Lubinie, Jele-
niej Górze, Głogowie, Bystrzycy 
Kłodzkiej, Bolesławcu i Legnicy. 
Na terenie ziemi kłodzkiej DFN 
jest organizowany już od 11 lat, 
ale tylko w Bystrzycy Kłodzkiej.  
W tym roku różnorodne wy-
darzenia, (w tym większość to 
oczywiście wykłady i prelekcje) 
odbyły się w dniach 3-4 paździer-
nika, głównie w siedzibie Liceum 
Ogólnokształcącego. Głównym 

koordynatorem jest dr Małgo-
rzata Żochowska, która zaprasza 
wielu ciekawych wykładowców 
na spotkania z młodzieżą LO  
w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Poziom prezentowanych pre-
lekcji jest bardzo wysoki. W tym 
roku np. bardzo ciekawy wykład 
na zakończenie DFN w Bystrzycy 
Kłodzkiej wygłosiła prof. Alicja 
Chybicka, która przedstawiła 
prezentację multimedialną, po-
partą niezwykle ekspresyjnym 
komentarzem, opartym na do-
świadczeniach ze swojej praktyki 
lekarskiej oraz na przykładach  
z własnego życia prywatnego.  
XI DFN w Bystrzycy Kłodzkiej 
został zakończony spotkaniem 
wszystkich uczestników i kon-
sumpcją tortu okolicznościo-
wego…

Ewa Jazienicka

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI 2019  
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

Dr Małgorzata Żochowska (pierwsza z lewej) - od lat główny koordynator DFN w Bystrzycy 
Kłodzkiej.

Podczas imprezy nie zabrakło taktów muzycznych w wykonaniu młodych 
instrumentalistów.

Wykład prof. Alicji Chybickiej pt. Jak zdrowo żyć? Jak możesz zadbać o swoje zdrowie  
i dobrą formę fizyczną i psychiczną? Czy można się ustrzec przed zachorowaniem  
na nowotwór?

Wykładowcy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2019 w Bystrzycy Kłodzkiej.
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28 września br. podczas 
Festynu Rodzinnego „Bielawa 
Twój Dom” odbyło się Miste-
rium Chleba przygotowane przez 
Cech Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości w Bielawie. 
Konkurs Chleba zorganizowany 
został pod patronatem Burmistrza 
Miasta Bielawy Andrzeja Hordyja, 
Przewodniczącego Rady Miasta 
Bielawy Ryszarda Dźwiniela oraz 
Starszego Cechu Kazimierza Ra-
chowieckiego w ramach XXX Pol-
sko - Czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej. Podczas tegorocznego 
Misterium Chleba, zgłoszone 
przez okolicznych rzemieślni-
ków do konkursu wypieki, moż-
na było nie tylko podziwiać, ale  
po zakończonym konkursie wziąć 
ze sobą do domu. W konkursie 
chleba, podobnie do roku ubie-
głego udział wzięły cztery piekar-

nie z Bielawy oraz dwie z Pieszyc. 
Stoisko bielawskiego Cechu, 
prezentujące lokalne wypieki, 
bogate było w chleby typowo 
weselne, dożynkowe, biesiadne, 
ale również w pieczywo różnych 
kształtów - gigantyczne chałki, 
rogale oraz bułki. Skoro Misterium 
Chleba, więc nie mogło zabraknąć  
na naszym stoisku świeżego chle-
ba do degustacji, upieczonego 
również przez bielawskich pieka-
rzy. Odwiedzający i podziwiający 
dekoracyjne chleby, chałki, bułki, 
mogli rozkoszować się smakiem 
pysznego chleba okraszonego do-
mowym smalcem ze skwarkami, 
oferowanym na Misterium przez 
Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
Jerzego Gawryckiego z Bielawy.

W tym roku po raz siódmy ko-
misją oceniającą była publiczność, 
czyli wszyscy chętni uczestnicy 

Festynu i Misterium Chleba. Wy-
bór najpiękniejszych wypieków  
z danej piekarni nie był łatwy, 
ponieważ wszystkie przygoto-
wane przez rzemieślników chle-
by były niezwykle piękne i ory-
ginalne. Wypieki, które zdobyły 
największą ilość głosów zostały 
przekazane przez Członka Cechu 
Barbarę Buczek i Dyrektor Biura 
Cechu Katarzynę Wierzbicką  
na ręce Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Leszka Staszewskie-
go z życzeniami obfitości dla Mia-
sta Bielawy. Pozostałe konkurso-
we wypieki zostały rozlosowane 
wśród uczestników Misterium 
Chleba. 

Większością głosów I miejsce, 
a tym samym puchar Burmistrza 
Miasta Bielawy zdobył chleb nr 6 
Mirosława Kwiatkowskiego 
(„Piekarnictwo, cukiernictwo”  

ul. Piastowska 55/1 w Bielawie),  
II miejsce – Puchar Przewodniczą-
cego Rady Miasta – wypieki nr 4 
Teresy Jankowskiej („Cukiernic-
two”, ul. Kościuszki 25 w Pieszy-
cach), a III miejsce i tym samym 
puchar Starszego Cechu zdobył 
chleb nr 5 Marii Sobczak („Piekar-
nia – cukiernia”, ul. Wolności 48  
w Bielawie). Pozostałym uczest-
niczącym w konkursie piekar-
niom, tj. Państwa Pawłowskich  
(Piekarstwo, cukiernictwo przy 
ul. Zamkowa 12A w Pieszycach), 
Adama Bobera („Piekarnictwo  
i cukiernictwo” przy ul. Wolności 
83 w Bielawie) oraz Jacka Miko-
łajczaka („Piekarnia. Sklep Ogól-
nospożywczy” ul. Osiedlowa 1 
w Bielawie) przyznano puchary 
z  podziękowaniami za udział  
w Misterium Chleba.

Katarzyna Wierzbicka

KONKURS CHLEBA PRZYGOTOWANY 
PRZEZ BIELAWSKI CECH 

Pierwsze miejsce - chleb wypieczony w piekarni Mirosława Kwiatkowskiego. Drugie miejsce - chleb wypieczony w piekarni Teresy Jankowskiej.

Katarzyna Wierzbicka (po prawej) z Ewą Glurą.Prezentacja chlebów, pośrodku burmistrz Andrzej Hordyj.
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Poeci z kilku krajów spotkali 
się w dniach 23-24.10.2019 roku 
na międzynarodowej konferencji 
w Poznaniu.

Związek Literatów Polskich, 
oddział w Poznaniu reprezen-
tował Ares Chadzinikollau, peł-
niący funkcję prezesa Oddziału 
ZLP, zorganizował ciekawą kon-
ferencję, w której wzięli udział 
poeci z kilku krajów świata,  
w tym między innymi z Rumunii, 
Ukrainy, Bułgarii, USA, Grecji, Li-
twy, Polski i Czech.

W pierwszym dniu, bardzo 
ważnym punktem programu było 
wręczenie dr Piotrowi Chrzczono-
wiczowi, członkowi oddziału ZLP 
w Poznaniu, Nagrody Honorowej 
im. Jana Pawla II. Ta nagroda jest 
przyznawana od pięciu lat przez 
Komitet Organizacyjny Polsko- 
Czeskich Dni Kultury Chrześci-
jańskiej „Bądźmy Rodziną”, Sto-
warzyszenie Komitet Obywatelski 
Ziemi Kłodzkiej oraz Solidarność 
Polsko - Czesko - Słowacką,  
za zasługi w pracy społecznej  
na rzecz pojednania i współpracy 
międzynarodowej, w chrześcijań-
skim duchu „Bądźmy Rodziną”.

Z okazji 30-lecia Polsko-Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijańskiej 
nagrodę tę otrzymali w 2019 
roku: dr Piotr Chrzczonowicz, 
Nikos Rusketos, Věra Kopecká, 
Antoni Matuszkiewicz, Danuta 
Gołdon-Legler. 

Piotr Chrzczonowicz w po-
dziękowaniu za docenienie jego 
pracy społecznej i twórczości, za-
prezentował wiersz pt. „Nadzie-
ja”, który przed laty dedykował  
św. Janowi Pawłowi II.

Spotkanie poetów zakoń-
czyło się recytacją ich wierszy, 
występami muzycznymi oraz 
spotkaniami z uczniami w szko-
łach Poznania. 

Julian Golak wręczając nagro-
dę Piotrowi Chrzczonowiczowi 
wygłosił laudację prezentującą 
zasługi laureata: 

Doktor Piotr Chrzczonowicz 
urodził się na pograniczu polsko- 
czesk im w Nowej  Rudzie  
w 1962 roku. Jest autorem ośmiu 
zbiorów poezji: „Przemijanie”  
w tłumaczeniu na język francuski, 
Wydawnictwo Elpresse, Wrocław, 
1998, „Zawierzenie” w tłumacze-
nie na język francuski, Wydaw-

nictwo Ziemia Kłodzka,1999, 
„Sens istnienia” w tłumaczeniu 
na język niemiecki, Wydawnic-
two Ziemia Kłodzka, 2000, „Sceny  
z życia” w tłumaczeniu na język 
niemiecki, Wydawnictwo Ziemia 
Kłodzka,2002, „Morskie psalmy  
w tłumaczeniu na język nie-
miecki ,  Poeticon,  Poznań, 
2005, „Drzewa mojej młodości”  
w tłumaczeniu na język niemiec-
ki, Wydawnictwo Politechniki 
Koszalińskiej, 2009, „Listy prze-
znaczeń” Wydawnictwo Ziemia 
Kłodzka, 2016, „Ogrody uczuć” 
w tłumaczeniu na język grecki, 
Wydawnictwo Fundacja jak po-
mocna dłoń, Poznań, 2019.

Jego wiersze ukazywały się  
w wielu antologiach, w tym pol-
sko-czeskich: Antologia wierszy  
o Św. Wojciechu (2017), Anto-
logia Poezji Polskiej w Atenach 
(2006), Antologia polskiej poezji 
religijnej „Wiatr wieje kędy chce” 
(2000).

Poezje tłumaczone na język 
niemiecki były wprowadzone  
do Narodowej Bibliografii Nie-
mieckiej w Lipsku w roku 2002. 
Recenzentami jego wierszy są 
prawnuk Norwida poeta Jerzy 
Kozarzewski, profesor Jan Mio-
dek, dr Ares Chadzinikolau, profe-
sor Klaus Hammer z Jeny, grecki 
poeta i krytyk literacki Sokrates 
Melisaratos, Paweł Krupka. Pro-
mocje poetyckie odbywały się w 
Paryżu - Paryska Kultura (1992), 
w Pałacu Książąt Radziwiłłów w 
Antoninie (1998), w Auli Leopol-
dina na Uniwersytecie Wrocław-
skim (2002). W roku 2020 wydane 
będą „Ogrody uczuć” w tłumacze-
niu na język czeski, w tłumacze-
niu na język hebrajski są wiersze 
żydowskie. „Ogrody uczuć” tłu-
maczone na język grecki miały 
swoją promocję w bieżącym roku  
w Atenach i zostały włączone 
do konkursu o nagrodę Wisławy 
Szymborskiej za rok 2019.

W swoich dokonaniach 
poetyckich i naukowych autor 
obronił w Poznaniu na Uniwer-
sytecie Adama Mickiewicza pracę 
doktorską o „Polskiej poezji emi-
gracyjnej w kontekście europej-
skim”. Był i jest wykładowcą oraz 
nauczycielem języka polskiego, 
a także animatorem kultury  
i sztuki.

Piotr Chrzczonowicz poprzez 
polsko-francuskie, polsko-nie-
mieckie, czeskie, greckie i hebraj-
skie tłumaczenia łączy kultury 
Europy. Paweł Krupka z Wilna 
i profesor Klaus Hamer z Jeny 
zwracali uwagę na przesłanie 
jego wierszy, klasyfikujące je 
wśród najlepszych przykładów 
poezji europejskiej. Autor w 1992 
roku otrzymał list od Jana Pawła II 
z podziękowaniem za przekazane  
na audiencji w Watykanie utwory 
poetyckie i z błogosławieństwem 
na dalszą drogę poetycką.

Honorowa imienna statuetka 
św. Jana Pawła II jest dopełnie-
niem listu sprzed 27 lat, w którym 
Papież Polak zareagował na de-
dykowany mu wiersz „Nadzieja”, 
a także stanowi w wymiarze du-
cha symbol trwania i duchowej 
opieki nad Jego twórczością, by 

poezja łączyła narody i kultury.

 „Nadzieja”

 czyli można jak rozbita skała 
trwać
 Piotrze Skało-na skaliste wybrzeża 
Andaluzji
 przyleciały już ptaki na wiosenne 
gody

 kochały i budziły się z wiosną
 były piękne i dobre
 ponad Zakonem tworzyły światło
 układały paschalne radości  
w bukiety historii

 Piotrze Skało Ty krwawiłeś...
 a świat? A Bóg?

 ofiarował Ci już wieczną wiosnę 
Zmartwychwstania
 

Ewa Jazienicka

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POETYCKA  
W POZNANIU

Julian Golak wręcza Piotrowi Chrzczonowiczowi Nagrodę Honorową im. Jana Pawła II. 
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30. 09. 2019 roku zmarł  
po długiej i ciężkiej chorobie  
dr Kornel Morawiecki - Legenda 
opozycji antykomunistycznej, za-
łożyciel i przewodniczący Solidar-
ności Walczącej, poseł na Sejm  
i Marszałek Senior Sejmu VIII ka-
dencji. Wieloletni wykładowca na 
Politechnice Wrocławskiej.

 Kornel Morawiecki uro-
dził  s ię 3 maja 1941 roku 
w  Wa r s z a w i e .  S t u d i o w a ł  
we Wrocławiu, gdzie w 1963 
roku ukończył Wydział Fizyki 
Uniwersytetu Wrocławskie-
go, a w 1967 roku obronił 
doktorat. Odważne działania  
w opozycji antykomunistycznej 
rozpoczął w 1968 roku. Drukował 
i kolportował nielegalne ulotki, w 
których potępiał władze komu-
nistyczne oraz protestował prze-
ciwko inwazji wojsk Układu War-
szawskiego na Czechosłowację w 
sierpniu 1968 roku. Protestował 
także przeciwko decyzji władz ko-
munistycznych i brutalnym stłu-
mieniu protestów robotniczych  
na wybrzeżu w 1970 roku.

W 1979 roku Jan Wasz-
k iewicz  popros i ł  Kor nela 
M o raw i e c k i e g o  o  p o m o c  
w redagowaniu i wydawaniu 
„Biuletynu Dolnośląskiego”, 
chyba najstarszego i regularnie 
wydawanego w PRL-u konspi-
racyjnego czasopisma. Od tego 
czasu Kornel Morawiecki regu-
larnie zajmował się wydawa-
niem podziemnych publikacji. 
Wybudował także leśną chatę 

w Pęgowie, która stała się miej-
scem ważnych spotkań działaczy 
opozycji, dyskusji, gdzie powsta-
wały pomysły na walkę o Wolną 
Polskę.

W latach 1973-2009 pra-
cował zawodowo na Politech-
nice Wrocławskiej w Instytu-
cie Matematyki, a następnie 
w  I n s t y t u c i e  M ate m at y k i  
i Informatyki na stanowiskach 
adiunkta i starszego wykładowcy.

Podczas pierwszej piel-
grzymki Jana Pawła II do Pol-
sk i  pojechał do Warszawy  
z dużym transparentem „Wiara 
Niepodległość”. Był to jedyny 
transparent o treści niepod-
ległościowej, czym wzbudził 
wielkie zainteresowanie i uzna-
nie pielgrzymów. Było to chyba 
po raz pierwszy tak wyraźne  
i odważne przedstawienie wizji 
wolności Polski.

Kornela poznałem osobi-
ście, chyba po raz pierwszy 
bezpośrednio w czerwcu 1981 
jako delegat na I Walny Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność” 
Regionu Dolny Śląsk. Kornel Mo-
rawiecki zasłynął też jako inicjator 
i współautor „Posłania do ludzi 
pracy Europy Wschodniej”, którą 
przyjął I Krajowy Zjazd Delega-
tów NSZZ „Solidarność”, przez co 
przyczynił się pośrednio także do 
powstania Solidarności Polsko - 
Czechosłowackiej.

Od 13 grudnia 1981 roku, 
tj. po wprowadzeniu w Polsce 
przez generała Jaruzelskiego 

stanu wojennego ukrywał się, 
kierując działem wydawniczym 
Regionalnego Komitetu Straj-
kowego Dolny Śląsk. Organi-
zował sieć tajnych drukarni.  
W nocy z 13 na 14 grudnia 1981 
roku drukował pierwszy numer 
podziemnego pisma „Z dnia na 
dzień”, które było kolportowa-
ne we Wrocławiu już od rana  
14 grudnia. Ta podziemna ga-
zeta wychodziła w szczytowym 
okresie w nakładzie aż 40 tys. eg-
zemplarzy. Od początku czerwca 
1982 roku był organizatorem i 
szefem Solidarności Walczącej. 
Zorganizował w stanie wojen-
nym bardzo skuteczny system 
wydawania wolnej prasy. Nie dał 
się złapać tajnym służbom PRL, 
które pomimo ciągłej nagonki, 
nie wytropiły go aż do 9.11.1987 
roku. 

Był  dla mnie cały czas 
wie lk im wzorem bohate -
ra walczącego o wolną Pol-
skę, jednocześnie marzyciela  
i wizjonera, który wierzył, że 
przyjdzie taki dzień, że Pol-
ska odzyska suwerenność,  
a obywatele pełną wolność. Był 
najdłużej skutecznie ukrywają-
cym się działaczem Solidarności 
Walczącej. Został aresztowany 
przez Służbę Bezpieczeństwa PRL 
dopiero po sześciu latach konspi-
racyjnej działalności w podziemiu 
antykomunistycznym. W 1988 
roku w Londynie został odzna-
czony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

W 2014 roku otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Dolne-
go Śląska. Miałem wielki zaszczyt 
jako radny Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego przyczynić 
się do przyznania tego najwyż-
szego odznaczenia, jakie może 
uchwalić Sejmik. Dwa lata póź-
niej Rada Miejska Wrocławia 
przyznała mu tytuł Honorowego 
Obywatela Wrocławia. 

 W 2019 roku, w uzna-
niu zasług na rzecz przemian 
demokratycznych w Polsce 
oraz za wybitne osiągnięcia  
w działalności  publ icznej  
i państwowej, został odzna-
czony Orderem Orła Białego 
przez prezydenta Rzeczpospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudę.  
W tym samym roku premier Wę-
gier Victor Orban odznaczył go 
Krzyżem Komandorskim Orderu 
Zasługi. 

Odszedł człowiek wiel-
ki i wybitny, w którego życiu 
Ojczyzna -  Polska,  zawsze 
była najważniejsza. Pogrzeb 
państwowy odbył się w dniu 
5.10.2019 roku na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach  
w Warszawie, chociaż osobiście 
uważam, że ze względu na Jego 
wielkie zasługi dla Dolnego Ślą-
ska, powinien być pochowany 
we Wrocławiu.

Cześć Jego pamięci!

Julian Golak

WSPOMNIENIE O Ś.P. KORNELU MORAWIECKIM

Wałbrzych, 13- 15. 10. 2005r. Dyskusja działaczy pierwszej Solidarności na zamku Książ,   podczas spotkania z okazji 25-lecia powstania 
Solidarności. Od lewej; Jerzy Szulc, Julian Golak, Mieczysław Piotrowski, Władysław Frasyniuk, Adolf Juzwenko, Kazimierz Kimso, Kornel 
Morawiecki, Edward Czapiewski. Autor fotografii nieznany.
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Seit neun Jahren wird an die 
Seligsprechung von Gerhard 
Hirschfelder gedacht in Tscher-
beney/Czermna-Bad Kudowa. 
In diesem Jahr war es nur ein 
kleines Treffen zum Jahrestag, 
da im nächsten Jahr eine große 
Gedenkfeier stattfinden soll, aus 
dem Anlass: 10 Jahre seit der Se-
ligsprechung. 

Eine Woche im September 
verbrachten Großdechant Franz 
Jung und ich in der Grafschaft 
Glatz. Die erste Feier war in Neu-
rode aus Anlass von Prof. Wittig: 
140. Geburtstag / 70. Todestag. Es 
wurde die Ausstellung „Chronik 
von Neurode“ (erstellt von Josef 
Wittig) eröffnet, verbunden mit 
einem Symposium.

Zweite Feier: Am 21. Septem-
ber 2019 fand die 24. Wallfahrt 
der Nationen  zu Maria Hilf bei 
Zuckmantel statt. Zuckmantel ist 
immer ein großes Erlebnis. Sie 
war als Dankeswallfahrt für die 
Seligsprechung von P. Richard 
Henkes angelegt, der 1945 in Da-
chau umkam. Vor der Eucharistie-
feier gab es ein beeindruckendes 
Kreuzweggebet mit Texten des 
neuen Seligen. Dazu wurden 
Kreuzwegbüchlein in tschechi-
scher Sprache verteilt: „Krizova 
cesta Jezise Krista.“ Farbige Bilder 
von Beate Heinen begleiten jede 
Kreuzwegstation in diesem Heft.

Zelebrant bei der Festmes-
se war der Bischof von Ostrava-
-Opava, Frantisek Lobkowicz. 
Die Gläubigen kamen aus 
Tschechien, Oberschlesien (mit 
Prälat Wolfgang Globisch sowie 
mit Chören und Musikkapellen), 
Grafschaft Glatz u. a. 

Das dritte besondere Treffen 
war am 22.9.2019 in Czermna/

Tscherbeney-Bad Kudowa mit 
dem Großdechanten Franz Jung, 
der in der hl. Messe zelebrierte 
mit dem polnischen Vikar und 
Pfarrer Philip Janak aus Tsche-
chien, dessen Großeltern aus 
Tscherbeney stammten.

Anschließend wurde am Grab 
des Seligen Gerhard Hirschfelder 
der „Engel des Herrn“ gebetet. 
Danach gingen alle zum Lapi-
darium. Nach kurzer Begrüßung 
und Ansprache wurde das Denk-
mal mit der dreisprachigen Tafel 
eingeweiht: „Zum Gedenken an 
alle Frauen und Mütter, die we-
gen der Kriege leiden und ster-
ben mussten.“ Der polnische 
Geistliche und Prälat Franz Jung 
segneten es.

Mir ist es gelungen, dieses 
Denkmal für alle Mütter und 
Frauen dieser Welt, die in den 
Kriegen  leiden und sterben 
mussten, aufzustellen. So ist 
dieses erste Denkmal für Frau-
en entstanden, organisiert vom 
deutschen Freundschaftskreis in 
Tscherbeney/Czermna und der 
Vorsitzenden (Elisabeth Kynast). 

„Besonders hat mich seit 
vielen Jahren das Schicksal der  
Mutter von Pfarrer R. Brudnow-
sky nicht losgelassen mit ihren 
furchtbaren Erlebnissen in der 
Ukraine damals.“ 

Ich habe sehr viele Danke-
sworte gehört dafür, dass ich 
ein Denkmal für Frauen erstel-
len konnte. Im Anschluss an 
die Feier hat eine Freundin das 
Freiheitslied gesungen aus der 
Oper Nabucco: „Flieg, Gedanke, 
auf goldenen Schwingen.“ 

Seit über 30 Jahren wird  hier 
der Friedhof gepflegt von  ehe-
maligen Bewohnern. Viele leben 

auf der tschechischen Seite. Der 
Großdechant hat in Tscherbeney 
100 deutsche Gräber gezählt. 30 
davon pflege ich schon seit 30 
Jahren. Inzwischen habe ich Gel-
der erhalten zur Restaurierung 
besonderer Denkmäler. So sind 
die Grabstätten der Schriftstel-
lerin Anna Bernard, vom Priester 
Martinez und einige andere 
Gräber restauriert worden. 

Anschließend ging man in 
die Begegnungsstätte Hirsch-
felder-Haus. Es gab eine defti-
ge Suppe. Alle Räumlichkeiten 
waren besetzt. Bei Kaffee und 
Kuchen konnte man sich ange-
regt unterhalten.

Auf einer neuen Tafel neben 
dem Eingang zur Begegnungs-
stätte kann man Informationen 
in drei Sprachen lesen. Auch die 
Öffnungszeiten  sind zu ersehen. 

Am 25. September ist im 
Glatzer Gefängnis eine Hirsch-
felder-Kapelle von Bischof I. 
Dec eingeweiht worden. Gro-
ßdechant F. Jung hatte vorher 
Gelegenheit gehabt, die Kapelle 
zu besichtigen. In einem Bericht 
einer polnischen Zeitung steht: 

„Hirschfelder ist nach Glatz zu-
rückgekehrt.“ Im Glatzer Gefän-
gnis sitzen 600 Verbrecher ein; 
es ist die größte Strafanstalt in 
Polen.

Ich möchte noch darauf 
hinweisen, dass der deutsche 
Freundschaftskreis in Czermna/
Grenzeck-Bad Kudowa ein kle-
ines Heimatmuseum errichtet hat 
in Verbindung mit einer Gedenk-
stätte für Gerhard Hirschfelder. 
Die Ausstellung gehört dem 
Deutschen Freundschaftskreis 
in Glatz und in Czermna/Tscher-
beney. 

Bitte besuchen Sie die-
ses Haus, geöffnet wird es am 
Samstag und Sonntag sein! Bitte 
melden Sie sich bei mir, wenn 
Sie dieses Haus besichtigen 
wollen, oder direkt bei unserer 
Betreuerin Maria Swertetschka, 
deren Vorfahren zu den  ältesten 
Bewohnern von Tscherbeney 
gehören: Tel 0048-74 86 555 
36 oder bei Elisabeth Kynast Tel 
0049 2394-1601. Direkt neben 
dem Haus öffnet die Nachbarin 
jederzeit das Haus, Frau Skalska 
Tel 0048 748 662 391.

Elisabeth und Klaus Kynast

BESONDERE TAGE IN BAD KUDOWA IM GLATZER LAND

Międzynarodowy Dom Spotkań im. bł. ks. Gerharda Hirschfeldera w Kudowie-Czermnej.Poświęcenie pomnika w Kudowie w dniu 22 września 2019 roku.

Elisabeth Kynast - pomysłodawczyni pomnika Ku Czci Kobiet.
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 W okresie od Oświecenia 
do I wojny światowej Hrabstwo 
Kłodzkie cieszyło się wyjątkowy-
mi kapłanami, którzy obok po-
sługi duszpasterskiej skutecznie 
bronili tożsamości historycznej 
i w profesjonalny sposób, ce-
niony do dzisiaj, opracowywali 
dzieje i kulturę „krainy Pana Boga 
i Maryi”. Do tego grona należy 
zaliczyć: Josepha Köglera, Aloysa 
Bacha, Edmunda Scholza, Fran-
za Volkmera, Wilhelma Hohausa  
i Josefa Schmidta. W okresie 
nazistowskiego reżimu możemy 
w Wielkim Dekanacie Kłodzkim 
wskazać na szereg prezbiterów, 
którzy tym razem pozytywnie 
wyróżniali się celnym odczytem 
znaków czasu, obroną godności 
człowieka, heroiczną miłością 
pasterską oraz świadczeniem  
o Trójjedynym Bogu i humani-
zmie chrześcijańskim poprzez 
relacje przyjaźni. Tego typu 
kapłanów znajdujemy m.in.  
w kręgu przyjaciół bł. ks. Ger-
harda. Dobrze znamy ludowe 
porzekadła: „jesteśmy mocni 
mocą swoich przyjaciół” oraz „po-
każ mi swoich przyjaciół, a po-
wiem ci kim jesteś”. Dwaj z nich,  
ks. Konrad Leister i ks. Adolf Lan-
ger w szczególny sposób towa-
rzyszyli ks. Gerhardowi, nie tylko 
na etapach jego życiowego Wiel-
kiego Tygodnia, ale i po śmierci 
umacniali pamięć o nim oraz  
w pośredni sposób przygotowy-
wali godzinę otwarcia procesu 
beatyfikacyjnego. W niniejszym 
przyczynku spróbujemy przybli-
żyć postać ks. Adolfa Langera.

Z kilku względów, pragniemy 
na wstępie skupić naszą uwagę 
na wielkiej, pięknej i dla każde-
go człowieka żyjącego gdziekol-
wiek na świecie rzeczywistości 
niezbędnej, jaką jest przyjaźń. 

W tzw. trudnych, hitlerowskich 
czasach, trzej przywoływani  
w tym przyczynku kapłani Ko-
tliny Kłodzkiej, rzeczywistość 
tę ze wzajemnością realizowali 
oraz formowali ludzi nowych. 
Oni się nią ubogacali, umacniali  
i jej strzegli. Ona też odsłania ich 
poczucie misji kapłańskiej oraz 
wysokiej rangi człowieczeństwo 
i chrześcijaństwo, zrealizowane 
zgodnie z Testamentem Jezusa: 
„aby wszyscy stanowili jedno, jak 
Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, 
aby i oni stanowili w Nas jedno, 
aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie 
posłał”( J 17,21). Tego typu biblij-
ne, nowe człowieczeństwo, po-
mimo hitlerowskich ograniczeń, 
było celem i przedmiotem ich 
charyzmatycznie i bardzo ofiar-
nie spełnianego duszpasterstwa.

Z drugiej strony, trzeba pod-
kreślić, że nazizm hitlerowski 
bazował na zasadzie nienawi-
ści, kulcie siły i przemocy oraz 
na pogardzie wobec każdego 
człowieka rasy nie aryjskiej 
(czysto germańskiej), tworzył 
w Europie – jedynie dla swego 
narodu - nową przestrzeń życio-
wą na Wschodzie kontynentu, 
odradzał starogermańskie kul-

ty pogańskie. W konsekwencji, 
instrumentalizował protestan-
tyzm, zwalczał kościół katolicki, 
wprowadzał nową religię: kult 
wodza, narodu i rasy w okulty-
styczno-satanistycznym wydaniu. 
Na błędzie antropologicznym i 
nazistowskiej ideologii Adolf 
Hitler oparł swój program, za-
warty w książce „Mein Kampf” 
(I część - 1925 r., II część – 1927 
r.; w 1938 r. nakład książki osią-
gnął 4 mln egz., a 1945 – 12 mln. 
egz.; a obecnie z racji 70 rocz-
nicy śmierci, Niemcy honorują i 
„wskrzeszają” Führera w formie 
krytycznego wydania „Mein 
Kampf”). W praktyce, w całej 
Europie, w systemowy sposób 
rozwijał on fabryki śmierci (ty-
siące obozów koncentracyjnych 
i miejsc odosobnienia oraz ka-
torżniczej pracy przymusowej),  
a przy demonicznej propagan-
dzie i perfekcyjnie zorganizowa-
nej ochronie ze strony policji po-
litycznej – gestapo, siłą narzucał 
kulturę śmierci: przemysł pogar-
dy, szczucie ludzi przeciw sobie, 
nieludzkie traktowanie, wynisz-
czanie głodem i pracą ponad siły, 
i realizował odczłowieczanie…

Generalnie rzecz ujmując, 

należy stwierdzić, że trzej cha-
ryzmatyczni kapłani: Leister, 
Langer i Hirschfelder ulegając tej 
miłości, którą Chrystus „do koń-
ca umiłował” wszystkich, którzy 
byli „na świecie”, przyjęli „za swo-
je ewangeliczne polecenie, jakie 
otrzymali pierwsi apostołowie: 
„Idźcie... i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu  
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-
tego”[…] „Kościół cały jest mi-
syjny”. Cały i wszędzie! […] Cała 
Europa stała się kontynentem 
nowego wielkiego wyzwania dla 
Ewangelii. […] Czasy człowieka 
na ziemi zostały raz na zawsze 
ogarnięte miłością Tego, który  
do końca umiłował. Wszechświat 
i człowiek w świecie stale zmie-
rza do końca. Miłość jedna — nie 
zna końca. Zna tylko pełnię. Ta 
pełnia jest w Bogu”. (Jan Paweł II, 
homilia wygłoszona w Warszawie  
na placu Defilad 14 czerwca 
1987 r.)..

 „Wysoka miara życia codzien-
nego” to osobowa dojrzałość  
i wzajemność relacji – przyjaźń 

We współczesnej kulturze, co 
prawda bardzo dużo i często, ale 
niestety w bardzo jednostronny 
sposób, mówi się i pisze o miło-

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych 

PRZYJACIEL I PROBOSZCZ KS. GERHARDA 
HIRSCHFELDERA – KS. ADOLF LANGER

„W Chrystusie [Bóg …] wybrał nas przed założeniem świata,
 abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. 
Z miłości przeznaczył nas dla siebie 
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
[…]  byśmy istnieli ku chwale Jego”.

(Ef 1,3-6.11-12)

„Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną,
 kto go znalazł, skarb znalazł” 

(Syr 6,14).

Błogosławiony ks. Gerhard Hirschfelder Ks. prałat Adolf Lange
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ści, ale niewiele, albo wręcz nic 
o przyjaźni. Nie brak natomiast 
i dzisiaj przyjaźni iluzorycznych, 
dlatego to bogaci mają tylu 
pseudoprzyjaciół (ci, zahipno-
tyzowani, tańczą swój chocholi 
taniec wokół wydmuszkowych 
celebrytów i idoli stojących  
na papierowych nogach), a tak 
niewielu z nich gromadzi się 
wokół ludzi ze swego otoczenia, 
ubogich, chorych i prześladowa-
nych (Rz 14,20; por. Ps 38, 12, 55,, 
13n; 88;19; 109Job 19,19). 

Postawmy sobie pytanie: Co 
to jest przyjaźń i co jest w niej 
tak cennego, i tak szczególne-
go? Przyjaźń, zarówno z Bogiem, 
który zawsze musi być w naszym 
życiu na pierwszym miejscu, jak 
też z człowiekiem, jest bezcen-
ną sztuką życia, którą należy 
starannie, wytrwale i z mądro-
ścią kultywować. Bowiem tylko  
w taki sposób osiągamy najwyż-
sze standardy człowieczeństwa.  
W konsekwencji, sztuka ta 
bardzo często wymaga podej-
mowania ryzyka, gotowości  
do nadstawiania przysłowiowe-
go karku czy nawet, gdy zajdzie 
taka potrzeba - poświęcenia za 
przyjaciela własnego życia, czyli 
weryfikacji jej autentyczności.

Przyjaźń - to jedna z najbar-
dziej podstawowych wspólnot 
osobowych, powstających wo-
kół wartości. Przyjaźń powinna 
być pieczołowicie kultywowana, 
bowiem z jednej strony jest to 
forma personalizmu, wyznają-
cego: „prymat osoby nad rzeczą” 
(Jan Paweł II), a z drugiej stanowi 
ona dojrzałą osobową relację, 
nieustannie poddawaną oczysz-
czaniu, wzrostowi i dorastaniu 
do normalności, do bycia darem 
– będąc w pełni sobą, do świę-
tości, jest nacechowana coraz to 
większą wzajemnością - silniejszą 
od śmierci, czyli na miarę trans-
cendentnego Trójjedynego Boga 
Miłości. To w Nim permanentnie 
i totalnie realizowana jest rela-
cja wzajemności „ja w tobie, a ty  
we mnie”. 

Mój wielce ceniony i lubiany 
„Szef”, z okresu duszpasterstwa 
na rzecz profesorów i studentów 
w Centralnym Ośrodku Duszpa-
sterstwa Akademickiego we Wro-
cławiu (CODA, pod tzw. „4-ką”), 
z urokliwym ludzkim ciepłem  
i mocą nauczał na miarę Ojców 
Kościoła, że „dla chrześcijanina 
nie ma wątpliwości, iż każdy 
człowiek, po Bogu jest najwyższą 
wartością, a więc nie tylko za-

sługuje na miłość, lecz ‘wymaga’ 
jej. Dlatego Jezus to wymaganie 
podniósł do rangi drugiego naj-
ważniejszego przykazania Nowe-
go Testamentu” ( ks. Aleksander 
Zienkiewicz, Miłości trzeba się 
uczyć, Kraków 2007).

 Ma w całej pełni rację fran-
cuski filozof, myśliciel religijny, 
współtwórca i jeden z głównych 
przedstawicieli egzystencjalizmu 
chrześcijańskiego, Gabriel Marcel 
(*7 XII 1889 † 8 X 1973), który 
docenia ludzkie doświadczenie  
i opisuje relacyjny wymiar osoby 
ludzkiej. W konsekwencji czło-
wieka „określa jako wędrow-
ca – homo viator, ustawicznie 
zdążającego do pełni człowie-
czeństwa i partycypującego  
w trudach życia”. Dla Marcela 
„drugi człowiek jest (…) tym, 
na którym ja powinienem się 
oprzeć, aby stawać się sobą. 
Drugi jest więc dla mnie darem, 
a nie – jak to jest u Sartre’a – 
zagrożeniem”. Ostatecznie 
Marcel określa przyjaciela jako 
tego, którego bardziej niż czy-
ny, określa już sam fakt bycia  
do naszej dyspozycji. Być przyja-
cielem znaczy „być dostępnym”  
w dzieleniu się życiem, mądrością 
i sobą samym. Bycie dostępnym 
zawiera postawę sygnalizującą 
odkrycie najgłębszego „ja”. Taka 
osoba potrafi się zaangażować  
i przetrwać wszelki zamęt. Przy-
jaciel to ten, na którym można 
polegać. Mówiąc krótko, przyjaźń 
stawia wymagania: „bądź zawsze 
przy mnie” – to wykuwana sztuka 
i wysoka kultura bycia, zarówno 
przy powstającym najgłębszym 
„dnie” samoświadomości, czyli 
dorastaniu przyjaciela do mądro-
ści, jak i bycia na każdym etapie 
jego „porodu” do pełni człowie-
czeństwa. Stąd nieustanna do-
stępność w sytuacjach życia lub 
śmierci, czy też innych ciężkich 
chwilach. Czy my potrafimy być 
takimi przyjaciółmi dla innych? 
Gabriel Marcel twierdzi, że  
„w gruncie rzeczy wszystko spro-
wadza się do różnicy między tym, 
co się ma, a tym, kim się jest”.

Przyjacielem per excellens 
jest Bóg, tak jak i Jezus, który 
nazywa nas „przyjaciółmi”,  
a nie sługami. Tak więc „przy-
jaciel” może również służyć 
jako rdzenna metafora istoty 
Boga i wysokiej kultury jego 
życia. Stąd to wielu współcze-
snych teologów twierdzi, że 
określenie „przyjaciel” dobrze 
odzwierciedla Boga, albo-
wiem przyjaciel jest wszech-

obejmujący, odznacza go 
dojrzałość i wzajemność. Po-
gląd ten czyni jeszcze bardziej 
wyrazistą i fundamentalną 
biblijną prawdę, że Bóg jest  
z nami i przy nas, tak jak powi-
nien to realizować autentyczny 
przyjaciel. Ten przyjaciel dba  
o nas, chce cierpieć za nas,  
a nawet za nas umrzeć. To wy-
obrażenie znajdujemy i w Sta-
rym i w Nowym Testamencie,  
a szczególnie jest to widoczne  
w Ewangelii św. Jana, gdzie Je-
zus obwieszcza chęć poświęce-
nia swego życia za przyjaciół. 

Cały szereg filozofów i teolo-
gów zwraca uwagę i podkreśla 
fakt, że „my – żyjemy tylko w re-
lacji” i że nasze relacje między-
ludzkie odzwierciedlają więź  
z Bogiem. Powszechnymi ce-
chami przyjaźni, wartymi wspo-
mnienia, są lojalność, wierność 
i zaufanie. Te cechy „przyjaciela” 
mają swoje niezliczone przykła-
dy w biblijnej historii. Tożsamość 
człowieka jest relacjonalna. Oso-
ba odkrywa samą siebie, swoją 
wielkość, niepowtarzalność  
i potencjalność (charyzmatycz-
ność) oraz realizuje siebie, tylko 
w relacjach z Bogiem i z innymi 
ludźmi, stając się darem. Stąd 
była prezes Katolickiego Stowa-
rzyszenia Biblijnego w Ameryce, 
profesor Kathleen M. O’Connor  
w uzasadniony sposób twierdzi, 
że „relacja jest rodzajem święto-
ści”. 

Jeśli międzyosobowe, per-
sonalistyczne relacje są kluczem 
do świętości, to przyjaźń można 
określić jako przedsmak życia  
z Bogiem, a ziemskie pielgrzy-
mowanie poligonem trynitarne-
go stylu życia, który obowiązuje  
w Domu Ojca Niebieskiego. Nic 
więc dziwnego, że Biblia rozpo-
czyna się opowieścią o Bożej 
przyjaźni z ludźmi, która trwa, 
dopóki jej pierwsi rodzice nie 
zerwą. Z chwilą, kiedy niszczą 
przyjaźń i Boską jedność, dają 
początek degradacji ludzkiej 
natury, kultury i warunków ży-
cia. Ten upadek jeszcze bardziej 
potęguje kolejny grzech: waśń, 
przekształcona w nieprzyjaźń, 
diaboliczny rozłam i rywaliza-
cję, pomiędzy Kainem i Ablem, 
której szczytem jest pozbawie-
nie brata daru życia. Zarazem 
zostało zniszczone braterstwo, 
które dotąd w trynitarnej kultu-
rze raju nie tylko, iż stanowiło 
najbliższą rodzinną więź (odbi-
cie relacji panujących w Trójcy 
św.), ale i najwyższą wartość, dla 

Ks. Gerhard Hirschfeler z koleżanką - późniejszą siostrą Adeheidis Weis podczas występu  
w przedszkolnym teatrzyku.
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której miarą i stawką był honor 
rodu. 

Od czasów opisywanych 
w Biblii, braterska rywalizacja, 
rzadsza niż rywalizacja małżeń-
ska, przybrała już monstrualną 
postać nie tylko coraz bardziej 
systemowych konfliktów, bez-
względnych, krwawych wojen 
pomiędzy całym państwami  
i kontynentami oraz gigantycz-
nych rewolucji wzniecanych 
przez upiornych, ideologicz-
nych liderów. Destrukcyjną siłę 
rażenia potęgują już nie tylko 
coraz to nowsze technologie, 
nihilistyczne filozofie, ideologie, 
ale przede wszystkim egoistycz-
ne systemy myślowe, które w 
demoniczny sposób odrzuca-
ją istnienie Boga i z uporem 
maniaka, kosztem milionów 
istnień ludzkich, usiłują niemal-
że w każdej epoce zbudować 
nowy, postępowy i atrakcyjny 
porządek świata bez Boga.

I na koniec, dobra definicja 
prawdziwego przyjaciela po-
chodzi od samego św. Pawła, 
Apostoła Narodów: „A [nawet] 
za człowieka sprawiedliwego 
podejmuje się ktoś umrzeć 
tylko z największą trudnością. 
Chociaż może jeszcze za czło-
wieka życzliwego odważyłby 
się ktoś ponieść śmierć. Bóg 
zaś okazuje nam swoją miłość 
[właśnie] przez to, że Chrystus 
umarł za nas, gdyśmy byli jesz-
cze grzesznikami” (Rz 5, 7-8). 
„Nikt nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje 
za przyjaciół swoich. Wy jeste-
ście przyjaciółmi moimi, jeżeli 
czynicie to, co wam przykazu-
ję” (Ja 15,13-14). To jest właśnie 
prawdziwa przyjaźń! Ona też 
stanowiła zasadniczy temat 
chrystusowego nauczania i 
częsty wątek wielu biblijnych 
przypowieści.

Pierwsze spotkania 
i kontakty trzech 
studentów – przyszłych 
charyzmatycznych 
kapłanów i przyjaciół

Z satysfakcją i radością 
trzeba nam odnotować fakt,  
że nieślubne dziecko – Gerhard 
Hirschfelder, pomimo braku 
obecności ojca nie tylko, że nie 
ujawniał znaków zranienia, ale 
przeciwnie był osobą otwartą 
na różne formy dialogu. Dzięki 
czemu, w sposób odpowiedzial-
ny i konsekwentny pielęgnował 
cały szereg relacji i przyjaźni.  
Na bazie kontaktów z okre-
su dzieciństwa, także już jako 
ksiądz Gerhard rozwijał przy-
jaźń, m.in. z dawną koleżanką 
która po wrocławskim nowicjacie  
w 1929 r. została siostrą zakonną 
w zgromadzeniu sióstr elżbie-
tanek. Po wojnie s. Adeheidis 
Weis (*1908) żyła w bawarskim 
miasteczku Grainau (u podnóża 
Zugspitze, w powiecie Garmisch-
-Partenkirchen, a niezbyt daleko 
od Dachau), a wspierając kult  
ks. Hirschfeldera trudziła się  
m.in. kolportażem egzemplarzy 
jego więziennych Medytacji Dro-
gi Krzyżowej.

Znamy co prawda suche 
fakty, które uświadamiają nam 
daty przechodzenia przez bra-
mę śmierci do pełni życia, tak 
krewnych, jak i osób ks. Hirsch-
felderowi najbliższych. Przed  
I wojną światową stracił on wuja, 
Franza (IV 1908 r.), a następnie 
kolejnego wuja Alfreda (V 1910 r.) 
oraz babcię Johannę (VIII 1911 
roku). Rok 1939 był naznaczo-
ny stratą najbliższej mu osoby.  
W dniu 16 lutego w wigilię uro-
dzin ks. Gerharda, na skutek 
nazistowskiego prześladowania  
w nurtach Nysy Kłodzkiej zginę-
ła jego matka. Miała zaledwie 

54 lata. Pochował ją osobiście, 
bowiem z powodu szantażów 
i nacisków nikt inny nie chciał 
tego uczynić. Następnego dnia 
zmarła jego babcia Agnes. 

Po 17 lutego 1939 r. z najbliż-
szej rodziny pozostał mu jedynie 
chorujący na reumatyzm wuj Cle-
mens Hirschfelder (*1870 †24 VIII 
1942 Zakrze) i jego kilkuosobowa 
rodzina. Szczególnym partnerem 
rodzinnego dialogu, korespon-
dencji i zatroskania będzie Maria 
– kuzynka ks. Gerharda. Mieszkali 
oni na Zakrzu w pobliżu Kudo-
wy i Słonego. Wujek prowadził 
hurtownię piwa. Droga wiodą-
ca stąd ku granicy z Czechami 
prowadziła przez wieś Słone, 
gdzie od 1835 roku działał bro-
war należący do rodziny Herden, 
produkujący m.in.: „Goldperle”, 
„Pilsner”, Einfachbier” i „Malzbier”. 

W tym miejscu trzeba nam 
jednoznacznie powiedzieć, że 
dysponujemy jedynie niewiel-
ką ilością źródeł pozwalających 
w precyzyjny sposób zestawić 
ewolucję kontaktów, dialogów, 
wymiany darów, korespon-
dencji oraz procesu wzrostu  
i umacniania się pięknych ka-
płańskich przyjaźni. W okresie 
studiów teologicznych do kręgu 
jego przyjaciół weszli m.in. Alfred 
Langer i Konrad Leister. Okres po-
sługi duszpasterskiej powiększył 
to grono m.in. o ks. prob. Czerm-
nej Augustina Hauffena, Księży z 
Ruchu Szensztackiego (te relacje 
umacniał nawet w KL Dachau, 
uczestnicząc w 1-szym kręgu 
Księży Szensztackich (zob. Rela-
cja ks. J. Albingera – Monasterien, 
Roma 2002, s. 311). Ponadto ks. 
Gerhard miał wielu przyjaciół 
pośród swoich parafian, co po-
twierdza chociażby jego obo-
zowa korespondencja. W tym 
kręgu było szereg młodych rze-
mieślników, robotników i rodzin 

zrzeszonych m.in. w Dziele Kol-
pinga. W Czermnej była to m.in. 
rodzina Wilhelma Hannuscha,  
a w Bystrzycy Kł. rodzina Pabel). 

Wiemy, że na mocy decyzji 
ks. prałata Franza Monse (wi-
kariusza generalnego Hrab-
stwa Kłodzkiego arch. praskiej  
w Prusach w l.1938-1972), ks. Ger-
hard Hirschfelder przez niespełna  
3 lata, w okresie od lutego 1939  
do 1 sierpnia 1941 roku posłu-
giwał już jako wikariusz, dużej 
miejskiej parafii św. Michała  
w Bystrzycy Kłodzkiej. To „tak-
tyczne” przeniesienie miało 
mu zapewnić większe bezpie-
czeństwo wobec nasilających 
się inwigilacji, szykan i represji 
ze strony nazistów i tajnej po-
licji politycznej. W Bystrzycy Kł. 
duszpasterzował u boku wielce 
zasłużonego ks. prałata Piusa 
Junga - proboszcza (1910 - 1940) 
i dziekana. W październiku 1939 r. 
starszym wikariuszem tej para-
fii został mianowany ks. Adolf 
Langer, rodem ze Słonego, czy-
li z parafii św. Bartłomieja Ap.  
w Czermnej. Zastąpił on na tym 
urzędzie ks. Ernesta Heinze 
(1936-X 1938), który był kolegą 
ks. Hirschfeldera z Kłodzka, od 
trzeciej klasy gimnazjum do ma-
tury, w ruchu „Quickborn” oraz  
w trakcie studiów teologicznych. 
Po śmierci księdza proboszcza 
Junga, w styczniu 1940 roku, 
ks. Langer został jego następcą 
i posługiwał na tym urzędzie 
aż do 1946 r. Obaj wymienieni 
duszpasterze bystrzyckiej parafii 
ks. Adolf i ks. Gerhard, od pierw-
szego spotkania jeszcze bardziej 
się do siebie zbliżyli. 

Pr z y  c z y m ,  j e ś l i  i d z i e  
o ks. Gerharda, to w tym czasie 
nie była to jego jedyna przyjaźń. 
Wspomnieliśmy już, że w czasach 
studiów teologicznych, można 
mówić chociażby o przyjaźni  

Studenci teologii wrocławskiego seminarium przed 1931 r., Konrad Leister (od lewej),  
Gerhard Hirschfelder (po prawej); archiwum ks. T. Fitycha. 

Ks. prałat Franz Monse.
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z bardzo inteligentnym i uzdol-
nionym ks. Konradem Leisterem 
(*9 II 1908; m.in. zdołał przygo-
tować rozprawę doktorską). Był 
on, co prawda młodszy wiekiem, 
ale święceniami o rok starszym.  
W konsekwencji już od 1938 
roku pełnił urząd proboszcza 
w Wójtowicach koło Bystrzycy 
Kł. Natomiast na pierwszym 
etapie kapłańskiej posługi  
do rangi przyjaciela i to w krót-
kim czasie wyrósł, początkowo 
nieco nieufny, ks. prob. Augustin 
Hauffen z Czermnej (*3 VI 1885 
†11 IX 1939).

Jeśli idzie o pierwsze kontak-
ty i relacje istniejące pomiędzy 
Adolfem i Gerhardem, to mo-
żemy stwierdzić, że znali się oni 
znacznie wcześniej. Nie można 
wykluczyć, że Gerhard jeszcze 
przed maturą (3 marca 1927 r.) 
odwiedzał na Zakrzu nie tylko 
wujka Clemensa, ale także tutej-
szego księdza kuratora Josefa Tři-
banka ( ur. 4 IX 1880 Jeleniów; św. 
kapł. 21 VI 1904; zm. 4 VII 1934 
Zakrze). Od 1914 istniała tu ple-
bania, w której mieszkał kapłan 
obsługujący tutejszy kościół  
św. Katarzyny Al. (zbud. w 1780 
roku. Zakrze należało w tym 
czasie do miejskiej parafii Lewin 
Kłodzki, ale miało już status ku-
racji. Co ciekawe, w I połowie XX 
z tej wioski wywodziło się wiele 
powołań kapłańskich. Zakonni-
kami zostali między innymi dwaj 
rodzeni bracia Richard i Franz 
Hauffenowie - salezjanami, Alfred 
Vincenz był palotynem w Schön-
statt, a misjonarzami werbista-
mi byli Hubert Postjena, Alfons 
Kastner i Franz Hoffmann. 

Umocniony integralną for-
macją kulturową i wzbogacony 
eklezjalno-liturgiczną ducho-
wością ruchu „Quickborn”, mło-
dy Gerhard z pewnością musiał 
sobie stawiać pytania o kształt 
swego życia. W następstwie cze-

go nie można do końca wyklu-
czyć, że rozmawiał na tego typu 
tematy także i z ks. kuratorem 
Zakrza Třibankiem. Być może,  
że z duszpasterzem Zakrza roz-
mawiał o decyzji dojrzewającej 
do kapłaństwa. Mógł więc już 
wówczas, albo od swego wujka, 
jak też i od tutejszego duszpa-
sterza dowiedzieć się, że miesz-
kaniec pobliskiej wioski Słone, 
oddalonej o niespełna 2 km  
od Zakrza, Adolf Langer (*4 XI 
1902) już w 1925 r. rozpoczął  
we Wrocławiu studia teologiczne. 

W końcu, od 4 czerwca 1927 
roku do 2 maja 1931 r. również 
i Gerhard Hirschfelder mieszkał 
we wrocławskim alumnacie.  
Co prawda, nadal wzrastała licz-
ba studentów teologii, ale gro-
no adeptów wywodzących się  
z Kotliny Kłodzkiej nie było jed-
nak zbyt liczne. Stąd też dwaj 
wspominani klerycy teraz mieli 
wiele okazji, aby móc się ze sobą 
częściej spotykać, poznawać 
i wspierać. Nie jest nawet wy-
kluczone, że odbywali wspólne 
podróże, wracając z Wrocławia 
do swych rodzinnych parafii.

Ks. Langer został wyświęcony 
na kapłana trzy lata wcześniej. 
W dniu 29 stycznia 1929 r. ce-
lebrował on już swoje prymicje. 
Najprawdopodobniej, ze wzglę-
du na tak wielką liczbę parafian, 
miały one miejsce (jak to bywało 
zwyczajem) zarówno w Słonem, 
na Zakrzu, no i naturalnie w ko-
ściele parafialnym św. Bartło-
mieja Ap. Do kościelnej tradycji 
należał zwyczaj, że w tego typu 
uroczystościach uczestniczyli  
w formie asysty liturgicznej 
młodsi adepci do kapłaństwa, 
którzy byli z prymicjantem za-
przyjaźnieni albo powiązani  
z daną parafią. 

W latach 1932-39 ks. Ger-
hard był wikariuszem parafii 
św. Bartłomieja Ap. w Czerm-

nej, czyli miejsca urodzenia  
ks. Langera, a Słone było jedną  
z jej najbardziej dynamicznych  
i prestiżowych filii. Przez siedem 
kolejnych lat miał więc teraz nie 
tylko okazję, aby z jednej strony 
móc bezpośrednio posługiwać, 
tak licznie reprezentowanej wie-
lopokoleniowej rodzinie Lange-
rów oraz z nimi rozmawiać, także 
na temat swego starszego ko-
legi ks. Adolfa. Ponadto okazje 
ku temu, aby spotykać się z nim 
osobiście stwarzały także różne-
go typu okoliczności dotyczące 
Langerów. Z pewnością ks. Adolf 
Langer przyjeżdżał zarówno na 
uroczyste, jak i bolesne wydarze-
nia swych rodziców, rodzeństwa 
i krewnych. Co więcej, nawiedzał 
też groby swych przodków.

O przyjaźni, jaka wyrosła 
pomiędzy obu wymienionymi 
prezbiterami na bazie chrze-
ścijańskich wartości, misji ka-
płańskiej i apostolatu, ale także 
poprzez częste spotkania i roz-
mowy, świadczyły zarówno za-
biegi bystrzyckiego proboszcza 
ks. Langera na rzecz ratowania 
tutejszego wikariusza u miejsco-
wego burmistrza, jak i wizyty  
w kłodzkim więzieniu. Wiele nam 
o tej rzeczywistości mówi jeden 
z pierwszych lakonicznych listów 
ks. Gerharda. Wysłał go w dniu 
10 stycznia 1942 r. z KL Dachau, 
pisząc: „Drogi Wujku, drogie 
Mario i Hanne! W ciągu dwóch 
tygodni mojego pobytu tutaj 
przyzwyczaiłem się do nowych 
warunków życia. Jestem zado-
wolony, że się tu znalazłem po 
deportacji; ustalony porządek 
dnia i czystość nade wszystko. 
Nie martwcie się o mnie. Mam 
nadzieję, że cieszycie się dobrym 
zdrowiem. Drogi Wujku, proszę 
Cię, abyś w czasie pięknych wio-
sennych dni często wychodził 
na spacer. Proszę Was, abyście 
pisali do mnie co 4 tygodnie, 

gdyż co 14 dni może do mnie 
pisać ksiądz proboszcz Langer. 
Najserdeczniejsze pozdrowienia 
dla Was i pozostałych krewnych 
i znajomych. Wasz siostrzeniec  
i kuzyn GERHARD”.

Jedną z ostatnich na tej zie-
mi przyjacielskich przysług była 
obecność proboszcza Bystrzy-
cy Kłodzkiej ks. Adolfa Langera  
(*4 XI 1902 Słone) na ceremo-
nii pogrzebowej na cmenta-
rzu parafii św. Bartłomieja Ap.  
w Czermnej. Dokonano wówczas 
obrzędu uczczenia doczesnych 
szczątków ks. Gerharda Hirsch-
feldera. Urnę ze spopielonymi  
w KL Dachau (rzekomo szcząt-
kami ks. G. H.?) charyzmatycz-
nego i niezłomnego duszpaste-
rza, włożono do białej trumny 
i pochowano obok cenionego 
i zaprzyjaźnionego proboszcza 
Augustina Hauffena. Pogrze-
bowej ceremonii, przy udziale  
ok. 35 księży, czyli prawie jed-
nej czwartej duchowieństwa 
ziemi k łodzkiej,  krewnych 
zmarłego kapłana jedynie  
z pobliskiego Zakrza oraz licz-
nej rzeszy wiernych, przewod-
niczył miejscowy ks. prob. Jo-
sef Tokarz (1900 - 1969), rodem  
z Bytomia na Górnym Śląsku. Bo-
lesne pożegnanie odbyło się bez 

Kosciól św.Katarzyny w Kudowie Zakrzu (stan współczesny); źródło: http://kudowazdroj.
fotopolska.eu/)

Kościół św. Bartłomieja w Kudowie Czermnej.

Ks. Franz Dittert - wikariusz generalny 
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przemówień, które zostały przez 
władze hitlerowskie zakazane 
i przy czujnej obecności funkcjo-
nariuszy gestapo. 

Ponadto należy tu wspo-
mnieć dalekowzroczność, wielkie 
zaangażowanie i zasługi ks. prob. 
Adolfa Langera na rzecz inicja-
cji procesu beatyfikacyjnego  
ks. Gerharda Hirschfeldera.  
W konkrecie przejawiało się to 
m.in. wznowieniem wydań Me-
dytacji Drogi Krzyżowej ks. Ger-
harda Hirschfeldera (trzy wyda-
nia do 1983 r.), a zwłaszcza wspo-
mnienia 21 rocznicy kapłaństwa 
i 10. rocznicy jego śmierci w KL 
Dachau, poprzez zredagowanie 
obszernego biogramu – świadec-
twa ( Monasterien Roma 2002, 
s. 300-311). Są to kolejne cenne 
dowody dozgonnej przyjaźni, 
eklezjalnej odpowiedzialności  
i zatroskania o świętość Kościoła. 

Trudny czas kapłańskiej 
posługi w byłym Hrabstwie 
Kłodzkim

Prezentowanym tu prezbite-
rom „Krainy Pana Boga i Maryi” 
drugiego ćwierćwiecza XX wieku, 
nacechowanym wspaniałomyśl-
nością, odwagą i poświęceniem, 
przyszło, wzrastać, formować się, 

studiować i pełnić posługę dusz-
pasterską w bardzo złożonych 
realiach religijno-kulturowych  
i socjologiczno-politycznych.  
Na wstępie należy podkreślić 
chociażby poniższe znaczące 
fakty. Pomimo, iż wielki dekanat 
kłodzki obejmował Kotlinę Kłodz-
ką, a kształtem przypominał 
„prostokątną wyspę” i po 1742 r. 
znajdował się już na terenie Prus,  
a  n a s t ę p n i e  N i e m i e c ,  
to aż do 1972 r. stanowił kościel-
ną jednostkę administracyjną ar-
chidiecezji praskiej, o czeskim ro-
dowodzie i charakterze. W 1920 r. 
praski arcybiskup František Kor-
dač (1919-1931) podniósł rangę 
Wielkiego Dekanatu Kłodzkie-
go do Wikariatu Generalnego.  
W 1925 r. obszar kłodzkiego 
powiatu nadal był zamieszkany 
przez ludność aż w 90% katolic-
ką. Kościelne liczenie wiernych  
z 1940 r. udokumentowało,  
że w 55 parafiach i 5 kuracjach 
apostolskich żyło 165.095 kato-
lików, którym posługiwało 138 
księży. Na ziemi kłodzkiej posłu-
giwało także 5 zakonów męskich 
i 9 zakonów żeńskich.

Od wielu stuleci Kotlina 
Kłodzka „Kraina Pana Boga  
i Maryi” była przeniknięta zdrową 
pobożnością ludową i licznymi 
obiektami małej architektury 
sakralnej (ok. 5000). Stanowiły 
ją liczne krzyże, kapliczki przy-
drożne (Boże Męki), wotywne 
kolumny maryjne i epidemijne, 
kalwarie i drogi krzyżowe. Ten 
piękny region pokrywała gęsta 
sieć dróg i ścieżek pielgrzymich, 
prowadzących do ponadregio-
nalnych sanktuariów maryjnych 
w Wambierzycach Śl. (z k. XIX w. 
ok. 120 - 150 tys. pielgrzymów, 
a miejscowość miała jedynie  
ok. 1700 mieszkańców), Bardo 
Śl., Starym Wielisławiu, do Matki 
Bożej Śnieżnej na Górze Iglicznej 

k/ Międzylesia, a po stronie cze-
skiej w Kralikach (niem. Grulich).

Kandydaci do kapłaństwa  
z terenu Kotliny Kłodzkiej swo-
ją formację odbywali w murach 
wrocławskiego alumnatu, gdzie 
wszystkich obowiązywał lekto-
rat języka polskiego i Wydziału 
teologicznego, na którym część 
profesorów miała problemy  
z ortodoksją. Bolesny rozdział  
w dziejach Wydziału Teologicz-
nego stanowi przypadek zasu-
spendowania ortodoksyjnego 
profesora Josepha Wittiga rodem 
z Nowej Rudy (odwołano je z ini-
cjatywy ks. kard. Bertrama do-
piero w 1946 r.). Z jednej strony, 
teologia - na rzecz filozofii - utra-
ciła pierwsze miejsce pośród dys-
cyplin akademickich. Z drugiej, 
należy zauważyć, że od XIX w. 
na Wydziale Teologii Katolickiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 
obok do dzisiaj cenionego do-
robku wybitnych i zasłużonych 
postaci takich jak Berthold Alta-
ner OFM czy Romano Guardini, 
byli i tacy, którzy promowali sze-
reg teorii naukowych, które nie 
zawsze były zgodne z ortodoksją 
Kościoła katolickiego, tj. racjona-
lizm, neologizm, güntherianizm, 
hermesjanizm i starorokatoli-
cyzm. Wyrośli oni z przeciwni-
ków dogmatu o nieomylności 
papieskiej i stanowili silną grupę. 
Byli to m.in. profesorowie: Józef 
Hubert Reinkens, Teodor Hubert 
Weber, Jan Baptysta Baltzer oraz 
Piotr Józef Elvenich. Pierwsi dwaj 
zainicjowali hierarchię rozłamo-
wego starokatolickiego Kościoła. 
W konsekwencji to oni zostali 
pierwszymi starokatolickimi 
biskupami Niemiec. Wstrząsały 
one nie tylko wrocławskim śro-
dowiskiem naukowym, zwłasz-
cza wydziałem katolickim, ale 
wyszły poza mury uczelni. Nie 
mniej, przez całe Niemcy prze-

chodził trend odnowy biblijnej 
i liturgicznej. Na Dolnym Śląsku 
dwa zdrowe i prężne centra ru-
chu liturgicznego funkcjono-
wały przy opactwie cystersów 
w Krzeszowie oraz w Nysie. Jego 
pokłosiem stała się działalność 
zainicjowanego przez tutejszego 
wikariusza ks. dr. K Neumanna, 
Katolickiego Ruchu Młodzieżo-
wego „Quickborn”. Wśród jego 
uczestników byli m.in. ks. Ger-
hard Hirschfelder czy wybitna 
kudowska poetka Anna Bernard.

 W następstwie wojen ślą-
skich (1740-1748) Wrocław wraz 
z całym Śląskiem przeszedł w po-
siadanie pruskie (1741). W 1811 r. 
powstał Uniwersytet Wrocławski. 
Wraz z rozwijającym się prze-
mysłem szybko zwiększała się 
liczba mieszkańców Wrocławia,  
w połowie XIX w. Wrocław liczył  
ok. 112 tys. mieszkańców,  
a w 1928 r. już 563 tys. Mimo 
przynależności do Niemiec,  
od połowy XIX wieku i w okresie 
międzywojennym był to ośro-
dek szeregu polskich organizacji 
i instytucji (m.in.: Towarzystwa 
Polskich Górnoślązaków, Towa-
rzystwa Akademików Górnoślą-
skich, Domu Polskiego). Osta-
tecznie zlikwidowano je dopiero  
we wrześniu 1939 r. 

Diecezja wrocławska swy-
mi początkami sięga nie tylko 
zarania państwa polskiego, ale 
i dziejów chrześcijaństwa w Euro-
pie Środkowej. W konsekwencji 
należy do jednej z najstarszych 
kościelnych jednostek admini-
stracyjnych na ziemiach polskich. 
Za czasów pruskich granice die-
cezji podlegały zmianom w celu 
ich dostosowania do mapy poli-
tycznej. Na mocy bulli „De salu-
te animarum“ papieża Piusa VII  
z 16 lipca 1821 roku okre-
ślono nowe granice diecezji  
na ziemiach pruskich. Natomiast 

Ks. kardynał Adolf Bertram.

Jedna z ostatnich pielgrzymek ponad 2000 młodzieży do Wambierzyc Śl. zorganizowana 
przez ks. G. Hirschfeldera; archiwum ks. T. Fitycha)

Budynek Alumnatu we Wrocławiu, źródło: http://fotopolska.eu)
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archidiecezja gnieźnieńska zo-
stała połączona unią personal-
ną z Poznaniem i utraciła swoje 
dawne pierwszoplanowe zna-
czenie. Wyłączono z niej diecezję 
wrocławską i poddano bezpo-
średnio Stolicy Apostolskiej.  
W 1922 r. utworzono z niej diece-
zję katowicką. Z kolei papież Pius 
XI bullą „Pastoralis officii cura”  
z 3 sierpnia 1930 r. podniósł 
diecezję wrocławską do rangi 
metropolii (eryg. 1000), jej su-
fraganie to diecezje: berlińska 
(od 1930, ale bez Dolnych Łużyc)  
i warmińska (od 1930) oraz pra-
łatura pilska (od 1930).

Arcybiskup wrocławski 
Kardynał Adolf Bertram (1859 
- 1945) jako pierwszy Metro-
polita Wrocławski (1914-1945) 
mieszkał w pałacu biskupim przy 
ul. Katedralnej 13. Na początku 
marca 1945 roku rezydencja 
arcybiskupa została już po raz 
drugi ciężko trafiona bombami. 
Za radą swego lekarza 86-letni 
ordynariusz, bez pożegnania 
nawet z wikariuszem general-
nym, zdążył wyjechać do swej 
letniej rezydencji, na zamku 
Janowa Góra (pod Jawornicą).  
Po śmierci arcybiskupa Ber-
trama († lipiec 1945) kapituła 
wrocławska wybrała dziekana 
katedry Ferdinanda Piontka  
na wikariusza kapitularnego.

 Jedynie w latach 1925 - 1930 
liczba członków partii NSDAP 
wzrosła z 27.000 do 130.000.  
W tym celu w wyrafinowany 
sposób wykorzystano fakt ogól-
noświatowego kryzysu gospo-
darczego. Ponadto zmanipulo-
wano opinię publiczną antyka-
pitalistycznym, antyliberalnym  
i antysemickim programem 
partii. Katolicy w Niemczech 
byli mniej liczebnym wyzna-
niem chrześcijańskim (zaled-
wie 1/3 obywateli). W ojczyźnie 
reformacji przez wieki aż 2/3 
populacji stanowili protestan-
ci. Mówiąc w dużym skrócie  
o genezie trudnego położenia 
Kościoła w nazistowskich Niem-
czech (1933-1945), przytaczamy 
ważne stwierdzenie cenionego 
historyka Kościoła – doktora 
Ludwiga Volka jezuity, jako jed-
nego z najlepszych znawców tej 
problematyki. Twierdzi on, że  
na postawę katolików zwią-
zanych z Kościołem podczas 
wyborów parlamentarnych  
w 1933 roku, „istotny wpływ wy-
warły dwie decyzje, tj. poparcie 
udzielone przez katolicką Partię 
Centrum na rzecz nadzwyczaj-

nych pełnomocnictw dla Adolfa 
Hitlera z 23 marca 1933 roku, jak 
też zakomunikowane pięć dni 
później stanowisko niemieckie-
go episkopatu. Odwołując się do 
zapewnień hitlerowskiego rzą-
du, biskupi niemieccy wycofali 
wszystkie zakazy i ostrzeżenia 
związane z NSDAP. Uczynili to nie 
tyle ze względów oportunistycz-
nych, lecz z zamiarem zaoszczę-
dzenia narodowi narastającego 
rozłamu. U jego podstaw tkwił 
konflikt pomiędzy wiernością 
Kościołowi, a obywatelską sub-
ordynacją, w momencie kiedy 
Adolf Hitler jako polityk uciele-
śniał zarazem autorytet rządu” 
(zob. L. VOLK SJ, [Rdz. ] V. Die 
Kirche in der Weimarer Republik 
und im NS-Staat, w: Kleine deut-
sche Kirchengeschichte, Hrsg. 
von. Bernhard Kötting, Herder 
Freiburg – Basel – Wien [1980],  
s. 118-119). Jednym słowem, ko-
lejny raz zawiodły w Niemczech 
protestanckie i katolickie elity.

 Od końca XIX w. pracami nie-
mieckiej konferencji episkopatu 
(niem. „die Fuldaer Bischofskon-
ferenz - FBK) kierowali kolejno: 
ks. kard. Georg von Kopp- arcy-
biskup wrocławski (1897–1913); 
ks. kard. Felix von Hartmann- ar-
cybiskup koloński (1914–1919); 
ks. Kard. Adolf Bertram, arcybi-
skup wrocławski (1920 - 1945) 
i ks. kard. Joseph Frings - arcy-
biskup koloński (1945–1965).  
W łonie episkopatu niemieckie-
go przez znaczny okres czasu 
dominowały dwie tendencje:  
z jednej strony kard. Bertrama,  
a z drugiej biskupa Berlina von 
Preysinga (żaden biskup niemiec-
ki nie informował Piusa tak często  
i tak szeroko). W efekcie, Pius XII 
przyjął punkt widzenia biskupa 
Berlina w znacznej mierze za wła-
sną ocenę wewnętrznej sytuacji 
Niemiec (zob. P. BLET SJ, Pius XII  
i druga wojna światowa w taj-
nych archiwach watykańskich, 
przekład E. Król-Cebulska, Kato-
wice 2000, s. 91-116). Niestety, 
ale w kwietniu 1940 r. kryzys  
w łonie niemieckiego episkopa-
tu wywołał kard. Bertram. Jako 

przewodniczący FBK wysłał do 
Hitlera list z życzeniami urodzi-
nowymi. Uważano, że list został 
napisany w imieniu wszystkich 
biskupów niemieckich.

 Dawny powiat kłodzki był 
częścią dawnego Hrabstwa 
Kłodzkiego. które w 1763 r. w wy-
niku prowadzonych z sukcesem 
wojen śląskich z Austrią, stało się 
częścią Prus. Prusko-niemiecka 
jednostka administracyjna, 
istniejąca między 1816 a 1945 
rokiem, wchodząca w skład 
prowincji śląskiej (do 1919 r.),  
a następnie prowincji dolnoślą-
skiej w latach 1919-1938 i 1941-
1945, obszarowo dużo mniejsza 
od obecnego powiatu kłodz-
kiego (niem. Landkreis Glatz), 
przechodziła szereg modyfikacji  
(24 stycznia 1818 roku oraz  
2 maja 1855 r.) 

Z kolei 1 października 1932 r. 
połączono powiat Kłodzki (niem. 
Glatz) z powiatem Nowa Ruda 
(niem. Neurode), tworząc nowy 
powiat – niem. Landkreis Glatz. 
Przy tej okazji poszerzono go  
o 2 gminy wiejskie: Neu Wilms-
dorf, poprzednio w powiecie Ha-

belschwerdt i Wiltsch z powiatu 
Frankenstein tzn. Ząbkowice Śl. 
1 stycznia 1945 r. powiat Glatz 
liczył 5 miast, 96 gmin i 1 dobra 
dziedziczne. Dominujące wyzna-
nie stanowili tu katolicy (90%  
w 1925 r.), a następnie protestan-
ci (9% w 1925 roku. Od 1890 roku 
ich liczebność wzrosła o 350 %. 
Jest to o tyle istotne, gdyż aż  
2/3 narodu niemieckiego sta-
nowili protestanci. W ich gro-
nie od 1928 roku umacniał się 
pronazistowski ruch religijny  
w niemieckim protestantyzmie,  
tzw. Niemieckich Chrześcijan 
(niem. Deutsche Christen, który 
oficjalnie istniał w l. 1932-1945 
i swym zasięgiem objął prawie  
70 % protestantów. W Adol-
f ie  H it ler ze,  pogrążonym  
w okultyzmie, widzieli nowego 
Marcina Lutra i otwarcie głosili 
szokujące dla chrześcijan hasła, 
m.in. „swastyka na piersi, a krzyż  
w sercu”. Dla pełniejszej orien-
tacji przytaczamy poniżej dane 
na temat populacji i struktury 
wyznaniowej.

cdn.

Dane na temat populacji i stuktury wyznaniowej w powiecie kłodzkim.

 Mapka dawnego Hrabstwa Kłodzkiego źródło: http://www.grafschaft-glatz.de/), 
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Deskrypcja z VII Polsko - 
Niemieckiego Sympozjum Wit-
tigowskiego - upamiętniającego 
140. rocznice urodzin i 70. rocz-
nicę śmierci Profesora Josepha 
Wittiga, które odbyło się dnia 
20.11.2019 roku w Nowej Rudzie

Obrady Sympozjum otwo-
rzyła mgr Teresa Bazała - Prezes 
Fundacji Odnowy Ziemi Nowo-
rudzkiej, serdecznie witając jego 
uczestników, w tym honorowych 
gości przedstawicieli rodziny Jo-
sepha Wittiga, reprezentowanych 
przez Annette żonę najmłodsze-
go jego syna Christophera Mi-
chaela oraz ich córkę Evę i syna 
Mathiasa, Brigit Fisel – Rösle – 
Konsul Niemiec w Opolu, ks. pra-
łata Franza Junga – duszpasterza 
Niemców, byłych mieszkańców 
Hrabstwa Kłodzkiego (Grafschaft 
Glatz oraz Burmistrza miasta 
Nowa Ruda Tomasza Kilińskiego. 

W słowie wstępnym do roz-
poczętych obrad Teresa Bazała 
podkreśliła, że „140. rocznica 
urodzin i 70. rocznica śmierci 
prof. Josepha Wittiga jest oka-
zją do podsumowania tego 
wszystkiego, co wydarzyło się 
po symbolicznym powrocie 
pisarza do Nowej Rudy, gdy 
8.05.1997 roku ks. kard. Henryk 
Gulbinowicz poświęcił i otworzył 
uroczyście odrestaurowany jego 
dom z udziałem Rodziny Profe-
sora i blisko 80 gości. Prof. Wittig 
powrócił tutaj symbolicznie po 
50. latach od opuszczenia swo-
jej ukochanej „Krainy pana Boga  
i Maryi”.Cytując Aloisa Bartscha 
możemy powiedzieć „Duch 
prof. Wittiga przebywa dalej   

w Hrabstwie Kłodzkim” i w No-
wej Rudzie. Turyści zwiedzający 
muzeum często mówią: „ten dom 
ma Ducha” - My też odczuwamy 
opiekę Profesora nad domem”.

Ze strony niemieckiej otwar-
cia Sympozjum dokonał ks. pra-
łat Franz Jung – kapłan byłych 
mieszkańców Hrabstwa Kłodz-
kiego (Grafschaft Glatz), miesz-
kających obecnie w Niemczech, 
od 1982 Prezes KAB (Katholische 
Arbeitnehmer-Bewegung) diece-
zji münsterskiej. W 1983 został 
prałatem papieskim, wielkim 
dziekanem kłodzkim i wizyta-
torem kanonicznym Hrabstwa 
Kłodzkiego z prawem noszenia 
infuły, pastorału i pektorału oraz 
uczestniczenia w Konferencji 
Episkopatu Niemiec – obecnie 
na emeryturze. W słowie wstęp-
nym powitał polskich i niemiec-
kich uczestników Sympozjum,  
ze szczególną atencją Teresę Ba-
załę, organizatorkę Sympozjum 
oraz Renatę i Horsta Ulbrichów 
- członków Niemieckiego Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalne-
go. Poinformował również, że  
„4 września odwiedził panią 
Biancę Prinz, córkę prof. dr Jo-
sepha Wittiga. Pani Prinz bardzo 
serdecznie wszystkich pozdra-
wia, jest z nami całym sercem i 
myślami oraz bardzo się cieszy 
się. Przed czterema tygodniami 
byłem w Meschede na grobie 
Josepha Wittiga i jego żony Anki”.

Podk reśl i ł  również,  że:  
„W dniu dzisiejszym czcimy, po-
dobnie jak to miało miejsce już 
wcześniej, księdza z Hrabstwa 
Kłodzkiego, profesora, poetę, 

pisarza i kronikarza miasta No-
wej Rudy. Urodził się 140 lat temu  
i zmarł przed 70 laty. Joseph Wit-
tig bardzo kochał swoją ojczyznę 
i był z nią i jej mieszkańcami bar-
dzo związany. Znał duszę ludzi  
z Hrabstwa Kłodzkiego”. 

W dalszej części wystąpienia 
odniósł się do jednego z dzieł 
Josepha Wittiga, które miało 
olbrzymie społeczne znaczenie 
dla współczesnych mu czasów, 
twierdząc, że „Wielkanocne prze-
słanie Josepha Wittiga pt. „Od-
kupieni” rozbudziło entuzjazm 
u wielu młodych chrześcijan  
po pierwszej wojnie światowej  
w czasie powstawania Ruchu 
Młodzieżowego. Powodem 
było to, że prof. dr Joseph Wit-
tig potrafił w żywy i przekonu-
jący sposób pokazać prostym, 
wierzącym ludziom drogę  
do Boga i do głębokich prze-
konań teologicznych. Nie tylko 
treść, ale także język jego teologii 
był w tym czasie uważany za wy-
zwolenie, nawet jeśli ten język nie 
wpisywał się w surowe standardy 
rzymskiej teologii naukowej. Była 
to teologia „narracyjna”, która po-
trafiła opowiadać o Bogu i życiu  
w Hrabstwie Kłodzkim oraz da-
wała ludziom nową nadzieję”.

Odniósł się również do kwe-
stii ekskomuniki ks. Wittiga, 
stwierdzając, że Joseph Wittig 
nigdy wewnętrznie nie odszedł 
od Kościoła. Nigdy nie opuścił 
Kościoła, to Kościół opuścił jego. 
Teolog Joseph Wittig utorował 
mieszkańcom swojego Hrabstwa 
Kłodzkiego drogę do Boga. (…) 
W 1946 r. Joseph Wittig został 

zrehabilitowany, pojednany  
z Kościołem i ponownie do niego 
przyjęty. 

Gości i i uczestników spotka-
nia przywitał również współor-
ganizator Sympozjum Horst 
Ulbrich – Prezes Niemieckiego 
Towarzystwa Społeczno-Kultu-
ralnego (DFK) w Kłodzku. 

Obrady Sympozjum rozpo-
częte zostały Laudacją Profeso-
ra Josepha Wittiga wygłoszoną 
przez prof. zw. dr. hab. Lesława 
Koćwina, który w swoim wystą-
pieniu stwierdził, że „Upamięt-
nienie sto czterdziestej rocznicy 
urodzin oraz siedemdziesię-
ciolecia śmierci prof. Josepha 
Wittiga (ur. 22 stycznia 1879,  
zm. 22 sierpnia 1949) skłania do 
refleksji nad twórczością tego 
wybitnego humanisty, zawie-
rającą wiele przesłań pozwala-
jących ludziom na odkrywanie 
i kształtowanie ich tożsamości 
oraz powołania przybierającego 
różne formy wyznaczające drogę 
pójścia za Jezusem”. 

Prof. Lesław Koćwin

VII POLSKO-NIEMIECKIE SYMPOZJUM 
WITTIGOWSKIE

Prof. Lesław Koćwin

Otwarcie Sympozjum przez burmistrza Tomasza Kilińskiego i ks. prałata Franza Junga. 
Tłumaczy Irena Rogowska

Birgit Fisel-Rösle - Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Tłumaczy Irena 
Rogowska
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Podkreślił również, że „był 
wybitnym humanistą XX wieku, 
który swymi poglądami wyprze-
dził epokę, cechującymi się połą-
czeniem niezwykłej odwagi my-
ślenia z niespotykaną sumienno-
ścią w dążeniu do prawdy. Trzeba 
było wiele lat, aby potwierdzić, 
że jego teorie są spójne. Jednak-
że nadal czeka on na „katharsis”,  
tj. pełne odkrycie i docenienie, 
gdyż o jego życiu i twórczości 
spotyka się różne opinie. W lite-
raturze i wspomnieniach okre-
ślany jest, jako: teolog, pisarz, 
poeta, kronikarz, nauczyciel 
ludu, miłośnik Hrabstwa Kłodz-
kiego (Grafschaft Glatz) – swego 
Heimatu. Każde z tych określeń 
jest prawdziwe i można byłoby 
sformułować jeszcze wiele in-
nych, jeśli wgłębimy się w ży-
ciorys oraz twórczość Josepha 
Wittiga, która obejmuje szeroki 
zakres zagadnień. 

Dla zrozumienia tego feno-
menu twórczości prof. Josepha 
Wittiga przywołał słowa Karla 
Mosznera, uczestnika wielu se-
minariów wittigowskich, orga-
nizowanych na ziemi kłodzkiej, 
który stwierdził, że dla jego zro-
zumienia należy poznać życiorys 
profesora związany z Hrabstwem 
Kłodzkim oraz historię hrabstwa, 
gdyż splatają się one wzajemnie 
i są na trwale związane.

W dalszej części wystąpienia 
przedstawiona została „droga 
życiowa” Josepha Wittiga, którą 
można ująć w trzech wyraźnie 
wyodrębniających się okresach, 
tj. dzieciństwo i nauka, duszpa-
sterstwo połączone z pisarstwem 
religijnym i karierą naukową oraz 
twórczość literacka i działalność 
publiczna. Urodził się w ubogiej 
wielodzietnej rodzinie w stycz-
niu 1879 roku w Słupcu-Dolinie 
(osada Neusorge) w Hrabstwie 
Kłodzkim, (Greafschaft Glatz). 

Dzieciństwo spędził na ziemi 
kłodzkiej, na której rozpoczął 
naukę w szkole podstawowej 
w Schlegel.

 W czasie nauki w szkole pod-
stawowej spotkał ks. Heinricha 
Maya, którego poznał w okresie 
pełnienia przez niego kilkutygo-
dniowego 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 pa-
rafii w Nowym Gierałtowie koło 
Stronia Śląskiego, aby przygo-
tować Wittiga do gimnazjum,  
a następnie do studiów teolo-
gicznych, których ukoronowa-
niem miało być wejście do stanu 
duchownego. Wszechstronna 
edukacja w czasie kilkumiesięcz-
nego pobytu na plebani Księdza 
Maya umożliwiła Wittigowi pod-
jęcie nauki we Wrocławiu, w któ-
rym ukończył szkołę średnią oraz 
studia teologiczne, a następnie 
podjął działalność duszpaster-
ską i naukową, co związało go 
z tym miastem na okres prawie 
czterdziestu lat.

W kwietniu 1893 r. Joseph 
Wittig zdał egzaminy wstępne 
i został przyjęty do Gimnazjum 
św. Macieja we Wrocławiu.  
W cztery lata później w 1899 roku 
zdał egzamin maturalny i rozpo-
czął studia teologii katolickiej  
na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Po czwartym semestrze studiów 
przedstawił pracę semestralną, 
którą ksiądz profesor Max Sdralek 
zakwalifikował jako przyszłą pra-
cę doktorską oraz zaproponował 
mu stypendium w Rzymie z my-
ślą, że w niedalekiej przyszłości 
zostanie jego następcą w kate-
drze historii Kościoła. 

Inspirując Josepha Wittiga  
do napisania pierwszej pracy 
naukowej otwierającej drogę  

do kariery uniwersyteckiej, 
ksiądz profesor Max Sdralek 
stał się obok księdza Heinricha 
May`a drugim jego mentorem 
życiowym.W tym samym roku 
Wittig został doktorem filozofii 
na podstawie rozprawy o papie-
żu Damazym I. 

Na kapłana został wyświęco-
ny 22 czerwca 1903 roku przez 
kardynała Georga Koppa. Mszę 
prymicyjną odprawił w kościele 
św. Krzyża w kaplicy klasztornej 
sióstr Jadwiżanek we Wrocławiu, 
u których mieszkał w czasie na-
uki w gimnazjum. Dalsza droga 
życiowa Josepha Wittiga po-
wiązana została naprzemiennie  
z działalnością duszpasterską  
i naukową, która znalazła swoje 
odbicie w jego twórczości. Po-
czątkowo pracował jako duszpa-
sterz, a następnie poświęcił się 
karierze naukowej oraz pisarstwu 
religijnemu. Po wyświęceniu 
swoją drogę kapłańską ks. Jo-
seph Wittig rozpoczął od posługi 
w wikariacie w Lubaniu Śląskim, 
w którym spędził czternaście 
miesięcy.

W latach 1904-1906 studio-
wał w Rzymie w Pontificio Col-
legio Papieskiego Uniwersytetu 
Gregoriańskiego. 

Po ukończeniu nauki podjął 
ponownie działalność duszpa-
sterską w charakterze wika-
rego, najpierw w Paczkowie,  
a od 1907 r. we Wrocławiu  
w kościele św. Marii na Piasku, 
gdzie pełnił funkcję kierownika 
biblioteki publicznej, a także gło-
sił kazania. Obok działalności pe-
dagogicznej i naukowej ks. Wittig 
zaczął zajmować się pisarstwem 
popularno - religijnym. 

Efektem kontynuacji pro-
wadzonych przez niego badań 
naukowych na temat historii 
Kościoła było uzyskanie na Ka-
tolickim Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu Wrocławskiego  
w 1909 roku habilitacji na temat 
Ambrozjastra, (Filastius, Gauden-
tius und Ambrosiaster, Ander-
hotz, Breslau 1909). Po uzyskaniu 
stopnia doktora habilitowane-
go 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 „wizytują-
cego profesora”, prowadzącego 
zajęcia w zastępstwie swego 
chorego nauczyciela księdza 
profesora Maxa Sdralka, który 
widział w nim swojego następcę. 
W tym samym roku został także 
wiceprezesem „Stowarzyszenia 
Czytelników”. Posługę duszpa-
sterską przerwał w 1911 roku,  
w którym rozpoczął karierę uni-
wersytecką związaną z uzyska-
niem mianowania na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego 
historii starożytnej Kościoła.  
W 1915 roku został profesorem 
zwyczajnym historii Kościoła, pa-
trologii i sztuki chrześcijańskiej 
na Uniwersytecie Wrocławskim. 
W roku akademickim 1917/1918 
pełnił funkcję dziekana Wydzia-
łu Teologii Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Jako nauczyciel 
akademicki cieszył się dużym 
uznaniem, uchodził za mistrza 
słowa mówionego, człowieka 
realistycznego i kompetentnego.

Wykłady ks. prof. Wittiga cie-
szyły się dużym zainteresowa-
niem studentów dzięki jego „ob-
razowej retoryce i zdolnościom 
poetyckim”, a także umiejętności 
ich zaangażowania w przekazy-
waną problematykę. 

W badaniach naukowych 
specjalizował się w  teologii 
historycznej dotyczącej wcze-
snych dziejów Kościoła katolic-

Przedstawiciele rodziny Wittigów. Od prawej: synowa Anette Wittig i wnuczka Eva Wittig. 
Fot.Michael Wittig Głos w dyskusji zabiera Henryk Grzybowski. Fot.Michael Wittig



27 Ziemia Kłodzka nr 296-297/wrzesień-październik 2019

kiego oraz zagadnień patrologii 
i sztuki kościelnej. Publikowa-
ne przemyślenia wynikające  
ze studiów nad historią Kościoła, 
wyrażające często nowatorskie 
poglądy, szczególnie z okresu 
lat 1922-1924, wywołały konflikt  
z hierarchią Kościoła rzymsko-
katolickiego. Twórczość pisarska  
ks. prof. Josepha Wittiga z po-
czątku lat dwudziestych XX wie-
ku niosła w sobie (niezgłębione 
w tym czasie) przesłanie chrze-
ścijańskie wyrażone w teologii 
narratywnej, jak i śmiałe poglądy 
teologiczne, niezrozumiałe dla 
części duchowieństwa Kościoła 
rzymskokatolickiego. 

W 1925 r. pięć opracowań 
Wittiga zostało umieszczonych 
na kościelnym indeksie książek 
zakazanych. 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 kon-
sekwencje we wpisaniu części 
twórczości Josepha na indeks 
kościelny, a w następstwie jego 
ekskomuniki wydanej 12.06.1926 
roku.

Wydarzenia te spowodowa-
ły, że prof. Joseph Wittig będąc 
osobą świecką, zwolnioną ze 
ślubów kapłańskich, powrócił  
w 1926 roku w swoje strony ro-
dzinne oraz zamieszkał ponownie  
na ziemi kłodzkiej, którą w swo-
jej twórczości pisarskiej określał  
z miłością jako „Zakątek Pana 
Boga”. Miejscowa społeczność 
przyjęła go życzliwie i z szacun-
kiem tytułowała „profesorem”, 
wśród niej nie czuł się wygnań-
cem z Kościoła.

Powrotnemu zakorzenieniu 
się w małej ojczyźnie sprzyjało 
wybudowanie domu w „Dolinie 
Olch”, w którym 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 pierwo-
rodny syn Höregott, który zmarł 
krótko po urodzeniu. Rodzina 
Wittigów dochowała się trójki 
dzieci o imionach: Johan Rapha-
el, Bianca Maria oraz Christopher 
Michael. 

Zmiana sytuacji życiowej 
spowodowała, że od czasu 
powrotu do Kotliny Kłodzkiej 
Joseph Wittig stał się wolnym 
pisarzem religijnym, zajmują-
cym się w swojej twórczości 
dziejami Hrabstwa Kłodzkiego, 
jego historią, krajobrazem, przy-
rodą oraz jego mieszkańcami,  
o czym pisał w swoich opowiada-
niach, 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 przeciwień-
stwami biegu wydarzeń (losu), 
życia zgodnie z przyjętymi ide-
ami i zasadami. Odrzucał liczne 
propozycje pracy, nadchodzące 
z Kościołów innych wyznań. Pró-
bowano go zdobywać – najpierw 
pochlebstwami, potem żądania-
mi, wystawieniem na próby, nie 
wyłączając presji. Jednakże Wit-
tig postanowił zachować wiarę 
przodków.

5 marca 1946 roku po dwu-
dziestu jeden latach decyzją 
władz Kościoła została zdjęta 
z Josepha Wittiga ekskomu-
nika, co pozwoliło wrócić mu  
do wspólnoty kościelnej, z któ-
rej świadomie nigdy nie odszedł, 
gdyż pomimo wykluczenia po-
został głęboko wierzącym ka-
tolikiem, wiernym Kościołowi 
katolickiemu.

Związki pisarza z ukochaną 
ziemią kłodzką przerwały tra-

giczne wydarzenia będące skut-
kiem nałożonych w Poczdamie  
na Niemcy powojennych retorsji, 
zmuszających m.in. ich ludność 
do opuszczenia stron rodzinnych. 
W ich wyniku 1 kwietnia 1946 
roku pisarz wraz z rodziną oraz 
współziomkami został przymu-
sowo wysiedlony do zachodniej 
okupacyjnej strefy Niemiec. Za-
mieszkał w miejscowości Göhrde 
w rejonie Lüneburga. Tam też 
zmarł na zawał serca 22 sierpnia 
1949 roku. Ciało jego spoczęło  
na cmentarzu w Meschede.

Zawarte w twórczości Jose-
pha Wittiga przesłanie dotyczą-
ce wiary i kościoła, pobożności, 
prawd religii chrześcijańskiej, 
miłości do stron rodzinnych, 
szacunku dla zamieszkującej je 
ludności oraz jej tradycji i kultury, 
stanowi swoisty testament du-
chowy. Wyróżnić można w niej 
dwa odrębne nurty, tj. teologicz-
ny przekazujący ogromną wie-
dzę na tematy religijne, moralne  
i społeczne oraz literacki – epicki 
zawierający opracowania histo-
ryczne, opowiadania, nowele, 
legendy i baśnie.

Oceniając dorobek twórczy 
Wittiga i jego przesłanie należy 
uwzględnić chronologię obu nur-
tów, związanych bezpośrednio  
z sytuacją życiową autora, tj. pu-
blikowanie poważnych teologicz-
nych tekstów oraz przepojonych 
poetyckim przesłaniem powieści 
i opowiadań.

Twórczość teologiczna i lite-
racka Wittiga oraz jego działal-
ność społeczna nie przeszła do 
lamusa historii gdyż nadal zawie-
ra aktualne pedagogiczne prze-
słanie, wspierające ochronę za-
grożonego dziedzictwa kulturo-
wego Europy. Współczesne jego 
zagrożenia powodujące zmierzch 
jej europejskiej cywilizacji łaciń-
skiej, są niczym nowym, gdyż są 

podobne do tych, z którymi bory-
kała się społeczność europejska  
na przełomie XIX i XX wieku. Je-
dynym antidotum na to, co dzie-
je się obecnie na przełomie XX  
i XXI wieku (w nowym tysiącleciu) 
jest powrót do przeszłości, szu-
kania 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 postrze-
gania przeszłości uważanej za 
„krainę zła”.

Interesujący epizod z życia 
prof. Josepha Wittiga przedsta-
wiony został w referacie Man-
freda Spaty, pt. Młody teolog 
i historyk Kościoła z Hrabstwa 
Kłodzkiego, Joseph Wittig  
w Rzymie, w którym opisuje 
„jego dwuletni pobyt na studiach  
w Rzymie w latach 1904-1906, 
gdzie obok pełnych sukcesu 
pism naukowych zauważono 
jego pisma teologiczne jako 
„rozwijajże się pąki”. Młody ka-
płan i doktor teologii katolickiej, 
Joseph Wittig, dowiedział się  
o wyróżnieniu umożliwiającym 
mu od października 1904 do lata 
1906 roku pogłębienie wiedzy 
o historii Kościoła w Kolegium 
Kapłańskim - Campo Santo 
Teutonico w Rzymie (Cmentarz 
Niemiecki). W tym okresie Wittig 
był w dużym stopniu pod wpły-
wem dwóch osobowości: swoje-
go opiekuna pracy doktorskiej, 
prof. Maxa Sdralka z Wrocławia  
i rektora Kolegium dr. Antona  
de Waala. W Rzymie, Sdralek 
wspierał zapał Wittiga na polu hi-
storii kościoła, de Waal rozpoznał 
i wspierał natchniony poetycki 
talent pisarski Wittiga”. 

W swoim wystąpieniu prele-
gent podejmuje kwestię: „jakich 
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wrażeń i przekonań doświadczył 
Wittig w Rzymie?”, zwracając 
jednocześnie uwagę na trud-
ne warunki życiowe (socjalne) 
Josepha Wittiga, które jednak 
nie przeszkodziły mu w nauce  
i osiągnięciu wysokiej pozycji 
społecznej. Wskazując na pod-
stawy osiągniętego sukcesu ży-
ciowego, jak i przyczyny porażek 
odwołuje się do autobiografii 
Wittiga, który pisze: „Studiowanie 
i zostanie księdzem oznaczało  
w ówczesnym czasie dla bied-
nego chłopca (jak on sam) to 
samo, ponieważ każdy inny ro-
dzaj studiów był bardzo kosz-
towny, a sponsorów nie było. 
Kościół miał pieniądze na ten 
cel, a pobożne osoby wpłacały 
pokaźne datki, aby ich ukocha-
ny Kościół pozyskał pobożnego 
kapłana”. Przytacza również wy-
powiedź jego córki Bianki Mari 
Prinz, że „Joseph Wittig otrzymał 
prywatne finansowe wsparcie 
księdza Maya, który przygoto-
wał go również podczas pry-
watnych lekcji do egzaminów 
wstępnych do Gimnazjum  
św. Macieja. Pewnie i z tego 
powodu był Wittig szczególnie 
pilnym i ambitnym studentem, 
który po sześciu semestrach  
w roku 1902 złożył egzamin ści-
sły ustny do pracy doktorskiej, 
a po ósmym semestrze jeszcze 
jako Diakon został promowany  
5 maja 1903 r. na doktora teologii 
z wielką pochwałą (magna cum 
laude)”.

Przyczyn trudności, jakie 
pojawiły się w działalności na-
ukowej i wpłynęły pośrednio 
na ekskomunikę księdza Witti-
ga prelegent upatruje w tym, 
że: „Chociaż Wittig był przez 
całe swoje życie związany  
ze swoją małą ojczyzną „Hrab-
stwem Kłodzkim”, zdecydował 
się z powodów zawodowych, 

po święceniach kapłańskich 
otrzymanych z rąk kardynała 
Georga Koppa we wrocławskim 
kościele św. Krzyża, na przyjęcie 
do diecezji wrocławskiej, a nie 
pozostanie w diecezji praskiej,  
do której według prawa ko-
ścielnego należało Hrabstwo 
Kłodzkie. Przy całej swej radości  
z  posługi  k apłańsk iej ,  c i -
chym jego życzeniem było 
zostać profesorem teologii. 
Tą decyzją pozostania we 
Wrocławiu zaczęło się po-
wolne osłabianie stosunków  
z klerem Hrabstwa Kłodzkiego, 
które skutkowało późniejszym 
zakazaniem jego książek w 1925 
r., ekskomuniką w 1926 roku, aż 
do jej cofnięcia w 1946 roku”.

Joseph Wittig podjął stu-
dia w Rzymie umożliwiające 
jego dalszą karierę naukową.  
„Za pośrednictwem swojego 
opiekuna pracy doktorskiej 
profesora Sdralka, otrzymał, 
„jako najlepszy uczeń w maju 
1904 r. informację z „Cesarskiego 
Niemieckiego Instytutu Arche-
ologicznego” w Berlinie, że zo-
stał mianowany na stypendium 
Instytutu i otrzymał stypendium 
w wysokości 2000 marek na cele 
podróży studyjnej do Rzymu. 
Troskliwy Sdralek załatwił tez 
swojemu „najlepszemu ucznio-
wi” miejsce wikarego w Campo 
Santo Teutonico w Rzymie. To 
korzystne połączenie umożli-
wiło Wittigowi dwuletnie stu-
dia archeologii chrześcijańskiej 
w drogiej metropolii rzymskiej, 
po tym czasie Wittig otrzymał  
od Sdralka nadzieję na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego 
na Uniwersytecie Wrocławskim”.

W czasie dwuletniego po-
bytu w Rzymie „pod kierun-
kiem dwóch doświadczonych 
archeologów Christiana Hülsena  
i Josepha Wilperta badał groby 

pogańsko – antycznego i staro- 
chrześcijańskiego Rzymu. Oprócz 
odwiedzenia grobu Damazego 
w katakumbach Kaliksta badał 
intensywnie cmentarz Soterisa 
przy Via Appia, o czym opubliko-
wał swój pierwszy artykuł w 1905 
roku w „Kwartalniku Rzymskim”.  
W tym samym roku pojawił 
się artykuł o bazylice papieża  
św. Komeliusza, którego nagro-
bek znajduje się również w ka-
takumbach Kaliksta. Malowidła, 
rysunki i napisy w katakumbach, 
jak też malarstwo ścienne w ap-
sydach bazyliki zajmowały go 
przez wiele lat. Tutaj w Rzymie 
z polecenia de Waala napisał pięć 
recenzji do „Kwartalnika Rzym-
skiego”, wśród nich o bliskiej mu 
książce Carla Weymana „Cztery 
epigramy papieża św. Damazego 
I” (Vier Epigramme des hl. Papst 
Damasus I”). Anton de Waal był 
również uzdolniony językowo  
i poznał od razu w recenzjach 
Wittga „poetę i nie mógł do-
czekać się rozkwitu pączka”. 
Poradził stypendyście zajęcie się 
twórczością poetycką: „Ma pan 
moc twórczego słowa; musi pan 
wyjść poza ramy nauki”.

W okresie studiów rzymskich 
„zainspirowany przez Sdralka 
zagłębił się Wittig przepełniony 
gorliwością naukową w studia 
literacko-historyczne nad dalszy-
mi źródłami staro – kościelnymi  
o papieżu Damazym I. Ówcze-
sna dyskusja o anonimowym 
„Ambrozjastrze” skłoniła Wittiga 
do tezy „Ambrozjaster = Hilary”, 
którą opublikował w serii Sdralka 
„Rozprawy Historyczno – Kościel-
ne” w roku 1906 we Wrocławiu. 
Kontynuacja tego studium uka-
zała się w tej samej serii w roku 
1909 o Filistrze, Gaudentym  
i Ambrozjastrze. Dwadzieścia lat 
później Wittig jeszcze raz zajął 
się intensywnie materiałem  

o „Ambrozjastrze”, tym razem  
w narratywno – teologicznej eg-
zegezie: „Super Aquas” i w „Im An-
fang” w czasopiśmie „Die Kreatur”  
w 1927 roku,  jak również  
we słowie wstępnym „Z księgi 
pytań Ambrozjastera” (Aus dem 
Fragenbuche des Ambrosiasters” 
do książki „Das Alte Kirche” (Wiek 
Kościoła), którą wydał w 1927 
roku”.

Jak twierdzi Manfred Spa-
ta: „stypendysta Wittig chłonął 
Rzym, kościelną i światową 
stolicę i rozwijał się „pogodnie  
i z uśmiechem” przez wszystkich 
lubiany”. Z zaprezentowanego 
przez niego materiału badaw-
czego dotyczącego pobytu Jose-
pha Wittiga w Rzymie wynika, że 
studia w Campo Santo Teutonico  
w Rzymie stworzyły podstawy 
jego kariery naukowej, „przez 
ponad dwadzieścia lat czerpał 
doświadczenia z tej podróży  
i utrzymywał kontakt z Campo 
Santo”. Jakieś dwadzieścia lat 
później Wittig napisał na temat 
swoich prac naukowych o róż-
norodności skarbów starochrze-
ścijańskich dokumentów, kata-
kumb, ruin, artefaktów i literatury 
w Rzymie, stolicy państwa ko-
ścielnego”. Uważał, że „Kto chce 
pisać o powstaniu pierwszego 
Kościoła musi być obeznany  
w całkowicie specyficzny sposób 
z duchem tamtego czasu, z jego 
dokumentami i pozostałościami. 
Musi umieć wyzbyć się wszyst-
kiego tego, co nauczył się wcze-
śniej. Musi zrozumieć prawa i siły 
stawania się, liczne rozgałęzienie 
się i poplątane koleje rozwoju 
historycznego”.

K o n k l u d u j ą c ,  re fe re n t 
stwierdził: „Joseph Wittig nie 
przypuszczał, w jak intensywny 
sposób wzbogaci przez następne 
dwadzieścia lat starokościelne 
badania i przez kolejne dwudzie-
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stolecie zachowa, jako „zbieracz 
świętych i świeckich pamiętni-
ków” kłodzkiej ojczyzny kolek-
tywną pamięć swoich rodaków. 
Wittig poznał w Rzymie baroko-
wy bogaty rozwój rzymsko – ka-
tolickiego papieskiego kościoła, 
umocnionego dogmatycznie  
w hierarchiczne strukturach. Nie 
przepuszczał, co będzie musiał 
przeżyć w swoim życiu: przed-
wczesny (dobrowolny) koniec 
profesury we Wrocławiu, umiesz-
czenie jego książek na indeksie, 
wykluczenie z Kościoła z powo-
du ekskomuniki, utraty wiary  
w Boga teologów i utraty ojczy-
zny swoich przodków”.

Josef Wittig był nie tylko 
wybitnym myślicielem i teolo-
giem, ale również historykiem  
i pisarzem zafascynowanym swo-
ją małą ojczyzną - Hrabstwem 
Kłodzkim. Do jednego z jego 
twórczych dzieł należy Kronika 
miasta Nowa Ruda (Chronik der 
Stadt Neurode, Neurode 1937), 
zawierającą m.in. historię nie-
miecko-czeskich ziem w zakąt-
ku Śląska, pełną zwrotów akcji, 
wojen i podbojów, która została 
wydana z okazji 600-lecia miasta.

Wielokulturowość oraz przy-
należność polityczną do różnych 
państw stanowi charakterystycz-
ną cechę miejscowości położo-
nych na obszarze ziemi kłodzkiej, 
której historia oraz dziedzictwo 
trzech kultur dla wielu współcze-
snych jej mieszkańców jest czę-
sto nieznane, co nie sprzyja ich 
zakorzenieniu się, jak i ochronie 
wspólnego dziedzictwa kultu-
rowego.

Problem wielokulturowości 
ziemi kłodzkiej w oparciu o zmie-
niające się dzieje małej ojczyzny 
Josepha Wittiga przedstawił  
w swoim wystąpieniu mgr An-
drzej Behan w referacie „Ślady 
czeskie w Kronice Nowej Rudy 
prof. Josepha Wittiga”. Zwraca  
w nim uwagę, że w czasach cięż-
kiej próby i zmiennego dla jego 
życia biegu wydarzeń, postępu-
je zgodnie z przyjętymi ideami 
i zasadami. Tezę tę wyjaśnia na-
stępująco: „Według badań do-
tyczących dziejów ziemi kłodz-
kiej, a więc także i Nowej Rudy 
pierwszą przynależnością tego 
miasta było Królestwo Czeskie. 
Także i ten okres historyczny, 
obejmujący lata 1337-1742 był 
opisany w „Chronik der Stadt 
Neurode” autorstwa prof. Jose-
pha Wittiga, któremu przyszło 
ją pisać w trudnych dla Niego  
i Niemiec czasach nazistowskich, 

bowiem swoje dzieło ukończył 
w 1936 roku, a więc w okresie, 
dla którego przynależność części 
terytorium ówczesnego państwa 
niemieckiego do terenów inne-
go, zwłaszcza państwa czeskie-
go, była okresem niechlubnym. 
Działania władz nazistowskich 
w tym okresie choćby wobec 
miejscowości należących do, tzw. 
„zakątka czeskiego” dotyczące 
likwidacji ich historycznych nazw 
słowiańskich są wyraźnym tego 
przykładem”.

Obiektywność badań i prze-
kazu Josepha Wittiga zdaniem 
Behana potwierdza odwoływa-
nie się w Kronice do prac nauko-
wych z wcześniejszego okresu,  
np. Josepha Köglera (1765-1817). 
„Pierwsze lata udokumentowa-
nego istnienia Nowej Rudy, tezy 
związane z jej powstaniem oraz 
herb przestawiane są niemal 
identycznie przez Wittiga”. Po-
dobnie, jak i inni autorzy pisze, 
że zasiedlanie obszaru ziemi no-
worudzkiej miała miejsce około 
połowy XIII wieku przez niemiec-
kich kolonistów pochodzących 
z pogranicza czesko-łużyckiego.

Przybywający koloniści 
zagospodarowywali „dziewi-
cze” obszary ziemi noworudz-
kiej, przygotowując jej grunty  
do rozwoju rolnictwa i hodowli, 
a także tworzyli materialne pod-
stawy rozwoju dzisiejszego mia-
sta. Z Czechami swoje związki 
posiadali pierwsi właściciele 
(Hannus Wusthub - pochodzą-
cy z Miśni, a następnie rodu 
von Donyn) nie tylko miasta,  
a także całych feudalnych dóbr 
noworudzkich, którzy utrzymy-
wali ścisłe związki z dworem 
królewskim w Pradze, co po-
twierdzają przytaczane przez 
Wittiga dokumenty. Nabycie 
w 1352 roku przez ród von Do-
nynów od Hannusa Wusthuba 
ziem noworudzkich według Wit-
tiga zdynamizowało ich rozwój, 
gdyż „Donynowie dbali o rozwój 
swych dóbr na miarę ówczesnych 
warunków i możliwości”.

Opisując na podstawie Kroni-
ki Wittiga historię rodu Donynów, 
nadawane przez nich przywileje 
poszczególnym cechom – sprzy-
jające rozwojowi miasta oraz to-
czące się na zarządzanych przez 
nich ziemiach wojny (najazdy 
przez husytów) Behan zwraca 
uwagę, że; „W czasie wizyty lub 
wizyt husytów zginęli ówcześni 
panowie dóbr noworudzkich 
Otto III i Henryk II Dynowie. 
Wittig stawia tezę możliwości 

śmierci obu braci w bitwie pod 
Czerwoną Górą koło Wielisławia 
w grudniu 1428 r. Jeśli teza ta 
znalazła by potwierdzenie, mamy 
kolejny dowód zaangażowania 
właścicieli dóbr noworudz-
kich w sprawy czeskie poprzez 
uczestnictwo w bitwie przeciw 
husytom po stronie prawowi-
tych władców księstwa i szlachty 
kłodzkiej”.

Podkreśla również, ze ostat-
nie lata panowania Donynów ce-
chowały się wojnami religijnymi 
toczącymi się na ziemi kłodzkiej, 
która od 1454 r. przypadła hu-
sycie Jerzemu z Podiebradów 
późniejszemu królowi Czech.

W dalszej części wystąpienia 
prelegent przytacza za Kroniką 
najważniejsze daty i wydarzenia 
kształtujące historię i społeczno-
-polityczne oblicze ziemi kłodz-
kiej, tj. m.in.: toczących się wojen 
religijnych w XVI wieku oraz ich 
następstw; kolejnych zmian 
panowania w noworudzkich 
dobrach lennych w okresie XV- 
XVIII wieku, którymi zarządzał 
ród Stillfriedów, za których pa-
nowania w okresie od drugiej 
połowy XV aż do początku XVII 
ponownie wybuchły wojny reli-
gijne, wywołane reformacją oraz 
jej następstwami dotyczącymi 
mieszkańców ziemi kłodzkiej, 
narażonych często na śmierć 
i utratę majątku. Wszystkie te 
wydarzenia niosły konkretne 
zmiany społeczne i polityczne.

Diametralne zmiany w sytu-
acji w przynależności państwo-
wej mieszkańców ziemi kłodzkiej 
nastąpiły w 1742 roku, kiedy to 
władca Królestwa Pruskiego Fry-
deryk II, zwany Wielkim kupił ją 
od księcia Karola bawarskiego, co 
zapoczątkowało nową przyna-
leżność państwową i polityczną 
Nowej Rudy.

Swoje wystąpienie A. Behan 
sumuje następującą konkluzją: 
„W oparciu o analizy treści kroniki 

Nowej Rudy dotyczącej czasów 
czeskich można stwierdzić, ze ten 
okres w dziejach miasta i dóbr 
lennych stworzył jego początek 
oraz ukształtował podwalinę go-
spodarczą tego obszaru. Nowa 
Ruda wyrosła na włókiennictwie, 
handlu oraz rzemiośle. Swe po-
czątki miało także górnictwo 
węglowe, rozwinięte dopiero  
w wiekach późniejszych. Pomi-
mo trudnych dla Autora czasów,  
w których pisał swoją kronikę, 
należy stwierdzić, że prof. Joseph 
Wittig przedstawił ten okres dzie-
jów Nowej Rudy rzetelnie i obiek-
tywnie. Wprawdzie wiele spraw 
budziło jego pewne wątpliwości, 
jednak pozostawił je umiejętnie 
do oceny czytelników. Znajdu-
jemy też w jego opisie wiele 
ciekawych informacji z dziejów 
lokalnych, przedstawionych  
na tle szerszym, obejmującym 
nie tylko przeszłość ziemi kłodz-
kiej, ale i ówczesne państwo 
czeskie.

Kolejne wystąpienie autor-
stwa Güntera Grögera (byłego 
mieszkańca Hrabstwa Kłodzkie-
go oraz wieloletniego redakto-
ra miesięcznika „Grafschafter 
Bote” - niemieckiej wspólnoty 
jego rodaków w RFN), pt. „Po-
chwała matki – Joseph Wittig” 
wzbudziło duże zainteresowa-
nie uczestników Sympozjum ze 
względu na treść i formę prze-
kazu. Swoje wystąpienie referent 
poprzedził krótką informacją  
o rodzicach Josepha Wittiga, in-
formując, że: Ojciec Josepha Wit-
tiga Eduard Friedrich ożenił się 
Johanną Strangfeld ze Schegel, 
„zamieszkałą na Koloni Leppelt”.
Pochodził z rodziny posiadają-
cej dwanaścioro dzieci, dwóch 
chłopców i dziesięć dziewczynek, 
w której wszyscy mogli śpiewać, 
tańczyć i muzykować.

Z małżeństwa (ojciec Josepha 
Wittiga) - „był szczęśliwie żonaty” 
– urodziło się ośmioro dzieci, syn 

Uczestnicy otwarcia wystawy „Dzieje Nowej Rudy według kroniki prof. Josepha Wittiga”.
Fot.Michael Wittig



30   Ziemia Kłodzka nr 296-297/wrzesień-październik 2019

Joseph (*1879) jako szósty. Jako 
maluch był żartobliwie nazywany 
„Ambrosseffashannlas Joseph”, 
ponieważ jego dziadek nazywał 
się Ambrosius, z kolei jego ojciec 
nazywał się Joseph („Seffe”),  
a matka Johanna, „Hannla”.  
Po śmierci męża (* 1837, + 1901) 
matka Josepha żyła jeszcze 19 
lat (* 1844, +1920) i doczekała 
się jedenaścioro wnuków.

Günter Gröger w oparciu  
o wspomnienia Josepha Witti-
ga przedstawił jego znamienną 
miłość do matki oraz szacunek, 
a także podziw dla jej heroicz-
nej postawy życiowej, dla któ-
rej „gotów był zrobić wszystko”.  
W swoich wspomnieniach (za-
wartych w jego twórczości) 
pisze: „obraz mojej matki nigdy 
nie był obrazem matuleńki. Na-
wet gdy z biegiem lat jej postać 
zmalała, a jaj ją sporo przerosłem, 
wydawała mi się tak wysoka, że 
tylko raz odważyłem się wziąć 
jej głowę w swoje ręce i przytu-
lić do mej piersi. Było to wtedy, 
gdy śmierć zabrała z jej domu 
ukochaną córkę. Głęboko to  
z matką przeżyliśmy. Całe nasze 
życie wydawało się całkowicie 
odmienione”. Postawa i charak-
ter matki, cechujące się dobrocią  
i życzliwością wobec dzieci i lu-
dzi, a także niezwykła pracowi-
tość i zaradność życiowa, ukształ-
towały się w dzieciństwie oraz  
w środowisku, w którym żyła, 
„jako najmłodsze dziecko spo-
śród tuzina dzieci. Z energicznej, 
wręcz tryskającej życiem rodziny, 
tylko ona odziedziczyła głęboką 
powagę. To było jak przywilej, 
ponieważ łaską jest przyjąć 
trudności życia. Jej przeznacze-
niem było towarzyszenie swojej 
owdowiałej matce w jej późnej 
starości. Pomagała jej przy szpu-
lowaniu i tkaniu w pokoiku,  
w którym miała swoje dożywo-
cie. Stamtąd wziął ją mój ojciec, 

który był stolarzem, a wkrótce 
został właścicielem małego go-
spodarstwa rolnego. „Ona umie 
tylko szpulować i tkać” – napo-
minali ojca jego krewni, którzy 
chyba wiedzieli, ile innych umie-
jętności i sił potrzeba do pracy 
w gospodarstwie rolnym. Ojciec 
pracował bowiem w fabryce 
poza miejscem zamieszkania  
i w domu mógł być tylko w nie-
dziele. Dlatego musiała mieć  
w sobie dużo sił”.

Nowa sytuacja życiowa matki 
Wittiga spowodowała, że „także 
w nowym domu musiała ustawić 
krosno tkackie, gdyż tygodniów-
ka ojca była marna. Zboża na jej 
polach musiały być tak samo 
bujne, jak na polach sąsiadów, 
a krowy w oborze lśnić czysto-
ścią i obfitością, (…) Co drugi 
rok w kołysce leżało dzieciątko. 
Wtedy to właśnie na moją mat-
kę 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 niedzielę, sama musiała 
dbać o bezpieczeństwo rodziny 
i domu, za co szanowali ją inni 
mężczyźni. (…) Moja matka sta-
ła się jednością tej ziemi, którą 
uprawiała bez niczyjej pomocy. 
Nie było cząstki ziemi, której nie 
miałaby w ręku. Jej oddech i wy-
ziewy ziemi przenikały się wza-
jemnie. Ludzie czasem mówili, że 
nasze pole jest w bardzo szcze-
gólny sposób pobłogosławione, 
a w naszej oborze czuje się jakąś 
tajemniczą moc. To była właśnie 
moja matka”.

Wittig pisze „Moja matka 
żyła tak długo, jak długo mogła 
uprawiać swoją ziemię i zapew-
nić nam dom. Chcieliśmy przy-
gotować jej potem piękną, spo-
kojną starość. W kwietniu 1920 
roku przekazała gospodarstwo 

mojej starszej siostrze i jej mężo-
wi. Umarła w lipcu. Umarła, ale 
żyje we mnie i wokół mnie. Kiedy 
odczuwam jej obecność, zawsze 
mówię „mamo”.

Kończąc swoje wystąpienia 
Günter Gröger mocno zaakcen-
tował stwierdzenie Josepha Wi-
tiiga, które w szczególny sposób 
oddaje jego stosunek do matki: 
„Kiedy mówię o swoim domu  
i rodzicach, nie lubię używać 
wielk ich słów z wiązanych  
z moim humanistycznym wy-
kształceniem. Jednak w tym 
przypadku muszę powiedzieć: 
moja matka była kobietą o sta-
rożytnej wielkości – heroiczną, 
a przy tym spokojną i kocha-
jącą. Na jej grobie napisałem;  
„W wiecznym świetle!” Bóg stwo-
rzył ją, jako moją matkę”. 

W końcowej części obrad 
przedstawione zostały refera-
ty organizatorów Sympozjum, 
osób najbardziej zaangażowa-
nych w upamiętnienie postaci 
Prof. Josepha Wittiga, jednej  
z wybitnych osobowości ziemi 
kłodzkiej, zasługujących na sza-
cunek i pamięć, o której należy 
mówić słowami najlepszymi  
z możliwych. Wittig był bowiem 
człowiekiem wszechstronnie wy-
kształconym, cechującym się in-
teligencją, oczytaniem i erudycją, 
o szerokich zainteresowaniach 
humanistycznych, który nie stro-
nił od „ludu”.

Wystąpienie mgr Teresy Ba-
zały, (Prezes Fundacji Odnowy 
Ziemi Noworudzkiej oraz Redak-
tora Naczelnego Trójjęzycznego 
miesięcznika „Ziemia Kłodzka” 
publikującego wiele artykułów 
o twórczości i życiu Josepha 
Wittiga), pt. „Idea przywrócenia 
pamięci o prof. Wittigu i jej kul-
tywowanie” prezentowało po-
dejmowane w tym celu działania 
organizacyjne.

Idea ta podjęta została  

„w 1991 r. przez Fundację Odno-
wy Ziemi Noworudzkiej, której 
ważnym celem statutowym jest 
ochrona i promocja dziedzictwa 
kulturowego. Starania te trwały 
sześć lat. Dzięki wsparciu Funda-
cji Współpracy Polsko-Niemiec-
kiej udało się pozyskać środki  
na remont kapitalny domu ro-
dziny Wittigów i jego zaadop-
towanie na miejsce pamięci,  
w czym nieocenioną pomoc 
okazało Muzeum Ziemi Kłodzkiej  
i osobiście ówczesna dyrektor 
Krystyna Toczyńska-Rudysz, która 
wspólnie z Krystyną Oniszczuk-
-Awiżen przygotowały wystawę 
biograficzną oraz urządzenie 
pomieszczeń biblioteki i salo-
nu, które do dziś budzą podziw 
zwiedzających Dom - Muzeum 
prof. Josepha Wittiga”.

W ocenie Teresy Bazały „waż-
ne znaczenie dla kultywowania 
pamięci o prof. Wittigu mia-
ło sześć Polsko-Niemieckich 
Sympozjów Wittigowskich, 
jakie Fundacja zorganizowała  
w latach 1997 – 2008 we współ-
pracy z ośrodkami naukowymi  
we Wrocławiu i Opolu. Szczegól-
ną pomoc w organizacji pierw-
szych z nich odegrał śp. Ks. prof. 
Marcol, służący Fundacji swoją 
wiedzą i niezwykle cennymi 
radami. Sympozja znacznie 
przybliżyły, szczególnie polskiej 
ludności ziemi kłodzkiej, dorobek 
twórczy prof. Wittiga, umożliwiły 
poznanie jego rodziny i skupiły 
wielu sympatyków jego twórczo-
ści. W czasie sympozjów wygło-
szono czterdzieści referatów po-
święconych prof. Wittigowi oraz 
trzydzieści inspirowanych jego 
twórczością. W organizowaniu 
sympozjów nieocenioną pomocą 
służył Ś.P. Georg Hoffmann, który 
wspierał Fundację w pozyskiwa-
niu środków na organizację i wy-
danie pięciu tomów materiałów 
z sympozjów. Od Georga Hoff-

Przedmioty podarowane do Muzeum Wittiga przez synową Annettę. Z prawej ostrzałka 
do ołówków używana przez prof. Wittiga. Fot.Michael Wittig

Otwarcie wystawy „Dzieje Nowej Rudy według kroniki prof. Josepha Wittiga”  
przez ks. prałata Franza Junga. Fot.Michael Wittig
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manna uczyliśmy się też miłości 
do tej ziemi”.

Poza organizacją Sympo-
zjów Wittigowskich Fundacja 
podjęła wiele innych inicjatyw 
edukacyjnych dotyczących hi-
storii oraz ochrony dziedzictwa 
kulturowego ziemi kłodzkiej, 
np. zorganizowanie w 2012 r. 
konferencji naukowej, nt. „Nie-
mieckie dziedzictwo kulturowe. 
Bariera czy pomost w stosunkach 
Polaków i Niemców?”. Ponadto 
Muzeum Wittiga jest corocznie 
miejscem, gdzie we wrześniu 
odbywają się dwudniowe Eu-
ropejskie Dni Dziedzictwa.

Bardzo cenną inicjatywą było 
powołanie przy Domu Wittiga 
Sezonowego Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej im. Prof. Josepha 
Wittiga we współpracy z dzia-
łaczami Polskiego Klubu Ekolo-
gicznego w Nowej Rudzie, gdzie 
w Dolinie Olch dzieci i młodzież 
podczas organizowanych warsz-
tatów uczą się jak chronić środo-
wisko i poznają postać Patrona.

Dużym przedsięwzięciem 
Fundacj i  było wytyczenie  
i oznakowanie tablicami infor-
macyjnymi w 2010 roku szlaku 
turystycznego pod nazwą „Szlak 
opowiadań prof. Josepha Witti-
ga”, który połączył najpiękniej-
sze miejsca i atrakcje Wzgórz 
Włodzickich od Bożkowa przez 
Nową Rudę do Świerk, które 
tak pięknie opisywał pisarz. Po-
dobnych inicjatyw w ostatnich 
latach było bardzo wiele dzięki 
zaangażowaniu sympatyków 
Wittiga na ziemi kłodzkiej, któ-
rych liczba jest bardzo duża.  
W ostatnich słowach wystąpienia 
podziękowała wszystkim wolon-
tariuszom za ich zaangażowanie 
się w działania Fundacji związane 
z przywracaniem pamięci Jose-
pha Wittiga, propagowaniem 
jego działalności twórczej oraz 
czynnym uczestniczeniem w 
procesie przywracania historii 
ziemi kłodzkiej, wymieniając 
wśród nich m.in.: Irenę Rogow-
ską, Krystynę Bałon, Sabinę 
Zawadę – Guzarę, Karola Mali-
szewskiego, Dyrektor Bracław-
ską i Ś.P. Jerzego Lamorskiego. 
Zaakcentowała również, że:  
„W działaniach na rzecz promocji 
prof. Wittiga odegrał ogromną 
rolę obecny tu prof. Lesław Ko-
ćwin, autor wielu opracowań  
i referatów, który także inspirował 
środowiska naukowe do podej-
mowania tej problematyki. Bar-
dzo serdecznie Panu Profesorowi 
dziękuję i wyrażam nadzieję na 

dalszą współpracę”. 
Niewątpliwie interesująca 

i refleksyjna, oparta na wła-
snych doświadczeniach, była 
wypowiedź Juliana Golaka, 
(długoletniego działacza róż-
nych szczebli samorządowych, 
kreatora Euroregionu Glacen-
cis oraz organizatora wielu 
przedsięwzięć społecznych, 
kulturalnych i ekonomicznych  
na ziemi kłodzkiej), zatytułowana 
„Prof. Joseph Wittig, mało znany 
Niemiec, którego rozsławili Po-
lacy”. W wystąpieniu, w którym 
skupił się na postaci prof. Jose-
pha Wittiga, zaakcentował, że  
„Od 1990 roku w Nowej Rudzie, 
25 – tysięcznym mieście Dolnego 
Śląska trwa regularna i niezwykła 
promocja postaci niemieckiego 
profesora Josepha Wittiga. Dzięki 
inicjatywom społecznym zostało 
zorganizowane w Nowej Rudzie 
siedem polsko-niemieckich kon-
ferencji naukowych, powstało 
jedyne na świecie Muzeum  
prof. Josepha Wittiga, a lokalna 
szkoła podstawowa przyjęła tego 
Niemca za patrona”.

Genezę tych wydarzeń Golak 
przedstawia następująco: „Pierw-
szy raz o niezwykłej postaci pro-
fesora Josepha Wittiga usłysza-
łem w 1986 roku. Pamiętam, że 
było to w Lądku- Zdroju podczas 
prywatnej rozmowy, w której 
uczestniczyli G. Gröger, jego żona 
Agnes i G. Hoffmann ze strony 
niemieckiej oraz W. Martynowski 
i M. Żmijewski ze strony polskiej. 
Przysłuchiwałem się tej rozmo-
wie ze zdziwieniem, bowiem 
nigdy nie słyszałem o osobie 
prof. Josepha Wittiga, chociaż 
mieszkam w Nowej Rudzie  
od 1957 roku. Wstydziłem się, 
że nic wcześniej nie wiedzia-
łem o Nim, chociaż Wittig uro-
dził się w 1879 roku właśnie  
w tym samym mieście, w którym 
mieszkam przez większą część 
mojego życia. Postanowiłem, że 
koniecznie muszę poznać postać 
i niezwykłe życie tego Niemca. 
Pierwsze artykuł o Wittigu i jego 
małej ojczyźnie w Polsce został 
opublikowany w czasopiśmie 
„Ziemia Kłodzka”, które od same-
go początku, tzn. od listopada 
1989 roku publikowało mało 
znaną przedwojenną historię 
Ziemi Kłodzkiej”. 

Spotkanie to zainspirowało 
Juliana Golaka, jak i jego przy-
jaciół do podjęcia wielu działań 
przywracających „ciągłość” histo-
ryczną ziemi kłodzkiej, pozwala-
jącą jej obecnym mieszkańcom 

na zakorzenienie się w niej,  
na zrozumienie „ducha” tej ziemi. 
„Można powiedzieć, że rezultatem 
prywatnej rozmowy pięciu osób 
z 1986 roku była popularyzacja 
wiedzy o zapomnianym niemiec-
kim profesorze”.

Rozpoczęcie tych działań, któ-
rych jednym z eksponowanych 
przedsięwzięć było przywrócenie 
ziemi kłodzkiej postaci prof. Jose-
pha Wittiga, jednej z wybitnych 
postaci tej ziemi, przedstawiającej 
jej historię, krajobraz i kulturę z 
wielką atencją było niezmiernie 
trudne w warunkach politycz-
nych, jakie istniały w Polsce do 
początku lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku. Odzyskanie domu 
Wittiga: „Zaczęło się od sytuacji 
bardzo nieprzyjemnej, bowiem 
okazało się, że w domu rodzin-
nym Wittigów (obecnie) w No-
wej Rudzie, przy ulicy Słupeckiej 
władze komunistyczne umieściły 
rodziny, które przez lata doprowa-
dziły ten budynek do fatalnego 
stanu technicznego. Opowiadał 
mi kiedyś ks. prof. Alojzy Marcol, 
największy w Polsce znawca życia  
i twórczości J. Wittiga, że w la-
tach 70-tych XX wieku starał się 
zdobyć jakieś informację o Wit-
tigu, ale mieszkańcy rodzinnego 
domu Wittiga przyjęli go bardzo 
niechętnie, a niektórzy rzucali  
w jego stronę kamieniami”.

Demokratyzacja życia po-
litycznego w Polsce po 1989 
roku, kiedy do władzy doszły 
suwerenne narodowe i patrio-
tyczne siły sprzyjała nie tylko 
„odrodzeniu narodowemu”, ale 
także zmianie dotychczasowej 
„obozowej”, socjalistycznej po-
lityki zagranicznej z obowiązu-
jącym podziałem na przyjaciół  
i wrogów. Nowe uwarunkowania 
i możliwości swobodnego dzia-
łania J. Golak charakteryzuje na-
stępująco: „Sytuacja uległa pozy-
tywnej zmianie w 1990 roku, gdy 
pierwsze demokratyczne wybory 
do rady Miejskiej oraz Gminy  
w Nowej Rudzie wygrali kandy-
daci Komitetu Obywatelskiego. 
Nawiązano prawie od razu współ-
pracę z miastem Castrop-Rauxsel  
w Nadrenii-Westwalii, która za-
kończyła się podpisaniem oficjal-
nej umowy o współpracy part-
nerskiej. Przełomowym wydarze-
niem było powstanie Fundacji 
Odnowy Ziemi Noworudzkiej 
w 1991 roku. Fundację tę powo-
łali przede wszystkim społecz-
nicy, którzy już wcześniej zain-
teresowani byli historią Wittiga, 
była to chyba pierwsza fundacja 

powstała w województwie wał-
brzyskim po przemianach ustro-
jowych w 1990 roku. Ta nowa 
organizacja od razu podjęła się 
remontu Domu Wittiga i wytrwa-
le dążyła do powstania muzeum 
w jego rodzinnym domu, który 
jest umiejscowiony na uboczu 
przy ul. Słupeckiej”.

W dalszej części wystąpienia 
Julian Golak przedstawił najważ-
niejsze wydarzenia z biografii 
prof. Josepha Wittiga, które za-
fascynowały go wraz z gronem 
przyjaciół oraz zainspirowały  
do działań przywracających pa-
mięci tego wybitnego teologa, 
pisarza, kronikarza i miłośnika 
ziemi kłodzkiej. 

W następstwie demokra-
tycznych zmian politycznych: 
„W 1992 roku Fundacja Odnowy 
Ziemi Noworudzkiej odzyskała 
od władz miasta Dom Wittiga 
na cele społeczno - kulturalne 
i przeprowadziła tam pierwszy 
remont, dzięki zaangażowaniu 
środków z Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej w Warszawie. 
Społeczne działania rewitalizacyj-
ne trwały do 1997 roku, w którym 
zakończono remont budynku  
i zgromadzono w nim ocalałe 
nieliczne pamiątki po Wittigu.

Uroczyste oddanie Domu 
Witt iga społeczności  z ie -
mi kłodzkiej zainaugurował  
„ks. kardynał Henryk Gulbinowicz 
w dniu 8 maja 1997 roku mszą 
świętą w słupeckim kościele,  
do którego uczęszczał Joseph 
Wittig, a później uroczyście po-
święcił Muzeum prof. Wittiga  
w Nowej Rudzie. (…) Ten rok był 
niezwykle istotny w postępie 
prac nie tylko remontowych, ale 
także zorganizowanego konfe-
rencję naukową, pt. „Joseph Wit-
tig. Śląski teolog i historiograf”.  
W Konferencji, w której udział 
wzięli także znawcy historii  
i twórczości J. Wittiga, przedsta-
wiono po raz pierwszy Wittiga, 
jako człowieka który … wyprze-
dził swoją epokę, a jego dzieło 
i niezwykłe życie ma istotny 
wymiar nie tylko dla Niemców, 
ale także dla Polaków i Czechów. 
(…) Konferencję oraz dwudnio-
we uroczystości objęli swoim 
honorowym patronatem także 
konsulowie generalni z RFN, 
Polski i Czech. Z Wrocławia 
przyjechał konsul Roland Klisow,  
z Pragi konsul Obidowski, a czeski 
konsul dr Josef Byrtus przyjechał  
do Nowej Rudy z Katowic. Było to 
niewątpliwe dowartościowanie 
pracy społecznej mieszkańców 
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pogranicza polsko-czeskiego, 
którzy chcieli przypomnieć jego 
prawdziwą historię i upamiętnić 
prof. Josepha Wittiga”.

Na koniec wystąpienia Julian 
Golak serdecznie podziękował 
mgr Teresie Bazale, Prezes Funda-
cji Odnowy Ziemi Noworudzkiej, 
nauczycielce historii w szkołach 
noworudzkich, która kieruje fun-
dacją na zasadach honorowych. 
Podkreślił, że „jest to niezwykle 
odpowiedzialna funkcja społecz-
na, którą już ponad dwadzieścia 
lat sprawuje honorowo oraz 
odpowiedzialnie zarządza Do-
mem Wittiga. Ta praca jest dość 
niewdzięczna, bo stan budynku 
przez minione lata mocno się 
pogorszył. Utrzymanie kosztuje,  
a pieniędzy ciągle jest mało. Pani 
Prezes – obecnie emerytowana 
nauczycielka – opiekuje się tym 
budynkiem, do którego często 
dopłaca z własne pieniądze. 
Władze Nowej Rudy już od po-
nad ćwierć wieku nie chcą się 
angażować w utrzymanie tego 
jednego na świecie muzeum”.

Sentencją wypowiedzi Ju-
liana Golaka, odnoszącą się 
do całości wystąpienia, było 
stwierdzenie: „Warto odwiedzić 
to niezwykłe miejsce, o którym 
do końca życia pięknie pisał prof. 
Joseph Wittig. To miejsce, do któ-
rego tęsknił, jest dzisiaj źródłem 
wiedzy o życiu przedwojennych 
mieszkańców ziemi kłodzkiej  
i ciągle przyczynia się do lepsze-
go wzajemnego zrozumienia się 
przez Polaków i Niemców”.

Zagadnienia dotyczące 
ochrony niemieckiego dzie-
dzictwa kulturowego Hrabstwa 
Kłodzkiego (Grafschaft Glatz),  
a także wspomagania opieki nad 
Domem - Muzeum prof. Wittiga, 
stanowiącym miejsce częstych 
spotkań niemieckich i polskich 
mieszkańców ziemi kłodzkiej, 
przeDstawione zostały w refe-
racie, pt. „Działania Towarzystwa 
Przyjaciół Domu Wittiga na rzecz 
Muzeum Wittiga”, który wygłosił 
Horst Ulbrich - Prezes Niemiec-
kiego Towarzystwa Społeczno-
-Kulturalnego (DFK) w Kłodzku 
oraz Prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Domu Wittiga, organizator 
różnych społecznych inicjatyw 
dotyczących rekultywacji i ochro-
ny zabytków, a także edukacji  
z zakresu dziejów ziemi kłodzkiej 
oraz upamiętnienia osoby prof. 
Wittiga.

We wstępnej części swe-
go wystąpienia poinformował  
o działalności Towarzystwa 

Przyjaciół domu Wittiga (Freun-
deskreis Wittig Haus), w którym 
od 1 stycznia 2015 roku sprawuje 
funkcję skarbnika i organizatora 
koniecznych napraw jak i został 
przewodniczącym towarzystwa. 
Poinformował, że „ Towarzystwo 
założono w dniu 9.09.2004 roku, 
w celu ochrony budynku Domu 
Wittiga przed szkodami i prze-
prowadzenia koniecznych na-
praw, ponieważ środki finansowe 
Fundacji nie były wystarczające. 
Na członków zarządu wybrano 
następujące osoby: Georga Hof-
fmana prof. Lesława Koćwina  
i prof. Klausa Wenzla, skarbni-
kiem został Horst Ulbrich, a se-
kretarzem Andrzej Behan”.

Zaznaczył również, że dzięki 
pomocy Towarzystwa „duże pra-
ce remontowe zostały zakończo-
ne, więc ma nadzieję, że przez 
następne kilka lat będziemy mo-
gli pomagać Fundacji Odnowy 
Ziemi Noworudzkiej.

Odnosząc się do wspoma-
gających działań Towarzystwa 
podkreślił, że „należy stwierdzić, 
iż utrzymanie domu Wittiga to 
ważne i łączące narody działa-
nie, mające na celu zachowanie  
i pielęgnowanie dawnej nie-
mieckiego, a teraz polskiego 
dorobku kultury” oraz zaapelo-
wał: „Dołóżmy wszelkich starań, 
aby zachować i napełnić życiem 
ten wyjątkowy dom”. 

Prowadzący obrady prof. 
Lesław Koćwin podziękował 
wszystkim występującym refe-
rentom, stwierdzając, że prze-
kazali wiele nowych i cennych 
informacji odnoszących się  
do życia i twórczości prof. Jose-
pha Wittiga, a także odnośnie 
edukacyjnych działań mających 
za zadnie upamiętnienie jego 
osoby oraz ochrony dziedzictwa 
kulturowego ziemi kłodzkiej. Za-
prosił również do uczestników 
Sympozjum do zadawania pytań 
referentom, jak i do dyskusji.

Zabierający w niej głos  
ks. prałat Franz Jung oraz Elisa-
bet Kynas odnieśli się do decy-
zji władz Kościoła dotyczących 
zdjęcia z prof. Josepha Wittiga 
ekskomuniki, (w której podję-
ciu decydującą rolę odegrał ks. 
kardynał August Hlond), podkre-
ślając, że przyjęta została z wiel-
ką radością przez niemieckich 
mieszkańców ziemi kłodzkiej. 
Jednocześnie wyrazili żal, że 
kardynał w niewielkim stopniu 
objął opieką niemieckie ducho-
wieństwo na Śląsku, przyspie-
szając zmiany osobowe w pa-

rafiach w okresie jeszcze przed 
opuszczeniem tych ziem przez 
niemieckich mieszkańców.

Prowadzący obrady usto-
sunkowując się do obu wypo-
wiedzi stwierdził, iż w kwestii tej  
ks. kardynał Hlond niewiele 
mógł zrobić, gdyż miał „związa-
ne ręce” ze względu na naciski 
polityczne – nowych prokomu-
nistycznych władz Polski, które 
widziały ograniczoną rolę Ko-
ścioła w życiu społecznym.

„Stonowaniem” tej dyskusji 
była wypowiedź Henryka Grzy-
bowskiego, który zacytował 
„urywek” jednego z powojen-
nych opowiadań Wittiga: Oto 
podnoszę ten niezwykły kielich 
ofiarny ku niebu: na jego obrze-
żach błękitne góry, na ich szczy-
tach i w dolinach pomiędzy nimi 
zdobne diamenty i rubiny sank-
tuariów maryjnych: Barda, Marii 
Śnieżnej, Kralików i Wambierzyc; 
przy drogach niezliczone krzyże 
i statuetki... W samym środku, 
jak perła w muszli, mój dom 
rodzinny w dolinie łąk i olch... 
Tę czarę wyrywam sobie z serca 
i drążącymi rękoma podnoszę 
ku niebu — tę najcięższą ofiarę 
mojego życia. Składam ją Bogu, 
chyląc czoła przed jego świętą 
wolą”. 

Odnosząc się do tej wypo-
wiedzi można stwierdzić, że 
musiało minąć wiele lat, aby 
otrząsnąć się ze wszystkich ne-
gatywnych skutków wojny, która 
dotknęła ogół jej uczestników, 
nie czyniąc wyjątków wśród zwy-
cięzców i zwyciężonych. 

Zabierając ponownie głos  
w dyskusji Elizabet Kynast, 
uczestniczka wszystkich semi-
nariów wittigowskich oraz inicja-
torka i współorganizatorka wielu 
działań poświęconych ochronie 
dziedzictwa kulturowego ziemi 
kłodzkiej, aktywnie uczestnicząca 
w procesie porozumienia i pojed-
nania między byłymi niemieckimi 
mieszkańcami Hrabstwa Kłodz-
kiego, a ich polskimi następcami, 
zaprosiła zebranych uczestników 
Sympzjum Wittigowskiego  
do wzięcia udziału w odsłnięciu 
i poświęceniu pomnika „Pamięci 
wszystkich Kobiet, które cierpiały 
i zginęły z powodu wojen” Od-
powiedzialna za projekt i jego 
realizację E. Kynast wyraziła 
szczególną wdzięczność, że w la-
pidarium z niemieckimi nagrob-
kami wzniesiono kolejny pomnik. 
Odsłonięcie pomnika nastąpiłó 
22 września na cmentarzu w Ku-
dowie – Zdroju Czermnej.

W podsumowaniu prowa-
dzący je prof. Lesław Koćwin 
zwrócił uwagę na fenomen zie-
mi kłodzkiej, na której w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku doszło do porozumienia 
i pojednania oraz współpracy 
między jej byłymi niemieckimi 
mieszkańcami, a ich polskimi 
następcami, co pozwala im  
na „zakorzenienie się” w tej ziemi, 
a niektórym na zrozumienie jej 
„ducha”, co byłoby niemożliwe 
bez poznania w niemieckim 
przekazie dziejów i dziedzictwa 
kulturowego Hrabstwa Kłodz-
kiego. Nie można byłoby tego 
dokonać m.in. bez poznania 
twórczości prof. Josepha Witti-
ga, zawierającej wielki szacunek 
i przywiązania do stron rodzin-
nych - Hrabstwa Kłodzkiego, 
„ziemi, którą człowiek w formie 
daru otrzymuje od Boga”, uniwer-
salnych wartości oraz dominu-
jącej kwestii „miłości do małej 
ojczyzny”. Przesłanie Wittiga 
tworzy teoretyczne podstawy 
regionalizmu, ochrony trady-
cji, edukacji międzykulturowej,  
a także sprzyja budowaniu „zbio-
rowej biografii” mieszkańców 
Ziemi Kłodzkiej. Podziękował 
również wspomagającej obra-
dy mgr Irenie Rogowskiej, któ-
ra przetłumaczyła wygłaszane 
referaty w obu językach, jak  
i służyła pomocą zabierającym 
głos w czasie obrad.

Na zakończenie obrad Tere-
sa Bazała zaprosiła uczestników 
Sympozjum do Muzeum Wittiga 
na otwarcie wystawy „Dzieje No-
wej Rudy według Kroniki prof. 
Josepha Wittiga”, upamiętnia-
jącej przypadające w tym roku 
rocznice, dofinansowanej przez 
Związek Diecezji Niemieckich  
w Bonn.

Zamykając obrady „podzięko-
wała wszystkim osobom obec-
nym na Sympozjum, szczególnie 
gościom z Niemiec: członkom ro-
dziny prof. Wittiga, ks. prałatowi 
Franzowi Jungowi, p. Konsul Nie-
miec oraz Elizabet Kynast, której 
pomoc znacząco przyczyniła się 
do powstania wystawy o historii 
Nowej Rudy, jak i Julianowi Gola-
kowi, długoletniemu działaczowi 
samorządowemu oraz Prezesowi 
Wydawnictwa Ziemia Kłodzka, 
który od 1991 r. był pomysłodaw-
cą wielu przedsięwzięć i aktyw-
nym ich realizatorem”.
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Ich habe die Ehre, mich mit 
Ihnen zu treffen und an der Fe-
ier zum hundertvierzigsten Ge-
burtstag von Professor Joseph 
Wittig, einem herausragenden 
Humanisten des 20. Jahrhun-
derts, teilzunehmen. 

In Literatur und Memoiren 
wird er als: Theologe, Schriftstel-
ler, Dichter, Chronist, Volkslehrer, 
Liebhaber der Grafschaft Glatz 
- seiner Heimat, definiert.

Jeder dieser Begriffe ist rich-
tig und viele weitere können for-
muliert werden, wenn wir uns 
mit dem Leben und Werk von 
Joseph Wittig befassen, das ein 
breites Spektrum von Themen 
abdeckt.

Um dieses Phänomen des 
Werkes von Prof. Joseph Wittig 
zu verstehen, berufe ich mich 
an die Worte von Karl Moszner, 
dem Teilnehmer von zahlreichen 
Wittig-Seminaren, die in der Gra-
fschaft Glatz organisiert waren: 
um Wittig besser zu verstehen, 
sollte man seine Lebensge-
schichte und die Geschichte 
der Grafschaft  kennen lernen, 
den sie verflechten sich und 
sind permanent miteinander 
verbunden.

Gedenken an den einhun-
dertvierzigsten Geburtstag und 
den siebzigsten Todestag von 
Prof. Joseph Wittig (geboren am 
22. Januar 1879, gestorben am 
22. August 1949) regt zum Na-
chdenken über das Werk dieses 
herausragenden Humanisten an. 
Es enthält viele Botschaften, die 
es den Menschen ermöglichen, 
ihre Identität zu entdecken und 
zu formen, und eine Berufung, 
die verschiedene Formen an-
nimmt; die den Weg markieren, 
Jesus nachzufolgen.

Zweifellos war er ein he-
rausragender Humanist des 
20. Jahrhunderts, der seiner 
Zeit voraus war und sich durch 
eine Kombination aus außerge-
wöhnlichem Mut zum Denken 
und beispiellosem Fleiß bei der 
Suche nach der Wahrheit ausze-
ichnete. Es dauerte viele Jahre, 
um zu bestätigen, dass seine 
Theorien konsistent waren. Er 
wartet jedoch immer noch auf 
"Katharsis", d.h. volle Entdec-
kung und Wertschätzung, weil 
unterschiedliche Meinungen in 
Bezug auf sein Leben und Werk 

auftauchen.
Zum Beispiel: Hans Steinac-

ker nennt ihn als ökumenischer 
Katholiker, die anderen als 
„auferstandener Luther”, weil 
er exkommuniziert wurde. In 
seiner Autobiographie nennt 
er sein Leben "Roman mit Gott".

Wiederum Priester Bole-
sław Kumor schreibt: "Es ist 
wahr, dass Priester Wittig lehn-
te 1926 die Forderungen der 
katholischen Kirche ab, die 
ihm durch den Kardinal Adolf 
Bertram aus Breslau übermittelt 
wurden, aber derselbe Priester 
Wittig nahm sie 1946 von dem 
polnischen Primas Kardinal 
August Hlond an. Zwischen 
diesen beiden Einstellungen, 
Priester Wittigs Ablehnung und 
Akzeptanz des Glaubensbeken-
ntnis zu Trident sind 20 Jahre 
Unterschied, und der Historiker 
darf sie bei der Beurteilung des 
Priesters Wittig nicht vergessen. 
(Archiv für schlesische Kirchen-
geschichte, s. 150).

Lebenserfahrungen sowie 
das Werk von J. Wittig, der an 
der Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert lebte, sind mit der 
Zeit der beschleunigten Säkula-
risierung der Zivilisation und der 
europäischen Kultur verbunden, 
wobei Gott und Naturgesetze 
aus allen Bereichen des gesell-
schaftspolitischen Lebens aus-
geschlossen sind.

Sein Werk, in dem der 
Schwerpunkt auf spirituellen 
Werten liegt, sowie die konkre-
te Einbettung des Menschen in 
seine Heimat, stellt die Priorität 
in der Hierarchie der natürlichen 
Ideale, Werte und Tugenden 
wieder her, die heute, wie zu 
Beginn des vorigen Jahrhun-
derts, verleugnet werden.

Es argumentiert, dass der 
Mensch ein Grundwert in der 
Geschichte der Menschheit ist, 
indem es die Würde und Stel-
lung des Menschen betont, 
und versucht, dem Menschen 
zu Hilfe zu kommen, einem We-
sen, das längst den Willen zur 
Macht verloren hat und sich der 
Freiheit, des Glaubens an Ideale 
beraubt hat. Es ist auch in diesen 
Zeiten von besonderer Bedeu-
tung, in denen die kulturellen 
Werte der europäischen late-
inamerikanischen Zivilisation 

(basierend auf den drei histo-
rischen Säulen der griechischen 
Philosophie, des römischen 
Rechts und der christlichen 
Ethik nach Felix Konieczny) 
schnell untergraben werden.

 
Joseph Wittig - Profil 
des Schöpfers

Die Kenntnis des Lebens-
glaubens und das Verständnis 
des Werkes von Professor Jo-
seph Wittig ist nicht möglich, 
ohne die Besonderheit der Epo-
che zu berücksichtigen (der Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs, die 
Weimarer Republik, das Dritte 
Reich und sein Zusammenbruch 
mit dem Ende des Zweiten We-
ltkriegs). Das alles bestimmte 
seine kritische Haltung gege-
nüber diesen Ereignissen. Jo-
achim Köhler schlägt diese Art 
der Analyse vor und behauptet, 
dass es nicht ausreicht, Daten 
und Ereignisse in einer chrono-
logischen Reihenfolge zu sam-
meln, um das menschliche Le-
ben zu verstehen. Die Wahrheit 
über den Menschen wird durch 
einige wenige Wendepunkte 
und Durchbrüche geboren 
und bestimmt. Joseph Wittig - 
ein herausragender deutscher 
Priester, Theologieprofessor, 
Philosoph, Dichter, Chronist, 
der mit Grafschaft Glatz verbun-
den ist - wurde am 22. Januar 
1879 in Schlegel - Neusorge als 
sechstes Kind von Eduard Wittig 
und Hanne Wittig geb. Strang-
feld geboren. Die Wittigs kamen 
Anfang des 19. Jahrhunderts aus 
Sachsen. Sie ließen sich in Al-
bendorf, Schlegel und Neurode 
nieder. Die Wurzeln der Familie 
der Mutter reichen bis ins 17. 
Jahrhundert zurück. Ihre Vorfah-
ren waren jahrhundertelang im 
Bergbau tätig, die ersten Infor-
mationen über den Vorfahren 
ihrer Mutter stammen aus dem 
Jahr 1670. Die Eltern von Joseph 
Wittig gehörten zu einer Grup-
pe armer Menschen, die für ihre 
harte und mühsame Arbeit von 
morgens bis spät in die Nacht 
ein bescheidenes Einkommen 
erhielten. Sie lebten in einem 
abgelegenen, strohgedeckten 
Haus und ihre Kinder gingen fast 
immer in geflickter und verfal-
lener Kleidung. Wittig erinnert 

sich jedoch mit Nostalgie an 
seine Kindheit und schreibt: 
“Uns fehlte zu Hause oft Geld 
und Brot, aber nie die Farbe”. 
Seine Kindheit verbrachte er in 
der Grafschaft Glatz, wo er seine 
Ausbildung an einer Grundschu-
le in Schlegel begann. Kurz nach 
der Zeit der Adoleszenz gab es 
ein bahnbrechendes Ereignis in 
seinem Leben, beschrieben in 
der Geschichte “Die Christgeburt 
auf der Straße nach Landeck", 
das eine unauslöschliche Spur in 
der Seele des Jungen hinterließ. 
Es war ein Abenteuer, das ihm 
im Dezember 1892 während 
seiner Reise auf Einladung vom 
Priester Heinrich May passierte. 
Wittig traf ihn während seiner 
mehrwöchigen Vertretung in 
der Pfarrei in Schlegel. 

Priester May entdeckte als 
erster sein außergewöhnliches 
Talent und einige Jahre später 
lud er ihn in seine Pfarrei in 
Neugersdorf bei Seitenberg ein, 
um Wittig auf das Gymnasium 
und dann auf das theologische 
Studium vorzubereiten, das mit 
dem Eintritt in den Priester-
stand gipfeln sollte. Es ist he-
rvorzuheben, dass Priester May 
(1860-1942) eine herausragen-
de Persönlichkeit als Christ und 
Prediger war. Er hatte großen 
Einfluss auf die Gestaltung der 
Haltung von Joseph Wittig, der 
ihn viele Jahre lang sowohl als 
“geistigen Vater”; als auch als 
besten Freund und Vertrauten 
in schwierigen Momenten des 
Lebens behandelte. Wittig trau-
erte über den Tod von Priester 
May (1942), als ob er sein eige-
ner Vater wäre. 

Die umfassende Ausbildung, 
die Wittig während seines mehr-

prof. Lesław Koćwin

LAUDACJA PROF. JOSEPHA WITTIGA

Prof. Joseph Wittig
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monatigen Aufenthaltes in der 
Pfarrei bei Priester May erhielt, 
ermöglichte ihm Weiterbildung 
in Breslau, wo er das Abitur und 
das theologische Studium abso-
lvierte und dann pastorale und 
wissenschaftliche Tätigkeiten 
aufnahm. Mit Breslau war er fast 
vierzig Jahre gebunden. Im April 
1893 bestand Joseph Wittig se-
ine Aufnahmeprüfung und wur-
de in das Hl. Matthias-Gymna-
sium in Breslau aufgenommen. 
Während seines Studiums blieb 
er bei den Hedwig-Schwestern, 
wo er aufgrund familiärer Bin-
dungen (drei seiner Verwand-
ten, die Schwestern seines 
Vaters, dienten dem Orden) 
bis zum Ende seines Studiums 
unterstützt und erhalten wurde. 
Seine religiösen Überzeugun-
gen und seine Leidenschaft für 
seine Muttersprache entstanden 
während der Gymnasialzeit.

Nach bestandener Reife-
prüfung 1899 verließ Wittig 
die Hedwig-Schwestern und 
zog in das Theologische Kloster 
am Domplatz in Breslau, um se-
ine Ausbildung fortzusetzen. Er 
nahm das theologische Studium 
an der Breslauer Universität auf, 
das er 1902 abschloss. Während 
seines Studiums konzentrierte 
sich Wittig auf der christlichen 
Antike, wodurch er sein Wissen 
und Verständnis für andere 
theologische Disziplinen ver-
tiefen konnte. Während seines 
Studiums lernte er Professor 
Max Sdralek kennen, der sein 
wissenschaftlicher Leiter wur-
de. Nach dem vierten Semester 
seines Studiums legte er eine 
Semesterarbeit vor, die Prof. 
M. Sdralek als zukünftige Dok-
torarbeit qualifizierte und ihm 
ein Stipendium in Rom anbot, 
da er dachte, er würde in na-
her Zukunft sein Nachfolger 
am Lehrstuhl für Kirchenge-
schichte. Prof. Max Sdralek in-
spirierte Wittig zu seiner ersten 
wissenschaftlichen Arbeit, die 
Wittig den Weg in die Universi-
tätslaufbahn ebnete, und wurde 
somit zusammen mit Priester 
Heinrich May zu seinem zwe-
iten Lebensberater. Im selben 
Jahr promovierte Wittig auf 
der Grundlage einer Disserta-
tion über Papst Damasus I. zum 
Doktor der Philosophie. (Papst 
Domasus I. Quellenkritische 
Studien zu seiner Geschichte 
und Charakteristik. In: Römische 
Quartolschrift für christische 
Altertumskunde und Kirche-

geschichte, suplementheft 14. 
Herder/Spitchover, Rom 1902).

Am 22. Juni 1903 wurde 
er vom Kardinal Koppa in der 
Kreuzkirche zum Priester ge-
weiht. Seine Primizmesse hielt 
er in der Kapelle der Hedwigs-
schwestern, wo er während 
seines Studiums lebte. Joseph 
Wittigs weiterer Lebensweg 
war abwechselnd mit seiner 
pastoralen und wissenscha-
ftlichen Tätigkeit verbunden, 
die sich in seinem Werk wider-
spiegelte. Zuerst arbeitete er als 
Pastor, dann widmete er sich der 
wissenschaftlichen Karriere und 
dem religiösen Schreiben.

Nach seiner Priesterweihe 
begann Joseph Wittig seinen 
Priesterweg im Vikariat in Lau-
ban, wo er vierzehn Monate 
lang blieb.

Dank der Förderung von 
Priester Max Sdralek bekam 
Wittig ein Stipendium des Ar-
chäologischen Instituts in Berlin. 
Die Tatsache ermöglichte Wit-
tig ein weiteres Studium (von 
1904 bis 1905) am Pontificio 
Collegio Teutonico di Santa 
Maria in Campo Santo an der 
Päpstlichen Gregorianischen 
Universität in Rom. Während 
seines Studiums in Rom traf er 
Franz Joseph Dölger, mit dem 
er eine kurze Studienreise nach 
Nordafrika unternahm. Während 
seines Studiums, das eine soli-
de Grundlage für seine weitere 
wissenschaftliche Karriere bilde-
te, führte er zahlreiche Studien 
durch, deren Ergebnisse er in 
der Presse veröffentlichte. Nach 
dem Abschluss nahm er seine 
pastorale Tätigkeit als Pfarrer 
wieder auf, zuerst in Patsch-
kau und dann in Breslau in der 
St. Mariakirche auf dem Sande, 
wo er Leiter der öffentlichen Bi-
bliothek war und auch predig-
te. 

In seinen Predigten versuch-
te er in Übereinstimmung mit 
dem Wissen, das er über die Ge-
schichte der katholischen Kirche 
gewonnen hatte, die christliche 
Theologie als eine Theologie der 
historischen Religion zu erneu-
ern, die nicht nur in der Übertra-
gung schriftlicher Glaubensre-
geln besteht, sondern auch die 
Geschichte erzählen muss. Die 
Theologie, die mit einer damals 
unbekannten Erzählmethode 
praktiziert wurde, trug dazu 
bei, sein Talent zum Schreiben 
zu offenbaren. 

Neben der pädagogischen 

und wissenschaftlichen Tätig-
keit begann sich Priester Wittig 
mit populärem und religiösem 
Schreiben zu beschäftigen. Se-
ine ersten Versuche unternahm 
er 1908 mit der Veröffentlichung 
einer Kurzgeschichte in der Ze-
itschrift „Friedensblätter”.

Einige Jahre später, in der 
Monatszeitschrift “Heliand” 
stellte Wittig in einem Pro-
grammartikel eine für seine 
Lebenseinstellung charakteri-
stische Maxime vor: “Wir haben 
so viel Apologie und religiöse 
Auseinandersetzungen, so 
wenig Freude und Stabilität 
im Glauben. (...) Uns geht es 
mehr darum, das Reich Gottes 
von außen zu verteidigen als es 
von innen aufzubauen” (Unsere 
Versammlung In Breslau, „He-
liand” I. 1909-1910, s. 25-30). 

Die Fortsetzung der wissen-
schaftlichen Forschung zur Ge-
schichte der Kirche hatte 1909 
an der Katholisch-Theologischen 
Fakultät der Breslauer Universi-
tät eine Habilitation über Am-
brosiaster zur Folge, (Filastius, 
Gaudentius und Ambrosiaster, 
Anderhotz, Breslau 1909). Die 
Dissertation fand im Oratorium 
Marianum statt, einem der re-
nommiertesten Säle der Breslau-
er Universität. Danach entschied 
sich Wittig, sich der Arbeit eines 
Theologen - akademischen 
Lehrers zu widmen, da er die 
Erlaubnis der kirchlichen Behör-
den erhielt, an Universitäten zu 
lehren. An der Theologischen Fa-
kultät der Breslauer Universität 
erhielt er die Stelle eines “Gast-
professors”, der anstelle seines 
kranken Lehrers Max Sdralek, 
der ihn als seinen Nachfolger 
sah, Kurse leitete. Im selben Jahr 
wurde er auch Vizepräsident der 
„Leser-Gesellschaft”.

Er unterbrach seinen pa-
storalen Dienst 1911, als er 
seine Universitätskarriere als 
außerordentlicher Professor in 
der Geschichte der alten Kirche 
begann.

Dann, 1915, wurde er orden-
tlicher Professor für Kirchenge-
schichte, Patrologie und chri-
stliche Kunst an der Breslauer 
Universität. Im akademischen 
Jahr 1917/1918 war er Dekan 
der Theologischen Fakultät der 
Breslauer Universität. Als aka-
demischer Lehrer genoss er 
große Anerkennung und galt 
als Meister des gesprochenen 
Wortes, als realistischer und 
kompetenter Mensch.

Die Vorlesungen von Profes-
sor Wittig weckten, aufgrund 
seiner “visuellen Rhetorik und 
poetischen Fähigkeiten”; sowie 
seiner Fähigkeit, sie in die von 
ihm vermittelten Themen einzu-
beziehen, großes Interesse bei 
den Studierenden.

In seiner wissenschaftlichen 
Forschung spezialisierte er sich 
auf die historische Theologie zur 
Frühgeschichte der katholischen 
Kirche und zu den Themen Pa-
thologie und Kirchenkunst. 
Veröffentlichte Überlegungen 
zur Geschichte der Kirche, die 
oft innovative Ansichten zum 
Ausdruck brachten, insbeson-
dere aus der Zeit 1922-1924, 
führten zu einem Konflikt mit 
der Hierarchie der römisch-ka-
tholischen Kirche.

Die Schriften von Joseph 
Wittig zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts trugen in sich eine 
christliche Botschaft, die sich in 
der Erzähltheologie ausdrück-
te, sowie mutige theologische 
Ansichten, die für einen Teil des 
Klerus der römisch-katholischen 
Kirche unverständlich waren.

Feste Überzeugung sowie 
Kritik an der offiziellen Ausle-
gung von Sünde und Beichte 
wurden zur Grundlage für einen 
scharfen Konflikt, der dazu führ-
te, dass ein Teil von Joseph Wit-
tigs Werk in den Kirchenregister 
aufgenommen wurde und in der 
Folge 1926 seine Exkommuni-
kation erfolgte. 

Als Folge dieser Ereignisse 
kehrte Professor Joseph Wittig 
als Laie, der von priesterlichen 
Gelübden befreit war, 1926 in 
seine Heimat zurück und ließ 
sich wieder in der Grafschaft 
Glatz nieder, die er in seinen 
Schriften liebevoll als “Die Ecke 
Gottes” bezeichnete. Die loka-
le Gemeinschaft begrüßte ihn 
freundlich und respektvoll und 
nannte ihn “Professor", unter ih-
nen fühlte er sich nicht wie ein 
Kirchen-Exilant. 

Der Bau eines Hauses im 
“Erlental”, dessen Fertigstellung 
und Einrichtung, wie er in se-
iner Geschichte “Die geheim-
nisvollen Befehle” schrieb, sehr 
wichtig war, trug zur Rückkehr 
in eine kleine Heimat bei. (Die 
geheimnisvollen Befehle / Aus-
gewählte Erzählungen). Wittig 
und seine Frau Bianca geb. Ge-
isler, Tochter des Bürgermeisters 
von Habelschwerdt, lebten in 
diesem Haus nach einer stande-
samtlichen Hochzeit 1927. Dort 
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wurde ihr erster Sohn Höregott 
geboren, der kurz nach seiner 
Geburt starb. Die Familie Wittig 
hatte drei Kinder: John Raphael, 
Bianca Maria und Christopher 
Michael.

Seit seiner Rückkehr in das 
Glatzer Bergland ist Joseph Wit-
tig ein freier religiöser Schrift-
steller geworden, der sich mit 
der Geschichte der Grafschaft 
Glatz, ihrer Geschichte, Land-
schaft, Natur und ihrer Bewoh-
ner beschäftigt, darüber schrieb 
er in seinen Kurzgeschichten, 
Gedichten und erzählte auch 
während Vorträgen.

Der Zeitraum von fast zwan-
zig Jahren (1926-1946) wurde 
für Joseph Wittig zur Zeit eines 
harten Prozesses, eines Kampfes 
gegen viele Gegensätze, eines 
Lebens nach anerkannten Ideen 
und Prinzipien. Er lehnte viele 
Vorschläge für Arbeit ab, die von 
Kirchen anderer Glaubensrich-
tungen kamen. Sie versuchten, 
ihn zu gewinnen - zuerst mit 
Schmeichelei, dann mit Forde-
rungen, die ihn auf die Probe 
stellten, einschließlich Druck. 
Wittig beschloss jedoch, den 
Glauben seiner Vorfahren zu 
bewahren. 

1946, nach 21 Jahren, wur-
de die Exkommunikation von 
Joseph Wittig durch die Ent-
scheidung der Kirchenbehörden 
aufgehoben, was ihm erlaub-
te, in die Kirchengemeinschaft 
zurückzukehren, aus der er be-
wusst nie ausstieg, weil er trotz 
Ausgrenzung ein tief gläubiger 
Katholik blieb, der der katho-
lischen Kirche treu geblieben 
war. 

Die Verbundenheit des 
Schriftstellers mit seiner ge-
liebten Grafschaft Glatz unter-
brachen tragische Ereignisse 
infolge der Nachkriegsretor-
sion, die Deutschland in Pots-
dam auferlegt wurde und unter 
anderem seine Bevölkerung 
zwang, ihre Heimat zu verlas-
sen. Am 1. April 1946 wurden 
der Schriftsteller, seine Familie 
und Landsleute gewaltsam in 
die westliche Besatzungszone 
Deutschlands vertrieben. Er leb-
te in der Stadt Göhrde in der 
Region Lüneburg. Dort starb er 
am 22. August 1949 an einem 
Herzinfarkt. Seine Leiche wurde 
auf dem Friedhof in Meschede 
begraben. 

Geistig kehrte Joseph Wittig 
am 8. Mai 1997 in die Grafschaft 
Glatz zurück, als sein Familien-

haus nach der Renovierung als 
Joseph-Wittigs- Gedächtnismu-
seum eröffnet wurde, das neben 
dem Gedenken an Leben und 
Werk von Wittig auch als Haus 
der kreativen Arbeit und inter-
nationales Begegnungszentrum 
dient. Seine Rückkehr in die 
Grafschaft wurde durch eine 
Gedenktafel angekündigt, die 
1992 auf seinem Familienhaus 
angebracht wurde.

Seitdem ist Professor J. 
Wittig zu einer der wichtigsten 
Persönlichkeiten im Kulturleben 
vom Glatzer Bergland gewor-
den, als Förderer der Verständi-
gung zwischen den ehemaligen 
deutschen und heutigen polni-
schen Bewohnern, die es ihren 
Nachfolgern ermöglichen, sich 
in der Geschichte der Grafschaft 
Glatz zu verankern und sich 
für den Schutz des deutschen 
Kulturerbes einzusetzen, das zu 
ihrem gemeinsamen europäi-
schen Erbe geworden ist.

Die literarische Botschaft 
von Joseph Wittig

Joseph Wittigs Botschaft 
über Glauben und Kirche, 
Frömmigkeit, die Wahrheit der 
christlichen Religion, Liebe zur 
Familie, Respekt vor den dort 
lebenden Menschen sowie ih-
ren Traditionen und Kulturen 
ist eine Art geistliches Zeugnis, 
das im Werk des Schriftstellers 
enthalten ist. Darin kann man 
zwei verschiedene Strömungen 
unterscheiden, nämlich die the-
ologische, die ein riesiges Wis-
sen über religiöse, moralische 
und soziale Themen vermittelt, 
und diejenige, die epische, hi-
storische Publikationen, Ge-
schichten, Romane, Legenden 
und Märchen enthält.

Bei der Bewertung von 
Wittigs Schaffen und seiner 
Botschaft sollte man die Chro-
nologie beider Trends berück-
sichtigen, die in direktem Zu-
sammenhang mit der Lebens-
situation des Autors stehen, d.h. 
ernsthafte theologische Texte 
sowie Romane und Kurzge-
schichten mit poetischer Bot-
schaft. Laut Prof. Alojzy Marcol 
entschied das Schaffen in be-
iden Richtungen, dass Joseph 
Wittig “als Schriftsteller mit se-
inen theologischen und poeti-
schen Werken in die Geschichte 
der deutschen Literatur eintrat. 
Als Theologe war er seiner Zeit 
als Theologe voraus. Als Mensch 

wird er manchmal zu den gro-
ßen religiösen Persönlichkeiten 
des 20. Jahrhunderts gezählt”. 
Und nach Aleksandra Chylew-
ska-Tölle: “Die Werke von Joseph 
Wittig werfen ein Licht auf die 
Persönlichkeit des Autors. Er er-
scheint in ihnen als gutmütiger, 
fleißiger und praktischer Prie-
ster, der sich offen zu Schle-
sien und den deutschen Wu-
rzeln bekennt. Ein Grafschfter 
- Günter Gröger, der langjährige 
Herausgeber von “Grafschafter 
Botte”, dem Monatsschrift der 
“vertriebenen” Bewohner des 
Glatzer Berglandes bemerkte, 
dass “Joseph Wittig bezeichne-
te sich selbst als “Schriftsteller 
Gottes" in der Rolle der “Stimme 
der Frohen Botschaft”, dessen 
Aufgabe es war, “Irrationalität 
im ganzen Leben zu erhellen", 
um “ein Trost der Leidenden” 
in Schlesien zu werden, in der 
Grafschaft Glatz, im Land der 
Wunder, im Land Gottes”. Er 
begründete seine Mission als 
Schriftsteller: 

„In meinem Haus und um 
mein Haus herum war alles voll 
von Wahrheit und Liebe”. “Der 
Herrgott gab mir einen Stift in 
die Hand, um der Welt seine 
Herrlichkeit und Überzeugung 
von seiner Liebe zu verkünden". 

Aufnahme der Lehre von 
Joseph Wittig im Rahmen 
des Schutzes 
des europäischen 
Kulturerbes

Wittigs theologische und 
literarische Werke und seine 
sozialen Aktivitäten sind nicht 
in die Geschichte eingegangen, 
da sie noch immer eine aktuelle 
pädagogische Botschaft enthal-
ten, die sich für den Schutz des 
bedrohten europäischen Kultu-
rerbes einsetzt. 

Die gegenwärtigen Bedro-
hungen für das kulturelle Erbe 
Europas, die den Niedergang 
seiner europäischen lateiname-
rikanischen Zivilisation verursa-
chen, sind nichts Neues, denn 
sie ähneln denen, mit denen 
die europäische Gesellschaft 
an der Wende des 19. und 20. 
Jahrhunderts konfrontiert war.

Das einzige Antidot gegen 
das, was jetzt an der Wende des 
20. und 21. Jahrhunderts im 
neuen Jahrtausend geschieht, 
ist die Rückkehr in die Vergan-
genheit, die Suche nach verlo-
renen kulturellen Werten, unter 

Bezugnahme auf Klassiker, auf 
Analysen vom Beginn des 20. 
Jahrhunderts, die den Zusam-
menbruch der europäischen 
Zivilisation voraussagen. Dazu 
bedarf es vor allem der Ableh-
nung der “falschen Ideologie des 
Fortschritts”, der postmodernen 
Wahrnehmung der Vergangen-
heit als “Land des Bösen”.

Um auf die Lehren der Ver-
gangenheit zurückzukommen, 
ist es wichtig, Folgendes zu be-
tonen, dass das Kennzeichen der 
pädagogischen Werte von Prof. 
Wittig, wie K. Moszner schreibt, 
folgender Umstand war: „durch 
seine tiefe Verwurzelung im 
Volk, durch seine Kenntnis des-
sen Geschichte, hat er in Publi-
kationen, in Vorträgen, in vielen 
Gesprächen, durch das Beispiel 
seines Lebens, durch sein kon-
sequentes Denken und Handeln 
Wege aufgezeigt, aus geistiger 
Not herausgeführt, Beispiel da-
für geben, wie man sich durch-
setzen muss. (…) Wittig war ein 
Gegener falscher Autoritäten. Er 
zerstörte nichts vom Wertvollen. 
Er wandte sich gegen “Wölfe im 
Schafspelz”, abgesehen davon, 
ob es Menschen oder Ideolo-
gien waren.”

Schlussfolgerung 

Wittig sah den Niedergang 
der westlichen Kultur, der schon 
vor hundert Jahren begann, 
trotzdem verlor er nicht die 
Hoffnung und schrieb: „Gott im 
Himmel und die Berge und Täler 
auf Erden, die Bäume und Sträu-
cher, die Blumen und die Kräu-
ter, die Ströme und Flüsse, die 
Bäche und die Bächlein sagen 
es den Menschen immerfort, 
was się tun pollen und wo der 
Weg zum verlorenen Paradise zu 
finden ist. Aber die Menschen 
haben den Sinn verloren.

Darum will ich mich lieber 
tausendmal täuschen lassen 
und den Befehlen, die ich zu 
hören vermeine, als ein einziges 
Mal den allerersten Anfang einer 
solchen Erkenntnis zu verpas-
sen. Und wenn ich auch sterbe, 
ohne den ersten Anfang gefun-
den zu haben, so war ich doch 
einer, der den glücklicheren Fin-
dern das Suchen und Sehnen 
und Warten vorgemacht hat.” 
(Die geheimnisvollen Befehle 
/ Ausgewählte Erzählungen). 

Übersetzung: Mariusz Kałwak
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Wielokulturowość oraz przy-
należność polityczna do różnych 
państw to charakterystyczna ce-
cha miejscowości położonych 
na ziemi kłodzkiej. Dzieje tego 
obszaru są dla przeciętnego 
mieszkańca czasami mocno 
skomplikowane, a dziedzictwo 
trzech kultur charakterystyczne 
dla ziemi kłodzkiej jest często 
mało zrozumiałe. 

 Według badań dotyczących 
dziejów ziemi kłodzkiej, a więc 
także i Nowej Rudy, pierwszą 
przynależnością polityczną tego 
miasta było Królestwo Czeskie. 
Także i ten okres historyczny, 
obejmujący lata 1337 – 1742 
był opisywany w „Chronik der 
Stadt Neurode” autorstwa prof. 
Josepha Wittiga, któremu przy-
szło ją pisać w trudnych dla niego  
i Niemiec czasach nazistowskich, 
bowiem swoje dzieło ukończył 
w 1936 roku, a więc w okresie, 
dla którego przynależność części 
terytorium ówczesnego państwa 
niemieckiego do terenów inne-
go, a zwłaszcza państwa czeskie-
go, było okresem niechlubnym. 
Działania władz nazistowskich 
w tym okresie, choćby wo-
bec miejscowości należących  
do tzw. „zakątka czeskiego”  
w celu likwidacji ich historycz-
nych nazw słowiańskich są wy-
raźnym tego przykładem. Za-
stanawiająca jest w tej sytuacji 
postawa autora kroniki wobec 
spraw związanych i obawy czy 
jego przekaz jest obiektywny  
i zgodny z ówczesną rzeczywi-
stością. 

Pierwsze lata udokumento-
wanego istnienia Nowej Rudy, 
tezy związane z jej powstaniem 
oraz herb są przedstawiane nie-
malże identycznie przez Wittiga, 
jak również i przez piszącego 
wcześniej kronikarza ks. Jose-
pha Köglera (1765 – 1817), przez 
co można stwierdzić, iż dzieło 
Köglera mogło mieć wpływ  
na poglądy autora kroniki grodu 
nad Włodzicą. Zatem obaj kro-
nikarze wychodzą z założenia, 
że kolonizacja obszaru ziemi no-
worudzkiej miała miejsce około 
połowy XIII wieku przez niemiec-
kich kolonistów pochodzących  
z pogranicza czesko – łużyckie-
go. Miało to miejsce za czasów 

panowania króla Przemysła Otto-
kara II. W jej efekcie na dzisiejszej 
ziemi noworudzkiej pojawili się 
osadnicy, którzy według wersji 
zarówno Köglera jak i też Wit-
tiga poprzez wycięcie lasów 
i wykarczowanie pni (geneza 
wizerunku herbu Nowej Rudy) 
zagospodarowali okolice dzi-
siejszego zamku, przygotowu-
jąc grunt pod rozwój rolnictwa  
i hodowli, a w pewnym oddaleniu  
od ówczesnej warowni dali po-
czątek miastu, zagospodaro-
wując obszary dzisiejszej ulicy 
Piastów oraz Cmentarnej. 

Z Czechami swoje związki 
posiadali pierwsi właściciele 
nie tylko miasta, ale także ca-
łych feudalnych dóbr nowo-
rudzkich. Wymieniany zarów-
no w dokumentach oraz przez 
obu kronikarzy niejaki Hannus 
Wusthub, wywodzący się z ro-
dziny pochodzącej z Miśni, ale 
uszlachetnionej na Morawach, 
jako pierwszy udokumentowa-
ny właściciel dóbr noworudzkich 
sprzedał je przybyłym również 
z pogranicza czesko-łużyckie-
go przedstawicielom rodu von 
Donyn (wersja Köglera i Wittiga) 
lub jak wolą Czesi rodu Duninów. 
Owa transakcja miała miejsce  
w 1352 r. i zapoczątkowała okres 
120 lat władania przez tą rodzinę 
tymi ziemiami. Można sądzić, iż 
mieli jednak słowiańskie pocho-
dzenie, bowiem w dokumentach 
pojawiły się słowiańsko brzmiące 
imiona, takie jak Jaroslaus (Ja-
rosław) czy Wenczo (Wacław).  
O chęci utrzymania przez Dony-
nów związków z Czechami świad-
czy fakt podany przez Wittiga, iż 
dobra noworudzkie nabyte przez 
Donynów okazały się dobrami 
królewskimi, stąd też w 1360 roku 
na dworze praskim pojawił się  
u cesarza Karola IV Jarosław von 
Donyn i prosił go , aby ten nadał 
zakupione dobra noworudzkie 
jemu i jego czterem braciom, 
co też Karol IV jako cesarz i król 
Czech zrobił. Wprawdzie Wittig 
stawia pytania dotyczące takiej 
postawy braci, ale sądzić należy, 
iż otrzymanie tych dóbr od wład-
cy czeskiego i jednocześnie zło-
żenie mu w imieniu braci przez 
Jarosława przysięgi zwyczajowej 
i lennej, wiązało się z korzystną 

dla nich sytuacją, ponadto może 
to świadczyć o pewnym przywią-
zaniu do Pragi. 

Donynowie dbali o rozwój 
swych dóbr na miarę ówczesnych 
warunków i możliwości. Zdawa-
li sobie sprawę, iż ziemia rolna 
znajdująca się w ich dobrach, 
zwłaszcza w rejonie Nowej Rudy, 
do najlepszych nie należały, stąd 
też popierali działania ludności 
dążącej do rozwoju hodow-
li, szczególnie owiec. Dlatego 
też wspomniany już Jaroslaus 
w 1360 roku nadał przywileje 
noworudzkim tkaczom, w 1404 
roku przywileje otrzymali także 
noworudzcy szewcy. W czasach 
Donynów miasto zostało znisz-
czone przez husytów, którzy 
prawdopodobnie w 1428 roku 
najechali na Nową Rudę. Być 
może tych najazdów było kilka,  
w każdym razie podczas jedne-
go z nich zniszczony został ów-
czesny drewniany kościół p.w.  
Św. Krzyża oraz znajdujący się 
obok ratusz miejski. Zniszczeniu 
uległ także zamek. W czasie wi-
zyty, bądź wizyt husytów zginęli 
także ówcześni panowie dóbr 
noworudzkich Otto III i Henryk 
II Donynowie. Wittig stawia tezę 
o możliwości śmierci obu braci  
w bitwie pod Czerwoną Górą 
koło Starego Wielisławia w grud-
niu 1428 r. Jeśli teza ta znalazłaby 
potwierdzenie, mamy kolejny 
dowód na zaangażowanie się 
właścicieli dóbr noworudzkich 
w sprawy czeskie poprzez uczest-
nictwo w bitwie przeciw husytom 
po stronie prawowitych władców 
księstw i szlachty kłodzkiej. 

Ostatnie lata panowania 
Donynów nad dobrami nowo-
rudzkimi dotyczyły bardzo po-
ważnego konfliktu religijnego, 
bowiem ziemia kłodzka od 1454 
roku przypadła husycie Jerzemu 
z Podjebradów, który 3 lata póź-
niej został królem Czech. Z tej też 
okazji Czechy i Morawy złożyły 
mu hołd lenny, odmówił tego 
wówczas czeski Śląsk, co do-
prowadziło do wojny pomiędzy 
dwiema stronami. Donynowie 
stanęli po stronie króla Jerze-
go. Działania wojennie toczyły 
się na ziemi kłodzkiej i w rejonie 
czeskiego Broumova. Na skutek 
braku sukcesów wojsk biskupa 
wrocławskiego, postanowiono 
nałożyć na popierających Jerzego 
ekskomunikę, która mogła ob-
jąć również i Hrabstwo Kłodzkie. 
Skończyło się jednak na obło-
żeniu kłodzczyzny interdyktem  
27 kwietnia 1467 r. W 1470 r. do-
szło do nowych działań wojen-
nych na ziemi kłodzkiej, pojawiły 
się rozboje i najazdy rozbójnicze, 
szczególnie w rejonie Nowej 
Rudy, co doprowadziło do wielu 
nieszczęść. Interdykt został znie-
siony 9 lutego 1473 roku, kiedy 
to najpierw Jerzy z Podjebradów 
powrócił na łono kościoła kato-
lickiego, a jego syn książę Henryk 
Starszy Podjebradowicz przyjął 
hołd lenny od stanów kłodzkich. 
Zaś dobra noworudzkie na sku-
tek pewnych wydarzeń przeszły  
w ręce nowego rodu rycerskiego. 

 Powodem zmian w nowo-
rudzkich dobrach lennych była 
śmierć ostatniego męskiego 
potomka linii Donynów Henryka 
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III, który pozostawił swoją córkę 
Annę. Na skutek nie najlepszej 
sytuacji finansowej dóbr oraz 
braku męskiego potomka ksią-
żę Henryk Starszy postanowił 
przekazać dobra noworudzkie 
wiernemu jego ojcu owdowia-
łemu już rycerzowi Jerzemu Still-
friedowi von Rattonitz, zwanemu 
również „złotym rycerzem”, któ-
rego zobowiązał do poślubienia 
Anny oraz zapewnienia „utrzy-
mania i średniego wyposażenia 
pozostałym siostrom i ich jeszcze 
żyjącej matce”. Dało to początek 
panowaniu nad dobrami nowo-
rudzkimi rodowi Stillfriedów do 
1810 roku, kiedy to dobra nowo-
rudzkie (jednak już bez samego 
miasta) przeszły w ręce rodu 
Magnisów. 

Początki panowania tego 
rodu, począwszy już od samego 
Jerzego to okres, w którym domi-
nować będą przede wszystkim 
sprawy religijne, a to głównie  
z powodu rozpoczętej w Niem-
czech w październiku 1517 r. 
reformacji, która stopniowo do-
cierała także i do Nowej Rudy. 
Od 1560 r. za czasów Jerzego V 
i Henryka Stillfriedów, zamek 
stawał się silnym ośrodkiem 
protestantyzmu. Stan ten trwał 
do początku XVII w. Powodem 
jego przerwania stał się wybuch 
wojny trzydziestoletniej, wywo-
łanej przez czeskie stany prote-
stanckie. Właśnie to wydarzenie 
miało duży wpływ na dalsze losy 
dóbr noworudzkich, która w trak-
cie jego trwania została objęta 
jej wielokrotnymi działaniami. 
Wprawdzie miały one miejsce 
w pierwszych latach tej wojny, 
spowodowały jednak szereg 
ważnych zmian. Joseph Wittig 
analizując ten stan rzeczy zwraca 
uwagę na fakt ogólnego entu-
zjazmu szlachty ziemi kłodzkiej 
wobec działań w Pradze i pod-
porządkowania się czeskim pro-
testantom. Ważną rolę w tych 
działaniach odegrał ówczesny 
pan na zamku noworudzkim, 
Bernard Stillfried, urodzony  
w 1567 r., którego powołano  
w skład powstałego komitetu 
stanowego Hrabstwa Kłodzkiego. 
Jego zadaniem było rozpocząć 
pobór do wojska walczącego po 
stronie protestantów. Okazało 
się, że Bernard, nie bardzo po-
pierał działalność tego komite-
tu, jednak obawiając się represji 
włącznie z utratą dóbr, stosował 
się do jego decyzji. Nazywano go 
nawet „niegodziwym patriotą”. 
Być może sprawy zdrowotne 

Bernarda zadecydowały o jego 
braku bezpośredniego uczestnic-
twa zarówno w bitwie pod Białą 
Górą z 1620 roku, jak również  
w zorganizowanej w tym roku,  
a jednocześnie nieudanej wypra-
wie na Łużyce, na którą musiał 
wystawić wyekwipowanego 
żołnierza konnego. Jednak inni 
przedstawiciele rodu Stillfriedów 
mocno zaangażowali się w cze-
skiej rebelii. Wittig podaje tu 
przykład bratanka Bernarda – 
Henryka, pana na dobrach ju-
gowskich, który wspierał dzia-
łania zarówno swoim majątkiem, 
jak i też pożyczonymi pieniędzmi, 
także jego brat Tobiasz, właściciel 
dóbr drogosławskich. Do nich 
przyłączyli się także Jan Henryk 
z Woliborza oraz młody Henryk 
z Włodowic Dolnych. Być może 
do nich dołączyli jeszcze inni.  
Na skutek klęski stanów czeskich 
w bitwie pod Białą Górą w listo-
padzie 1620 r. na kraj ten, a także 
i na ziemię kłodzką spadła fala 
szerokich represji. Dotyczyć one 
miały także i Bernarda Stillfrie-
da. Wiadomo też, że w klęsce 
białogórskiej śmierć poniósł 
wspomniany już wcześniej To-
biasz Stillfried z Drogosławia, 
być może także Jan Henryk  
z Woliborza, którego, jak podaje 
Wittig, „ nie spotkano już wśród 
ludzi żywych”. 

 Ten etap sporów i walk 
kończył tzw. układ drezdeński 
z 1621 roku pomiędzy cesarzem 
a stanami śląskimi, jednak część 
kłodzkich protestantów nie 
uznała go, stąd też kłodzczanie 
obawiali się ataku na ziemię 
kłodzką oddziałów cesarskich 
od strony Radkowa, Tłumaczo-
wa i Nowej Rudy. Racja była po 
ich stronie, bowiem 28 września 
1621 r. taki oddział zaatakował 
od strony Broumova Nową Rudę, 
której bronili mieszkańcy wraz  
z oddziałami z Kłodzka. Zginęło  
30 noworudzian, wielu też zo-
stało rannych. W następnym 
miesiącu wojska cesarskie na-
padły na pobliski Tłumaczów, 
którego mieszkańcy schronili się 
w tamtejszym kościele. Kościół 
podpalono, zginęło 200 miesz-
kańców tej wsi. Te wydarzenia 
spowodowały reakcję mieszkań-
ców Nowej Rudy, którzy w dniu  
11 listopada 1621 roku napadli 
na położoną niedaleko Broumo-
va wieś Šonov i zamordowali  
8 jej mieszkańców. Najtragicz-
niejsze wydarzenia miały miej-
sce w 1622 r. Jeszcze w grudniu 
1621 roku miasto zajęły wojska 

saskie, stojące po stronie cesarza 
austriackiego pod dowództwem 
pułkownika Karla Goldsteina, 
który organizował wyprawy 
przeciwko stronnikom czeskim. 
Udało mu się ująć wielu z nich, 
nie był w stanie jednak zająć 
ciągle jeszcze protestanckiego 
Kłodzka. I właśnie w odwecie  
w nocy z 26 na 27 maja 1622 
roku, stojący na czele protestan-
tów komendant Kłodzka hrabia 
Bernard von Thurn wykorzystał 
nieobecność wojsk saskich i spalił 
całe miasto, wybijając niewiel-
ką załogę cesarską stacjonującą  
w mieście. Thurn wziął też  
do niewoli Bernarda Stillfrieda  
i jego syna, którzy wcześniej 
usiłowali zbiec, wyskakując  
z drugiego piętra zamku. Zna-
leźli się w kłodzkim więzieniu, 
z którego wyszli dopiero po za-
płaceniu 12 tys. talarów okupu. 
Bardzo odczuwalne były znisz-
czenia miasta. Zniszczono około  
180 budynków leżących w ów-
czesnej górnej części Nowej 
Rudy. Na domiar złego Ber-
nard Stillfried musiał starać się 
utrzymać swoje dobra, które 
mógł utracić na rzecz cesarza 
austriackiego. Musiał też od-
prawić w 1624 roku noworudz-
kiego pastora Adama Franza, 
który opuścił  miasto wraz  
z innymi pastorami ziemi kłodz-
kiej. Zresztą Bernard traktował 
swoją wiarę protestancką ko-
niunkturalnie i gdy w 1625 roku 
odbył się nad nim sąd cesarski,  
a na mocy wyroku utracił wszyst-
kie dobra lenne i połowę wła-
snych, przeszedł w następnym 
roku na katolicyzm i rozpoczął 
starania o odzyskanie swoich 
dóbr. W 1628 roku zaprowadzo-
no ponownie religię rzymsko- 
katolicką. 

W trakcie dalszych walk woj-
ny 30 – letniej na ziemię kłodzką 
często zapuszczały się oddziały 
wojsk cesarskich, które ten ob-
szar traktowały jako wrogi. Taki 
m.in. oddział wpadł w czerwcu 
1633 r. do Nowej Rudy i ograbił 
zamek wraz z miastem oraz zranił 
wówczas już 70 – letniego Ber-
narda Stillfrieda. Efektem takich 
akcji na całej ziemi kłodzkiej była 
zaraza, która przyszła również  
do Nowej Rudy, w wyniku któ-
rej w mieście zmarło 990 osób. 
Wydarzenia te odbiły się fatalnie  
na losach miasta i jego właścicie-
li. Wprawdzie Bernard Stillfried, 
jak się okazało, nie bardzo an-
gażował się w jej sprawy, jednak 
członkowie jego rodziny drogo 

zapłacili za wierność protestan-
tom czeskim, czy to śmiercią, czy 
też utratą majątków. Pokrzyw-
dzone okazało się mocno zaan-
gażowane także i całe Hrabstwo 
Kłodzkie, które w znacznej mie-
rze, podobnie jak i całe Czechy 
zostało poważnie zniszczone.  
Na dodatek podobnie jak Kró-
lestwo Czeskie utraciło suwe-
renność i przeszło całkowicie 
pod rządy cesarzy austriackich.  
Dla właścicieli Nowej Rudy 
oraz jej mieszkańców zaczyna 
się rozdział nowej państwowej 
i politycznej przynależności. Stil-
lfriedowie będą jeszcze rządzić 
swoimi dobrami jako habsbur-
scy poddani do roku 1742, kiedy 
to władca Królestwa Pruskiego 
Fryderyk II zwany Wielkim kupił 
ziemię kłodzką od księcia Karola 
bawarskiego, późniejszego króla 
Czech, a potem cesarza austriac-
kiego Karola VII za 400 tys. tala-
rów. W konsekwencji tego wy-
darzenia cała tutejsza szlachta, 
duchowieństwo zmuszone zo-
stały do złożenia hołdu nowemu 
władcy, co odbyło się 20 lutego 
1742 r. Uczestniczyła w nim za-
pewne ówczesna dziedziczka 
dóbr noworudzkich Anna Ma-
ria Stillfried. Zapoczątkowało to 
nową przynależność państwową 
i polityczną Nowej Rudy, powią-
zaną z losami państwa pruskiego, 
następnie II Rzeszy Niemieckiej, 
republiki weimarskiej i kończącej 
się w 1945 roku III Rzeszy.

 W oparciu o analizę treści 
Kroniki Nowej Rudy, dotyczącej 
czasów czeskich, można stwier-
dzić, że ten okres w dziejach 
miasta i dóbr lennych stworzył 
jego początek oraz ukształtował 
podwalinę gospodarczą tego 
obszaru. Nowa Ruda wyrosła na 
włókiennictwie, handlu oraz rze-
miośle. Swe początki miało także 
górnictwo węglowe, rozwinięte 
dopiero w wiekach późniejszych. 

Pomimo trudnych dla Auto-
ra czasów, w których pisał swo-
ją kronikę, należy stwierdzić, iż 
prof. Joseph Wittig przedstawił 
ten okres dziejów Nowej Rudy 
rzetelnie i obiektywnie. Wpraw-
dzie wiele spraw budziło jego 
pewne wątpliwości, jednak po-
zostawił je umiejętnie do oce-
ny czytelników. Znajdujemy też  
w jego opisie wiele ciekawych 
informacji związanych z dzieja-
mi lokalnymi, przedstawionymi  
na tle szerszym, obejmującym 
nie tylko przeszłość ziemi kłodz-
kiej, ale także i ówczesnego pań-
stwa czeskiego.
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Multikulturalität und politi-
sche Zugehörigkeit zu verschie-
denen Ländern ist ein charakteri-
stisches Merkmal der Grafschaft 
Glatz. Die Geschichte dieses 
Gebietes ist für den Durchsch-
nittsbewohner manchmal sehr 
kompliziert und das Erbe von drei 
für Glatzer Bergland charakteri-
stischen Kulturen wird oft nicht 
verstanden.

Nach Recherchen zur Ge-
schichte der Region Glatz und 
damit auch von Neurode war die 
erste politische Zugehörigkeit 
dieser Stadt das tschechische 
Königreich. Diese historische 
Periode von 1337 bis 1742 wur-
de auch in der ”Chronik der Stadt 
Neurode” von Prof. Joseph Wittig 
beschrieben, der sie in den für 
ihn und Deutschland schwierigen 
NS-Zeiten schreiben musste, weil 
er sein Werk 1936 beendete. D.h. 
in den Zeiten, als ein Teil des da-
maligen deutschen Staatsgebie-
tes zu einem anderen Gebiet, in-
sbesondere dem tschechischen, 
gehörte. Ein deutliches Beispiel 
dafür sind die damaligen Aktio-
nen der nationalsozialistischen 
Behörden, z.B. gegen Städte 
und Dörfer, die zur sogenannten 
“tschechischen Ecke” gehören, 
um ihre historischen slawischen 
Namen zu beseitigen. In dieser 
Situation fragt sich der Autor der 
Chronik, ob seine Einstellung zu 
verwandten Themen und seine 
Angst davor, ob seine Botschaft 
objektiv und mit der Realität der 
Zeit übereinstimmt. 

Die ersten Jahre des doku-
mentierten Bestehens von Neu-
rode, die mit seiner Entstehung 
und dem Wappen verbundenen 
Thesen, werden von Wittig fast 
identisch dargestellt, ebenso wie 
von dem früher schreibenden 
Chronisten Pater Joseph Kögler 
(1765 - 1817), so dass festge-
stellt werden kann, dass Köglers 
Werk die Ansichten des Autors 
der Chronik der Stadt am Ufer 
von Walditz hätte beeinflussen 
können. Beide Chronisten gehen 
daher davon aus, dass die Besie-
dlung des Neurode-Gebietes um 
die Mitte des 13. Jahrhunderts 
durch deutsche Kolonisten aus 
dem tschechisch-lusitzischen 
Grenzgebiet erfolgte. Es war 

während der Herrschaft von 
König Ottokar II Přemysl. So ka-
men Siedler auf das heutige Ge-
biet von Neurode, die nach den 
Versionen von Kögler und Wittig 
durch Abholzung von Wäldern 
und Entwaldung (Ausrodung) 
von Stämmen (die Entstehung 
des Wappenbildes von Neuro-
de) die Umgebung der heutigen 
Burg erschlossen haben, um den 
Boden für die Entwicklung von 
Landwirtschaft und Viehzucht 
vorzubereiten und in einiger 
Entfernung von der damaligen 
Festung den Beginn der Stadt 
durch die Erschließung der heuti-
gen Straßen Piastów und Cmen-
tarna zu ermöglichen. Nicht nur 
die ersten Besitzer der Stadt, 
sondern auch des gesamten feu-
dalen Eigentums von Neurode 
hatten ihre Verbindungen mit 
Tschechien. Ein Mann namens 
Hannus Wusthub, der aus einer 
Meißner Familie stammte, aber 
in Mähren geadelt wurde, war 
der erste dokumentierte Besit-
zer der Neuroder Güter. Er hat 
sie an die Vertreter der Familie 
von Donyn (Version von Kögler 
und Wittig) verkauft, die aus dem 
Lausitzer Grenzgebiet Böhmens 
kamen (die Tschechen wollen es 
lieber - Dunin). Diese Transaktion 
fand 1352 statt und begann den 
Zeitraum von 120 Jahren, als die 
Familie über dieses Land herrsch-
te. Man mag jedoch denken, dass 
sie slawischen Ursprungs waren, 
denn in Dokumenten tauchten 
slawisch klingende Namen wie 
Jaroslaus (Jarosław) oder Wenczo 
(Wacław) auf. Dass die Familie 
von Donyn die Beziehungen zu 
Böhmen aufrechterhalten wollte, 
beweist die Tatsache, dass sich 
die von ihr erworbenen Neuro-
der Güter als königliche Güter 
erwiesen haben. 1360 erschien 
Jaroslaus am Prager Hof bei Ka-
iser Karl IV. und bat ihn, ihm und 
seinen vier Brüdern die erworbe-
nen Güter zu gewähren, was er 
als Kaiser und König von Böh-
men tat. Obwohl Wittig Fragen zu 
dieser Haltung der Brüder stellt, 
wird angenommen, dass die Ent-
gegennahme dieser Güter vom 
tschechischen Herrscher und 
die gleichzeitige Ablegung des 
Lehnseides im Namen der Brüder 

durch Jaroslaw mit einer für sie 
günstigen Situation verbunden 
war.

Die Familie von Donyn küm-
merte sich um die Entwicklung 
ihres Eigentums auf der Grun-
dlage der Bedingungen und 
Möglichkeiten der damaligen 
Zeit. Sie war sich bewusst, dass 
die landwirtschaftlichen Flächen, 
insbesondere im Gebiet von 
Neurode, nicht zu den besten 
gehörten. Deswegen unterstützt 
die Familie die Maßnahmen der 
Bevölkerung, die sich um die En-
twicklung der Zucht bemüht, in-
sbesondere der Schafe. Deshalb 
gewährte der bereits erwähnte 
Jaroslaus 1360 den Neuroder We-
bern Privilegien, 1404 auch den 
Schuhmachern. Zur dieser Zeit 
wurde die Stadt von den Hussi-
ten zerstört, die wahrscheinlich 
1428 in Nowa Ruda einmarschier-
ten. Es mag mehrere solcher In-
vasionen gegeben haben, aber 
auf jeden Fall wurden während 
dieser Zeit die damals hölzerne 
St. Kreuz Kirche und das angren-
zende Rathaus zerstört. Auch die 
Burg wurde zerstört. Bei dem Be-
such oder den Besuchen der Hus-
siten wurden auch die damaligen 
Besitzer der Neuroder Güter Otto 
III. und Heinrich II. von Donyn 
getötet. Wittig stellt eine These 
über die Möglichkeit des Todes 
beider Brüder in der Schlacht am 
Roten Berg bei Altwilmsdorf im 
Dezember 1428 vor. Wenn diese 
These bestätigt werden könnte, 
haben wir einen weiteren Beweis 
für das Engagement der Besitzer 
der Neuroder Güter für tschechi-
sche Angelegenheiten – durch 
die  Teilnehme an der Schlacht 
gegen die Hussiten auf der Se-
ite der rechtmäßigen Herrscher 
des Fürstentums und des Glatzer 
Adels. 

Die letzten Jahre der Donyn-
-Herrschaft über die Neuroder 
Güter waren von einem sehr 
schweren religiösen Konflikt 
geprägt, da das Glatzer Bergland 
1454 unter die Herrschaft des 
Hussiten Georg von Podiebrad 
fiel, der drei Jahre später König 
von Böhmen wurde. Bei dieser 
Gelegenheit huldigten ihm 
Tschechien und Mähren, und das 
tschechische Schlesien weigerte 

sich damals, dies zu tun, was zu 
einem Krieg führte. Die Donyns 
standen auf der Seite von König 
Georg. Die Kriegsführung fand im 
Glatzer Land und in der Region 
von Braunau statt. Aufgrund 
des mangelnden Erfolgs der 
Breslauer Bischofsarmee wurde 
beschlossen, den Anhängern von 
Georg Exkommunikation aufzu-
erlegen, zu der auch das Glatzer 
Bergland gehören könnte, aber 
am Ende wurde die Region 
Glatz in das Interdikt vom 27. 
April 1467 aufgenommen. Im 
Jahre 1470 kam es im Glatzer 
Land zu neuen Kriegsführungen 
und Raubüberfällen, vor allem 
im Gebiet von Neurode, die zu 
vielen Unglücksfällen führten. 
Das Verbot (Interdikt) wurde am 
9. Februar 1473 aufgehoben, als 
Georg von Podiebrad zunächst 
in die katholische Kirche zurück-
kehrte und sein Sohn Prinz Hein-
rich der Ältere von Münsterberg 
eine Lehenshuldigung erhielt. 
Infolge bestimmter Ereignisse 
gingen die Besitztümer von Neu-
rode in den Besitz einer neuen 
ritterlichen Familie über. 

Der Grund für die Verände-
rungen war der Tod des letzten 
männlichen Nachkommens der 
Familie von Donyn - Heinrich III., 
der seine Tochter Anna verließ. 
Aufgrund der schlechten finan-
ziellen Situation und des Fehlens 
eines männlichen Nachkommens 
beschloss Prinz Heinrich der Älte-
re, die Neuroder Güter, dem bere-
its verwitweten Ritter Georg Still-
fried von Rattonitz, auch bekannt 
als “Goldener Ritter” zu überge-
ben. Dafür sollte Georg Stillfried 
Anna heiraten und “Unterhalts- 
und Mittelausrüstung für die 
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übrigen Schwestern und ihre 
noch lebende Mutter” sichern. 
Es war der Beginn der Herrschaft 
der Familie Stillfried, bis auf das 
Jahr 1810, als die Neuroder Güter 
(jedoch ohne die Stadt selbst) 
in die Hände der Familie Magnis 
übergingen.

Die Anfänge der Herrschaft 
dieser Familie, die von Georg 
selbst ausging, waren von religi-
ösen Angelegenheiten geprägte 
Zeiten, vor allem aufgrund der 
Reformation, die im Oktober 
1517 in Deutschland begann, 
die nach und nach auch Neu-
rode erreichte, und 1560 durch 
Georg V. und Heinrich Stillfried, 
deren Schloss zu einem starken 
Zentrum des Protestantismus 
wurde. Dieser Zustand hielt bis 
Anfang des 17. Jahrhunderts an. 
Der Grund für die Unterbrechung 
war der Ausbruch des Dreißi-
gjährigen Krieges, der von den 
tschechischen protestantischen 
Staaten verursacht wurde. Es war 
dieses Ereignis, das einen großen 
Einfluss auf die Zukunft der Neu-
roder Güter hatte. Joseph Wittig 
analysiert diesen Sachverhalt 
und weist auf die allgemeine 
Begeisterung des Glatzer Adels 
für die Aktionen in Prag und 
deren Unterwerfung unter die 
tschechischen Protestanten hin. 
Bernard Stillfried, geboren 1567, 
der als Mitglied des Staatskomi-
tees der Grafschaft Glatz ernannt 
wurde, spielte eine wichtige Rol-
le bei diesen Aktivitäten. Seine 
Aufgabe war es, auf der Seite 
der Protestanten mit der Ein-
berufung einer Kampfarmee zu 
beginnen. Es stellte sich jedoch 
heraus, dass Bernard die Aktivi-
täten dieses Ausschusses nicht 
sehr unterstützte, aber aus Angst 
vor Repressionen, einschließlich 
des Verlusts von Eigentum, folgte 
er seiner Entscheidung. Er wurde 
sogar als “der böse Patriot” beze-
ichnet. Vielleicht waren Bernards 
Gesundheitsprobleme der Grund 
für seine mangelnde direkte Be-
teiligung, sowohl an der Schlacht 
am Weißen Berg 1620 als auch an 
der erfolglosen Lausitzer Expedi-
tion in diesem Jahr, der er einen 
bewaffneten Pferdesoldaten aus-
setzen musste. Andere Mitglie-
der der Familie Stillfried waren 
jedoch stark an der tschechi-
schen Rebellion beteiligt. Wittig 
nennt ein Beispiel für Bernards 
Neffen Heinrich, den Herrn von 
Hausdorf, der die Aktivitäten 
mit seinem eigenen Eigentum 
unterstützte und Geld leihte, so-

wie für seinen Bruder Tobias, den 
Besitzer von Kunzendorf. Hans 
Heinrich aus Volpersdorf und der 
junge Heinrich aus Niederwalditz 
schlossen sich ihnen ebenfalls an. 
Vielleicht wurden sie auch von 
anderen unterstützt. Als Folge 
der Niederlage der tschechi-
schen Staaten in der Schlacht 
am Weißen Berg im November 
1620 kam es zu einer Welle bre-
iter Repressionen auf das Land 
und auf die Grafschaft Glatz. Sie 
sollten auch bei Bernard Stillfried 
gelten. Es ist auch bekannt, dass 
bei der Niederlage am Weißen 
Berg, ums Leben kam der bere-
its erwähnte Tobias Stillfried aus 
Kunzendorf, vielleicht auch Hans 
Heinrich aus Volperdorf, der laut 
Wittig „unter den Lebenden nie 
getroffen wurde”. 

Diese Phase der Streitigke-
iten und Schlachten beendete 
der sogenannte Dresdner Vertrag 
von 1621 zwischen dem Kaiser 
und den schlesischen Staaten, 
aber einige Glatzer Protestan-
ten erkannten ihn nicht an. Sie 
hatten Angst vor dem Angriff 
der Kaisertruppen von der Se-
ite von Wünschelburg, Tunt-
schendorf und Neurode. Und 
sie hatten Recht, denn am 28. 
September 1621 griff eine sol-
che Truppe Neurode von der 
Seite von Braunau an. Die Be-
wohner haben   zusammen mit 
den Militäreinheiten aus Glatz 
Neurode verteidigt. 30 Neuroder 
starben, viele wurden ebenfalls 
verwundet. Im folgenden Monat 
griff die kaiserliche Armee das 
nahegelegene Tuntschendorf 
an, dessen Bewohner in der ör-
tlichen Kirche Zuflucht fanden. 
Die Kirche wurde in Brand ge-
steckt und 200 Einwohner des 
Dorfes starben. Diese Ereignis-
se führten zu einer Reaktion der 
Bewohner von Neurode, die am 
11. November 1621 das Dorf Šo-
nov bei Braunau angriffen und 
8 seiner Bewohner ermordeten. 
Die tragischsten Ereignisse ere-
igneten sich 1622. Im Dezember 
1621 wurde die Stadt von der 
sächsischen Armee besetzt, die 
sich auf die Seite des österreichi-
schen Kaisers unter dem Kom-
mando von Oberst Karl Goldstein 
stellte, der Expeditionen gegen 
die tschechischen Partisanen or-
ganisierte. Er schaffte es, viele 
von ihnen zu fangen, aber er war 
immer noch nicht in der Lage, 
das protestantische Glatz zu ero-
bern. Und als Vergeltung, in der 
Nacht vom 26. auf den 27. Mai 

1622, nutzte der protestantische 
Oberbefehlshaber von Glatz, Graf 
Bernard von Thurn, die Abwe-
senheit der sächsischen Truppen 
und die ganze Stadt niederbran-
nte, indem er eine kleine kaiser-
liche Mannschaft tötete, die in 
der Stadt stationiert hat. Thurn 
nahm auch Bernard Stillfried und 
seinen Sohn gefangen, der zuvor 
versucht hatte zu fliehen, indem 
er aus dem zweiten Stock des 
Schlosses sprang. Sie befanden 
sich im Glatzer Gefängnis, aus 
dem sie erst nach Zahlung von 
12. 000 Taler Lösegeld befreit 
wurden. Die Zerstörung der 
Stadt war sehr deutlich spürbar. 
Etwa 180 Gebäude im oberen Teil 
von Neurode wurden zerstört. 
Darüber hinaus musste Bernard 
Stillfried versuchen, seinen Be-
sitz und seine Güter zu behalten, 
die er an den österreichischen 
Kaiser verloren haben könnte. 
1624 musste er auch den Neu-
roder Pastor Adam Franz entlas-
sen, der die Stadt zusammen mit 
anderen Pastoren der Grafschaft 
Glatz verließ. Außerdem behan-
delte Bernard seinen protestanti-
schen Glauben opportunistisch. 
Als 1625 der kaiserliche Hof über 
ihn gehalten wurde und er au-
fgrund des Urteils alle  Lehens-
güter verlor, konvertierte er im 
folgenden Jahr zum Katholizi-
smus und begann, sich um seine 
Güter zu bemühen. Im Jahr 1628 
wurde die römisch-katholische 
Religion wiederhergestellt. 

Während weiterer Schlach-
ten des Dreißigjährigen Krieges 
drang die kaiserliche Armee oft 
in das Gebiet des Glatzer Landes 
ein und behandelte es als fein-
dlich. Eine solche Einheit drang 
unter anderem im Juni 1633 
in Neurode und beraubte die 
Burg zusammen mit der Stadt 
und verwundete den bereits 70 
Jahre alten Bernard Stillfried. Die 
Wirkung solcher Aktionen in der 
gesamten Region war eine Pest, 
die auch Neurode erreichte, wo-
durch 990 Menschen in der Stadt 
starben. Diese Ereignisse hatten 
auch fatale Auswirkungen auf 
das Schicksal der Stadt und ihrer 
Besitzer. Obwohl Bernard Still-
fried, wie sich herausstellte, nicht 
sehr in seine Angelegenheiten 
verwickelt war, zahlten die Mit-
glieder seiner Familie teuer für 
ihre Treue zu den tschechischen 
Protestanten, entweder durch 
Tod oder Verlust von Eigentum. 
Die Opfer waren auch in der ge-
samten Grafschaft Glatz, die zu 

einem großen Teil, genauso wie 
Tschechien, schwer beschädigt 
wurde. Darüber hinaus verlor sie, 
wie das tschechische Königreich, 
seine Souveränität und geriet 
vollständig unter die Herrschaft 
der österreichischen Kaiser. Für 
die Besitzer von Neurode und 
seine Bewohner beginnt ein neu-
es Kapitel der neuen staatlichen 
und politischen Zugehörigkeit. 
Familie Stillfried wird noch als 
habsburgische Untertanen bis 
1742 regieren, als der preußische 
König Friedrich II., bekannt als 
der Große, das Glatzer Land von 
Prinz Karl von Bayern, später be-
kannt als König von Böhmen und 
dann österreichischer Kaiser Karl 
VII., für 400.000 Taler kaufte. Infol-
ge dieses Ereignisses musste der 
gesamte lokale Adel und Klerus 
am 20. Februar 1742 dem neu-
en Herrscher huldigen. An der 
Huldigung war wahrscheinlich 
auch Anna Maria Stillfried, da-
mals Erbin der Neuroder Güter, 
beteiligt. Dies führte zu einer 
neuen Nationalität und politi-
schen Zugehörigkeit von Neuro-
de, verbunden mit dem Schicksal 
des preußischen Staates, dann 
des Zweiten Deutschen Reiches, 
der Weimarer Republik und des 
Dritten Reiches, das 1945 endete. 

Aus der Analyse des Inhalts 
der Chronik der Stadt Neurode 
über die tschechische Zeit lässt 
sich schließen, dass diese Zeit 
in der Geschichte der Stadt und 
des Lehensgutes ihren Anfang 
nahm und das wirtschaftliche 
Fundament der Region bildete. 
Neurode entstand aus Textilien, 
Handel und Handwerk. Auch 
der Kohlebergbau hatte seine 
Anfänge, der erst in späteren 
Jahrhunderten entstand. Trotz 
der schwierigen Zeiten, in denen 
der Autor seine Chronik geschrie-
ben hat, ist es festzustellen, dass 
Professor Joseph Wittig diese Zeit 
in der Geschichte von Neurode 
zuverlässig und objektiv darge-
stellt hat. Obwohl viele Aspekte 
seine Zweifel aufkommen lie-
ßen, überließ er sie geschickt 
dem Urteil der Leser. In seiner 
Beschreibung finden wir auch 
viele interessante Informatio-
nen zur Lokalgeschichte, die 
vor einem breiteren Hintergrund 
präsentiert werden und nicht 
nur die Vergangenheit der Gra-
fschaft Glatz, sondern auch die 
Vergangenheit des damaligen 
tschechischen Staates umfassen.

Übersetzung: Mariusz Kałwak
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Z okazji 140. rocznicy urodzin 
i 70. rocznicy śmierci teologa, 
historyka Kościoła i pisarza oj-
czyźnianego, prof. dra Josepha 
Wittiga (1879 – 1949 ) pojawiło 
się wiele artykułów upamiętnia-
jących go, w których naświetlono 
różne aspekty jego obszernego 
pisarstwa1. W tej pracy przyj-
rzymy się jego dwuletniemu 
pobytowi na studiach w Rzy-
mie w latach 1904/06, gdzie 
oprócz jego pełnych sukcesu 
pism naukowych, zauważono 
jego pisma teologiczne jako 
„rozwijające się pąki”. Młody 
kapłan i doktor teologii katolic-
kiej, Joseph Wittig, dowiedział się  
o wyróżnieniu umożliwiającym 
mu od października 1904 do lata 
1906 roku pogłębienie wiedzy 
o historii Kościoła w Kolegium 
Kapłańskim Campo Santo Teu-
tonico w Rzymie (Cmentarz Nie-
miecki/Niemców). W tym okre-
sie Wittig był w dużym stopniu  
pod wpływem dwóch osobo-
wości: swojego opiekuna pra-
cy doktorskiej, prof. dra Maxa 
Sdralka2 we Wrocławiu i rektora 
Kolegium, dra Antona de Waala3 
w Rzymie. Sdralek wspierał zapał 
Wittiga na polu historii Kościo-
ła, de Waal rozpoznał i wspierał 
natchniony poetycki talent pi-
sarski Wittiga4. Jakich wrażeń  
i przekonań doświadczył Wittig 
w Rzymie?

Młody Wittig we Wrocławiu

Dwudziestoletni absolwent 
wrocławskiego Gimnazjum  
św. Macieja Joseph Wittig roz-
począł wiosną 1899 r. studia 
na wydziale teologii katolickiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Zamieszkał w metropolitarnym 
konwikcie teologicznym przy 
placu Katedralnym, „gdzie żyło 
się wówczas jak w koszarach: 
wspólne sale do nauki, wspól-
ne sypialnie5.” Czas gimnazjalny 
spędził w domu sióstr Zgro-
madzenia św. Jadwigi na ulicy 
Hirschstraße 33 (dzisiaj Mikołaja 
Sępa-Szarzyńskiego); trzy jego 
ciocie zapewniły mu darmowy 
pobyt z wyżywieniem.

Wittig opisał kiedyś sytuację 
osób z Hrabstwa Kłodzkiego 
chętnych do studiowania: „Stu-

diowanie i zostanie księdzem 
oznaczało w ówczesnym czasie 
dla biednego chłopca (jak on 
sam ) to samo, ponieważ każdy 
inny rodzaj studiów był bardzo 
kosztowny, a sponsorów nie było. 
Kościół miał pieniądze na ten cel, 
a pobożne osoby wpłacały po-
kaźne datki aby ich ukochany 
Kościół pozyskał pobożnego 
kapłana”6. Na podstawie wypo-
wiedzi jego córki Bianki Marii 
Prinz7 Joseph Wittig otrzymał 
prywatne finansowe wsparcie za 
pośrednictwem księdza Maya8, 
który przygotował go również 
podczas prywatnych lekcji do eg-
zaminów wstępnych do Gimna-
zjum św. Macieja. Pewnie i z tego 
powodu był Wittig szczególnie 
pilnym i ambitnym studentem, 
który po sześciu semestrach  
w roku 1902 złożył egzamin ści-
sły ustny do pracy doktorskiej, 
a po ósmym semestrze jeszcze 
jako diakon został promowany  
5. maja 1903 r. na doktora teo-
logii z wielką pochwałą (magna 
cum laude).

Wrocławscy mentorzy Wit-
tiga, nauczyciel niemieckiego 
Dittrich i wikariusz katedralny 
„ojciec Oppermann”, zwróci-
li jego uwagę na seminarium  
o historii Kościoła profesora 
Sdralka. Tutaj pogłębił swoje 
studia, jego praca doktorska 
dotyczyła starokościelnej historii  
o papieżu Damazym I9), nale-
ży zauważyć, że praca ukazała 
się jako tom suplementu nr 14 
cenionego „Kwartalnika Rzym-
skiego” (Römische Quartal-
schrift) w roku 1902 w Rzymie, 
a nie w założonej przez Sdral-
ka w 1902 r. serii „Rozprawki  
o historii Kościoła” (Kirchenge-
schichtliche Abhandlungen).  
W tym czasie dotknęła go nagła 
śmierć ojca Eduarda Friedricha 
Wittiga (1837 – 1901 ), pisał o tym 
później: „Mój ojciec zmarł dokład-
nie w tym czasie, gdy synowie 
wyrastają spod ojcowskiej opie-
ki. Właśnie ukończyłem ostatnią 
stronę mojej pracy doktorskiej, 
i wierzę, że mój ojciec, gdyby  
o tym jeszcze usłyszał, skłoniłby 
swoją mądrą głowę przed moją 
rozpoczynającą się duchową siłą. 
Mama nie! ( ponieważ mówiła...) 
On pozostanie nadal moim 

chłopcem” 10.
Chociaż Wittig był przez 

całe swoje życie związany ze 
swoją małą ojczyzną „Hrab-
stwem Kłodzkim”, zdecydował 
się z powodów zawodowych, po 
święceniach kapłańskich otrzy-
manych z rąk kardynała Georga 
Kappa we wrocławskim kościele  
ś w.  K r z y ż a ,  n a  p r z y j ę c i e  
do diecezji wrocławskiej, a nie 
do pozostania w diecezji pra-
skiej, do której według prawa 
kościelnego należało Hrabstwo 
Kłodzkie11. Przy całej swojej 
radości z posługi kapłańskiej, 
cichym jego życzeniem było 
zostać profesorem teologii. Tą 
decyzją pozostania we Wrocławiu 
zaczęło się powolne oziębienie 
stosunków z klerem Hrabstwa 
Kłodzkiego, które skutkowało  
w późniejszym życiu zakazaniem 
jego książek w 1925 r., ekskomu-
niką w 1926 aż do jej cofnięcia  
(i wysiedlenia) w 1946 roku. Wit-
tig milczy w swoich pismach na 
temat swoich dawnych dzieka-
nów (Großdechanten)12 prałata 
dra Ernsta Mandla (1889 – 1901) 
i prałata dra Wilhelma Hohausa 
(1901 – 1909), jeśli nawet obaj 
jego dziekani mogli być dla niego 
wzorem ze względu na ich studia 
o historii Kościoła we Wrocławiu.

Po uroczystościach pry-
micyjnych w czerwcu 1903 r.  
w kaplicy sióstr Zgromadzenia 
św. Jadwigi we Wrocławiu (jego 
stancja w okresie gimnazjalnym) 
rozpoczął od czerwca 1903  
do października 1904 r. swoją 
pierwszą kapłańską posługę 
wikariusza w łużyckim Lau-
ban (dziś Lubań w Polsce), tam  
w drugim miejscu swojej pracy 
zobowiązany został do działal-
ności duszpasterskiej parafii jak 
też do duchowej posługi wśród 
żołnierzy i więźniów. Tutaj zbierał 
doświadczenie szczególnie jako 
spowiednik i poznał duchową 
potrzebę wierzących; dał się 
poznać dzięki swoim bezpo-
średnim i „śmiałym” kazaniom13.  
Za pośrednictwem swojego opie-
kuna pracy doktorskiej, profeso-
ra Sdralka, otrzymał Wittig jako 
„jego najlepszy uczeń” w maju 
1904 r. informację z „Cesarskiego 
Niemieckiego Instytutu Arche-
ologicznego” w Berlinie, że zo-

stał mianowany na stypendystę 
instytutu i otrzymał stypendium 
w wysokości 2000 marek na cele 
podróży studyjnej do Rzymu14 
Troskliwy Sdralek załatwił też 
swojemu „najlepszemu ucznio-
wi” miejsce wikarego w Cam-
po Santo Teutonico w Rzymie.  
To korzystne połączenie umoż-
liwiło Wittigowi dwuletnie stu-
dia archeologii chrześcijańskiej 
w drogiej metropolii rzymskiej, 
po tym czasie Wittig otrzymał  
od Sdralka nadzieję na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego 
na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Mile zaskoczony 24-letni Wittig 
udał się jako stypendysta do Ko-
legium Kapłańskiego w Rzymie, 
gdzie przebywał do lata 1906 
roku. Jego podróż prowadziła 
przez Monachium, Bolzano, Bo-
lonię, Asyż i Perugię, były to jego 
pierwsze przeżycia poza śląską 
ojczyzną15.

Campo Santo Teutonico 
w Rzymie

„Campo Santo Teutonico 
(Cmentarz Niemców ) należał  
do najstarszej niemieckiej funda-
cji narodowej w Rzymie. Miejsce 
to od czasów „umów laterań-
skich” z 1929 r. jest eksterytorial-
nym włoskim terenem w obrę-
bie Watykanu, położonym zaraz  
po lewej stronie obok Bazyliki  
św. Piotra. Całkowicie otoczony 
wysokimi murami, obejmujący-
mi do dzisiaj czynny cmentarz, 
kościół (Santa Maria della Pieta)  
i budynki trzech instytucji Brac-
twa Matki Bożej Bolesnej, Papie-

Manfred Spata

MŁODY TEOLOG I HISTORYK KOŚCIOŁA Z HRABSTWA 
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Wikary Joseph Wittig ok. 1905 r., zbiory 
Bianci Marii Prinz
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skiego Kolegium (Collegio Teuto-
nico di Santa Maria) i Rzymskiego 
Instytutu Towarzystwa Görresa. 
Ten pełen historii teren tworzy 
od stuleci miejsce spotkań Niem-
ców z Rzymu i odwiedzających 
z krajów niemieckojęzycznych. 
Jego historia sięga IX wieku. Brac-
two datowane jest od 1450 roku 
jako „Bractwo Biednych Dusz” 
zajmuje się chrześcijańską pa-
mięcią o zmarłych i wsparciem 
charytatywnym dla będących  
w potrzebie pielgrzymów; umoż-
liwia także krajanom dojście  
do papieża i kurii jak również 
do wszelkiego rodzaju instytucji 
rzymskich. Od połowy XIX wie-
ku Bractwo starało się wspierać 
niemieckich duchownych chcą-
cych studiować, co spowodowa-
ło założenie w 1876 r. Kolegium 
Kapłańskiego16.

Mentor Wittiga Max Sdralek 
przebywał w 1895 roku w Rzy-
mie, prowadząc studia nauko-
we o papieżu Celestynie V, nie 
mieszkał jednak w Campo San-
to Teutonico. Zakwaterowanie 
było oszczędne i skromne, stale 
brakowało pieniędzy na odpo-
wiednie życie stypendystów  
i odwiedzających. Dopiero  
od 1884 doprowadzono bieżą-
cą wodę, od 1903 elektryczność,  
od 1907 telefon. Regulamin do-
mowy był surowy, między innymi 
zawierał: „Wszyscy kapłani wstają 
najpóźniej o 5.30 po dzwonieniu 
na Anioł Pański” i „gra w karty, jak 
również podobne pochłaniające 
czas gry są zabronione”17. Te wa-
runki mieszkaniowe i regulamin 
nieszczególnie przeszkadzały 
biednemu Josephowi Wittigowi.

Wysoko wykształconym 
wieloletnim rektorem Kolegium 
(1872 – 1917) był pochodzący  
z Emmerich w Nadrenii Anton de 
Waal; ceniony znawca rzymskich 
katakumb i historii papiestwa. 
Po roku 1884 założył w piwni-
cach CST sztuczne katakumby 
i małą kaplicę, której ściany wy-
łożone były płytami nagrobny-
mi i emblematami; w tej kaplicy 
odprawiał wcześnie rano Msze 
Święte18.

 W roku 1887 założył czaso-
pismo „Kwartalnik Rzymski dla 
chrześcijańskiej historii starożyt-
nej i historii Kościoła”, do dzisiaj 
wydawany , od 1953 w Wydaw-
nictwie Herdera We Freiburgu/ 
Breisgau (Fryburg/Bryzgowia), 
towarzyszą mu liczne tomy 
suplementów do specjalnych 
wyników naukowych19.

Pobyt studyjny Wittiga 
w Rzymie

Stypendysta Joseph Wit-
tig chłonął Rzym, kościelną  
i światową stolicę i rozwijał 
się „pogodnie i z uśmiechem”  
w „przez wszystkich lubianego” 
i cenionego członka studium  
w CST, który przez ponad dwa-
dzieścia lat czerpał z doświad-
czeń tej podróży i utrzymywał 
kontakt listowy z Campo Santo20.

Zainspirowany przez Sdralka 
zagłębił się Wittig przepełniony 
gorliwością naukową w studia 
literacko – historyczne nad dal-
szymi źródłami starokościelnymi  
o papieżu Damazym I. Ówczesna 
dyskusja o anonimowym „Am-
brozjastrze”21 skłoniła Wittiga 
do tezy „Ambrozjaster = Hilary”, 
która opublikował w serii Sdralka 
„Rozprawy historyczno kościel-
ne” w roku 1906 we Wrocławiu22. 
Kontynuacja tego studium uka-
zała się w tej samej serii w roku 
1909 o Filiastrze,Gaudentym  
i Ambrozjastrze23. Dwadzieścia lat 
później Wittig jeszcze raz zajął się 
intensywnie materiałem o „ Am-
brozjastrze”, tym razem w narra-
tywno – teologicznej egzegezie: 
„Super Aquas” i w „Im Anfang”  
w czasopiśmie „Die Kreatur”24 
w 1927 roku,  jak również  
we słowie wstępnym „Z księgi py-
tań Ambrozjastra” (Aus dem Fra-
genbuche des Ambrosiasters”25 
do książki „ Das Alter der Kirche” 
(Wiek Kościoła)26, którą wydał  
w 1927 r. wspólnie z Eugenem 
Rosenstockem.

Pod kierunkiem obu do-
świadczonych archeologów 
Christiana Hülsena26 i Jose-
pha Wilperta27 badał Wittig 
ruiny pogańsko – antycznego  
i starochrześcijańskiego Rzymu. 
Oprócz odwiedzenia grobu Da-
mazego w katakumbach Kalik-
sta badał intensywnie cmentarz 
Soterisa przy Via Appia, o czym 
opublikował swój pierwszy ar-
tykuł w 1905 w „Kwartalniku 
Rzymskim”28. W tym samym 
roku pojawił się artykuł o ba-
zylice papieża św. Korneliusza, 
którego nagrobek znajduje 
się również w katakumbach 
Kaliksta29. Malowidła, rysunki  
i napisy w katakumbach, jak 
też malarstwo ścienne w ap-
sydach wczesnej bazyliki zaj-
mowały go przez wiele lat30. 
Tutaj w Rzymie z polecenia de 
Waala napisał pięć recenzji do 
„Kwartalnika Rzymskiego”, wśród 
nich o bliskiej mu książce Car-

la Weymana31 „Cztery epigra-
my papieża św. Damazego I” 
(Vier Epigramme des hl. Papstes 
Damasus I). Anton de Waal był 
również uzdolniony językowo  
i poznał od razu w recenzjach 
Wittiga „poetę i nie mógł do-
czekać się rozkwitu pączka”32. 
Poradził stypendyście zajęcie się 
twórczością poetycką: „Ma pan 
moc twórczego słowa; musi pan 
wyjść poza ramy nauki”33.

W roku 1905 Wittig podjął 
zaszczytne, ale również odpo-
wiedzialne zadanie, przejęcie 
zastępstwa za rektora de Waala 
i wszystkich innych współmiesz-
kańców Campo Santo na okres 
urlopów wakacyjnych w trakcie 
gorących letnich miesięcy. Jako 
zadośćuczynienie otrzymał Wit-
tig możliwość w nadchodzącej 
jesieni odwiedzenia przez kilka 
tygodni swojej małej ojczyzny 
Hrabstwa Kłodzkiego34. Odwie-
dziny ukochanej rodziny i ojczy-
zny wzmocniły jego decyzję o nie 
pozostawaniu na stałe w Rzymie, 
lecz o powrocie na Śląsk.

W grudniu 1905 r. Wittig 
otrzymał pozwolenie na sfo-
tografowanie słynnej statuy  
św. Piotra na północno - zachod-
nim filarze Bazyliki św. Piotra. 
Zdjęcie utwierdziło go, że brą-
zowa statua w todze, udrapo-
wanej jak Cinctus Gabinus”, po-
winna być datowana na rok 200,  
a nie jak dotychczas mniema-
no najpóźniej na VI wiek. Swoje 
wnioski wygłosił w mowie in-
auguracyjnej na Uniwersytecie 
Wrocławskim w październiku 
1909 r.; później opublikował je  
w trzech artykułach w „Kwartalni-
ku Rzymskim” 1912/1335. Dzisiaj 
dzięki nowoczesnej metodzie 
datowania luminescencyjne-
go dowiedziono, że wykonana  
z brązu statua stworzona została 

prawdopodobnie ok. roku 1300 
przez włoskiego rzeźbiarza Ar-
nolfo di Cambio36.

Witt ig  był  najmłodsz y  
w kręgu duchownych i świec-
kich w CST, tutaj odżył i cieszył 
się wolnością badawczą. Z dwo-
ma mieszkańcami zadzierzgnął 
Wittig intensywniejsze więzy 
przyjaźni trwające przez całe 
życie. Pierwszym był siedem lat 
starszy Szwarcwaldczyk Vinzenz 
Schweizer37, z którym przedsię-
wziął liczne wycieczki w okolice 
Rzymu, m.in. weekendowe wy-
pady do Viterbo, Civitavecchia, 
Sorakte, a także do Abruzji aż 
do Monte Cassino38. Drugim był 
równolatek Frankończyk Franz 
Joseph Dölger39, z którym wspól-
nie odbył wiosną 1906 r. krótką 
podróż studyjną do Neapolu  
i na Sycylię, do Tunezji w Północ-
nej Afryce. Owocem były dwie 
relacje ze znalezisk, pierwsza 
o katakumbach w Hadrumet40 
i druga o starochrześcijańskich 
bazylikach w Tunezji41. A z Luk-
semburczykiem Josephem Mas-
sarette42 )spędził osiem wypo-
czynkowych dni na plaży w An-
cjum nad Morzem Tyrreńskim43.

Rektor Anton de Waal jako 
niemiecko – konserwatyw-
ny „Rzymianin” myślał stale  
o utrzymaniu dobrych stosunków  
z niemieckim domem cesarskim 
w osobie cesarza Wilhelma II, aby 
pozyskać zadawalające poparcie 
dla Campo Santo. Cesarz Wilhelm 
II dwukrotnie odwiedził papie-
ża Leona w Rzymie, w 1893 r.  
i w maju 1903.Na zbliżające się 
srebrne wesele pary cesarskiej 
(ślub w 1881) de Waal upoważ-
nił Wittiga do zredagowania 
obszernej księgi jubileuszowej  
o zgromadzonych skarbach 
sztuki przez Campo Santo: Sta-
rochrześcijańskie rzeźby w mu-

Campo Santo Teutonico obok Bazyliki św. Piotra/ fotografia Bertholda Wernera, 
Wikipedia 2007
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zeum Niemieckiej Fundacji Naro-
dowej44. Tą księgą jubileuszową 
w formacie folio zrewanżował się 
Wittig zapewne też za otrzyma-
ne z Berlina stypendium i chciał 
świadomie dotrzeć do zaintere-
sowanych osób świeckich.

Na krótko przed końcem 
swojego rzymskiego pobytu 
Wittig poznał jeszcze Carla 
Mutha45, założyciela i wydawcę 
czasopisma „Das Hochland”, nie 
przypuszczając oczywiście, w jaki 
brzemienny w skutki sposób po-
łączony zostanie z „Hochland” 
poprzez swój słynny artykuł „Die 
Erlösten” (Zbawieni/Odkupieni)46. 
Miesięcznik „Hochland” założony 
został przez Mutha w paździer-
niku 1903 roku aby oferować 
akademikom katolickim i krytycz-
nym wobec Kościoła intelektu-
alistom płaszczyznę do dialogu. 
W ten sposób Muth próbował 
wyprowadzić konserwatywną 
literaturę katolicką z kościelnej 
i mieszczańskiej ciasnoty. Wit-
tig był przez całe życie głeboko 
związany z Muthem, jak również 

jego o cztery lata młodszy kole-
ga profesor i absolwent Campo 
Santo Franz Xaver Seppelt47.

Podróż powrotna do Wrocła-
wia zaprowadziła go do szwar-
cwaldzkiej ojczyzny przyjaciela 
Vinzenza Schweizera i do rodziny 
swojego starszego o jedena-
ście lat brata w Monachium, 
który pracował tam jako stolarz  
i kreślarz fabryczny. Potem na-
stąpiły długie miesiące nadziei  
i oczekiwania na obiecane przez 
Sdralka powołanie do objęcia 
katedry o historii Kościoła, ale 
silny sprzeciw kolegów z fakul-
tetu, jak również miażdżąca kry-
tyka historyczna jego studium  
o Ambrozjastrze ewangelickiego 
historyka Kościoła Adolfa Jüli-
chera48 zapobiegły szybkiemu 
przyjęciu Wittiga do grona pe-
dagogicznego wrocławskiego 
fakultetu teologicznego.

Jakieś dwadzieścia lat późnej 
Wittig napisał na temat swoich 
prac naukowych o różnorodności 
skarbów starochrześcijańskich 
dokumentów, katakumb,ruin, 
kościołów, artefaktów i litera-
tury w Rzymie, stolicy państwa 
kościelnego: „Kto chce pisać  
o powstawaniu pierwszego 
Kościoła, musi być obeznany  
w całkowicie specyficzny spo-
sób z duchem tamtego czasu, 
z jego dokumentami i pozosta-
łościami. Musi umieć wyzbyć się 
wszystkiego tego, co nauczył go 
i przyzwyczaił późniejszy czas. 
Musi zrozumieć prawa i siły sta-
wania się, liczne rozgałęzione  
i poplątane koleje rozwoju hi-
storycznego”49. W trafny sposób 
opisał swoje ówczesne zadanie 
jako historyka Kościoła: „Przed 
owymi dwudziestoma latami 
mój wzrok skierowany był, od-
powiednio do granic zdolności 
i zawodu młodego uczonego, 
wyłącznie na pytania krytyczne 
wobec źródeł; mniej lub bardziej 

zwracałem uwagę na treść i po-
trzebę pytań; objaśniające roz-
wiązania wydawały mi się nazbyt 
przestarzałe. Jedynie materiał 
o historii Kościoła wydał mi się 
godny uwagi” 50.

Powrót Wittiga 
do Wrocławia

Kiedy Joseph Wittig powró-
cił latem 1906 roku na Śląsk, 
powiedział przyjacielowi, który 
namawial go do wspólnej podró-
ży: „Wystarczająco dużo miałem 
zagranicy; potrzebuję całego 
mojego życia. aby rokoszować 
się szczęściem ojczyzny”51. Jego 
pobyt na studiach w Campo San-
to Teutonico w Rzymie był pełen 
sukcesu, jego zdobycze naukowe 
zaowocowały licznymi publika-
cjami. Pobyt w Campo Santo 
wycisnął decydujące piętno  
na jego profesji naukowca i teo-
loga, historyka i krytyka Kościoła, 
ale także pisarza z własną religij-
no - pedagogiczną metodą. Wit-
tig nie był przy tym człowiekiem 
skromnym, ponieważ rozpoznał 
swoją misję „nie pisać w świecie 
wiedzy i mowy teologicznej”, 
jego celem jest „ przede wszyst-
kim odzyskanie nieprzychylnie 
nastawionych wobec Kościoła 
osób świeckich i pocieszanie uci-
śnionych i umęczonych ludzkich 
dusz'52. Niewielu odniosło się do 
niego krytycznie (glównie teolo-
dzy ), poparcie otrzymał od wielu 
( głównie świeckich); profesor 
dogmatyki Engelbert Krebs na-
pisał w swoim orzeczeniu w 1924 
roku o religijnym pisarstwie Wit-
tiga, jego nowy język teologiczny 
jest „ źródłem religijnej radości  
i pociechy w wierze, stając się dla 
wielu orzeźwieniem”53. Jego wro-
cławski przyjaciel i kolega Eugen 
Rosenstock napisał: „ Przyjaciele 
zwą go skarżąc się i wzdychając 
poetą! (…) Co w Wittigu wyda-

je się poetyckie i literackie, jest 
to siła porównania nieskażonej 
mowy i pełni duszy”54.

Joseph Wittig nie przypusz-
czał, w jak intensywny spo-
sób wzbogaci przez następne 
dwadzieścia lat starokościelne 
badania i przez prawie kolejne 
dwudziestolecie wypełni jako 
„zbieracz świętych i świeckich 
pamiętników” kłodzkiej ojczy-
zny kolektywną pamięć swoich 
rodaków. Wittig poznał w Rzy-
mie barokowy bogaty rozwój 
rzymsko – katolickiego papie-
skiego Kościoła, umocnionego 
dogmatycznie o hierarchicznych 
strukturach. Nie przypuszczał, co 
będzie musiał przeżyć w swoim 
życiu: przedwczesny ( dobrowol-
ny ) koniec profesury we Wro-
cławiu, umieszczenie książek na 
indeksie, wykluczenie z Kościoła 
z powodu ekskomuniki, utrata 
wiary w Boga teologów i utrata 
ojczyzny swoich przodków.

Po koniec swojego życia,  
na swoje 70. urodziny 22. stycz-
nia 1949 roku Joseph Wittig na-
pisał w „Ostatnim przesłaniu”  
o swoim dziele życia: „Bóg wło-
żył mi pióro do ręki, abym głosił 
światu Jego chwałę i poznanie 
Jego miłości. Z tego nakazu na-
pisałem więcej niż tuzin książek. 
(…) Wiem o nienasyconej nauko-
wej tęsknocie za ciągle głębszą 
wiedzą, podążałem za wszyst-
kimi badaniami. Mam wiedzę  
o nowoczesnej teologii, poznaję 
jednak teraz, że nasze zbawie-
nie leży u źródeł i powrocie  
do Niego (Boga ). (…) Próbo-
wałem we wszystkich moich 
książkach pozwolić zabłysnąć 
irracjonalności w całym życiu  
i udało mi się zostać pocieszycie-
lem niepocieszonych”55.

Tłumaczenie: Krystyna BałonStrona tytułowa „Kwartalnika Rzymskiego” 
z 1890 r./ Heid-Hummel, 2018. str. 61
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Po raz pierwszy w Bielawie 
gościliśmy artystów z Czech, 
którzy zaprezentowali swoją wy-
stawę fotograficzną pod nazwą: 
„Kobieta i teatr”.Wernisaż wysta-
wy fotografii teatralnej odbył się 
2 października 2019 r. w Teatrze 
Robotniczym w Bielawie.

Jan Gładysz -Dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sztuki 
w Bielawie przywitał autorów 
wystawy to jest: Yvonę i Bohu-
slava Bencovi z Novej Paki,Julia-
na Golaka – Przewodniczącego 
Komitetu Polsko – Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej, Lidię 
Zakrzewską – Strózik - wielolet-
nią Dyrektor Centrum Kultury w 
Pieszycach, Aleksandra Siódmaka 
– Wiceburmistrza Miasta Biela-
wa, Kazimierza Rachowieckiego 
- Starszego Cechu Rzemiosł Róż-
nych i Małej Przedsiębiorczości w 
Bielawie, Ewę Glurę - koordyna-
tor Polsko – Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej w Bielawie oraz 
wszystkich gości przybyłych na 

wernisaż.
Organizatorami wystawy 

był: Miejski Ośrodek Kultury 
i Sztuki w Bielawie i Komitet 
Polsko - Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. W Bielawie, 
Polsko – Czeskie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej odbywają się 
pod patronatem Burmistrza Mia-
sta – Andrzeja Hordyja. Artystów 
czeskich przedstawiła Lidia Za-
krzewska-Strózik Struzik, która 
opowiedziała o pracach przed-
stawiających kobiety – aktorki 
w czasie pracy scenicznej i poza 
sceną.

Yvona – założycielka studia 
graficznego od dawna intereso-
wała się teatrem i fotografią. Wy-
konywała dużo zdjęć teatralnych 
i poteatralnych. Bohuslav już 
jako student Wydziału Przyrod-
niczego Uniwersytetu Karola w 
Pradze interesował się fotografią 
i zaczął dokumentować ważne 
wydarzenia z dziedziny kultury. 
Monika Benc po ukończeniu 

Szkoły Rzemiosł Artystycznych 
i Historii Sztuki na Uniwersytecie 
Karola w Pradze, tak jak jej rodzi-
ce, postanowiła fotografować. 
Wspólnie, przez 15 lat fotogra-
fowali artystów występujących 
w teatrach w całej Europie. Tak 
powstała imponująca wystawa 

„Kobieta i teatr”.
Wernisaż uświetnił występ 

Andrzeja Struzika, który jest wy-
bitnym artystą i aktorem. Swoim 
śpiewem przy akompaniamencie 
gitary wprowadził miły nastrój. 
Wernisaż był niezmiernie przy-
jemnym spotkaniem..

Ewa Glura

WYSTAWA „KOBIETA I TEATR” W BIELAWIE

Wernisaż wystawy Iriny i Malinskich 2.10.2019 r.
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Stowarzyszenie Komitet Oby-
watelski Ziemi Kłodzkiej zapra-
sza na trzecią edycję Konkursu 
Wiedzy o Polsce i Czechach. 
Podczas wydarzenia młodzież 
z obu krajów będzie rywalizo-
wać ze sobą sprawdzając swoją 
wiedzę o historii, kulturze i życiu 
w dwóch sąsiednich narodach. 
To świetna okazja do poznania 
nowych znajomych, sprawdzenie 
się przed maturą z wiedzy o spo-
łeczeństwie, historii i geografii 

oraz zakochanie się w Czechach.
Dla uczestników przygotowa-

no atrakcyjne nagrody. - Najlep-
sze drużyny zapraszamy w Góry 
Sowie na kilkudniowe szkolenie 
i wzajemną integrację.  – mówi 
Julian Golak, główny organizator 
wydarzenia. 

III Konkurs Wiedzy o Polsce i 
Czechach odbędzie się 2 grudnia 
2019 roku w Centrum Turystycz-
no-Sportowym w Nowej Rudzie. 
Uczestnicy z Polski i Czech będą 

rywalizowali w 4-osobowych 
grupach szkolnych w dwóch 
kategoriach wiekowych: do 16 
i powyżej 16 roku życia. Ich zada-
niem będzie rozwiązanie części 
teoretycznej – testu zamkniętego 
oraz części praktycznej. Szcze-
gółowe informacje dostępne są 
na stronie www.czechypolska.pl

Głównym organizatorem jest 
Stowarzyszenie Komitet Obywa-
telski Ziemi Kłodzkiej. Patronat 
merytoryczny nad wydarzeniem 

sprawuje Stowarzyszenie Soli-
darność Polsko-Czesko-Słowacka 
oraz Polsko-Czeskie Towarzystwo 
Naukowe. Patronat honorowy 
objęli m.in.: Arkadiusz Ignasiak – 
Konsul Honorowy Republiki Cze-
skiej we Wrocławiu, Cezary Przy-
bylski – Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego i Tomasz Kiliński 
– Burmistrz Nowej Rudy.

Ewa Glura

CZESKO-POLSKA RYWALIZACJA
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KRZESZÓW - EUROPEJSKA PERŁA BAROKU 
EUROPEJSKA PERŁA BA-

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

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

Legnicy, ukoronował ikonę ko-
ronami papieskimi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nicko- javorský kníže Bolko I. 2 
června 1997 Boží Sluha Jan Pa-
vel II, při návštěvě v piastovské 
Legnici, ukorunoval ikonu pa-
pežskými korunami. Všem po-
utníkům a turistům, kteří budou 
navštěvovat Křešovskou Svatyni 
přejeme, aby se jim v Domě Mi-
lostivé Matky dostalo mnoho 
milosti a nádherného setkání s 
Bohem a Kristusovou Matkou. 
Přejeme také nezapomenutel-
né zážitky ve styku s krásou ba-
rokního umění a architektury.
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Jedną z niewątpliwych cieka-
wostek edytorskich jest wydany 
w 1906 roku, nakładem kościo-
ła parafialnego w Albendorf 
(Wambierzyce), modlitewnik  
w języku… polskim, zatytuło-
wany „Pobożne Rozmyślania 
najświętszych tajemnic naszego 
kochanego Pana i Zbawiciela Je-
zusa Chrystusa [...] w Albendorf,  
w Hrabstwie Kłodzkiem”. Mo-
dlitewnik wydano dla Polaków 
pielgrzymujących do znanego 
od wieków, cieszącego się sławą 
także poza Kłodzczyzną, sank-
tuarium maryjnego w Wambie-
rzycach (niem. Albendorf ). Po-
zwolenie na wydrukowanie mo-
dlitewnika w Drukarni Grossera  
i Sp. we Wrocławiu udzielił z datą  
19 maja 1906 roku ksiądz Wil-
helm Hohaus (1844-1909), 
bystrzycki proboszcz w latach 
1889-1909, a od roku 1901 wielki 
dziekan Hrabstwa Kłodzkiego. 
Jak podkreślają wydawcy, edy-
towany w języku polskim modli-
tewnik, miał być swojego rodzaju 
drogowskazem, dzięki któremu 
przybywający do Wambierzyc 
Polacy mogli „…w kaplicach 
przedstawione tajemnice na-
szego Zbawiciela rozważać…”.

Cieszący się dużym powo-
dzeniem wśród ówczesnych 
polskich pątników modlitew-
nik, liczący 176 stron, składa się 
z kilku części. W pierwszej wymie-
niono reguły, jakie powinny być 
zachowane podczas pielgrzymki 
do Albendorf. Jak czytamy, aby 
pielgrzymka osiągnęła swój cel, 
„musi być […] w jak najlepszym 
porządku urządzoną”, dlatego 
też: „podczas całej pielgrzymki 
powinni się starać wszyscy piel-
grzymi przyzwoicie zachowywać 
i nie dawać wspólnie podróżu-

jącym powodu do nieprzyjem-
ności”. I tak na przykład, wspólne 
modlitwy i pieśni podczas jazdy 
koleją mogą mieć miejsce tylko 
wtedy, gdy inni podróżni się  
na to zgodzą. Poza tym, uczest-
nicy pielgrzymki powinni być 
spokojni i stateczni, bowiem ci, 
„…którzy niepokornie się za-
chowują, nie będą dopuszczeni  
do przyjęcia św. Sakramentów”. 
Informowano tu również między 
innymi o tym, że świece, które  
w kościele zostaną użyte podczas 
procesji, powinny być zrobione  
z czystego wosku i co ważne, nie 
mogą palić się bez dozoru. 

W modlitewniku zamieszczo-
no też ostrzeżenie przed złodzie-
jami kieszonkowymi: „…którzy 
wykonują zwykle swoje czyn-
ności w natłoku, i to w kościele, 
kaplicach, a nawet przy konfe-
syonałach lub podczas komunii  
św. Upominamy zatem pielgrzy-
mów, aby swoje kieski dobrze 
przechowywali i każdego, któ-
rego na uczynku uchwycą, zaraz 
oskarżyli”. Na koniec tej części 
modlitewnika przestroga dla 
tych, którzy nie podporządkują 
się stawianym wymaganiom. 
Otóż, jeżeli tak się stanie: „...
mogą się spodziewać najgor-
szych skutków”. 

Kolejne, zasadnicze części 
modlitewnika – druga i trzecia 
zawierają modlitwy. Znajdzie-
my tu „Pieśń dziękczynną”, dalej 
„Rozmyślanie radosnych tajemnic 
wcielenia Pana Jezusa Chrystu-
sa” oraz „Pobożne Rozmyślania 
o męce i śmierci naszego ko-
chanego Pana Jezusa Chrystu-
sa przedstawione w 74 stacyach  
na Górze Kalwaryi w Albendorfie”.

Wydany w języku polskim 
modlitewnik był niezwykle 

użyteczny, zwłaszcza, że sława 
Wambierzyc przyciągała corocz-
nie wielu Polaków, szczególnie 
z Górnego Śląska, z którego 
przybywały liczne grupy pąt-
ników. Pielgrzymka, jak i pobyt 
pielgrzymów w Wambierzycach, 
były starannie zaplanowane  
i urozmaicone, a nad realizacją 
tego przedsięwzięcia czuwali 
przewodnicy, zwani na Gór-
nym Śląsku „śpiewokami”*.  
To oni ustalali termin pielgrzymki, 
przebieg trasy, załatwiali wszelkie 
formalności, np. noclegi, czuwali 
nad jej przebiegiem, opiekowa-
li się pielgrzymami, intonowali 
pieśni i modlitwy... 

Po przybyciu do Wambierzyc 
śpiewok pouczał zgromadzo-
nych o godnym zachowaniu się  
na terenie sanktuarium i formo-
wał procesję. Po przywitaniu 
pielgrzymów przez wambie-
rzyckiego kapłana pielgrzymi 
uczestniczyli w odprawianej 
na Wielkich Schodach bazyliki 

Drodze Krzyżowej, następnie, 
w specjalnym nabożeństwie ku 
czci Matki Boskiej, odmawiali 
modlitwę różańcową i śpiewali 
pieśni maryjne, potem odbywa-
ła się procesja w krużgankach. 
W trakcie trwania pielgrzymki 
pątnicy chętnie też oglądali 
ruchomą szopkę i odwiedzali 
miejscowego pustelnika. Ale 
przede wszystkim oddawali się 
modlitwie, aby osiągnąć zapla-
nowany cel pielgrzymki. Pomocą 
służył więc modlitewnik, będący 
w tym czasie ważnym, czy wręcz 
niezbędnym, obok różańca, laski, 
torby i pożywienia, elementem 
ekwipunku każdego pielgrzyma.

*Zainteresowanych zagadnie-
niem odsyłam do publikacji:  
J. Górecki, Pielgrzymki na Górnym  
Śląsku w latach 1869-1914, Kato-
wice 1994.
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„Římský císař Otto III, který 
přijel do Hnězdna, se vydal do ka-
tedrály a padl na obličej před tělo 
sv. Vojtěcha a s velkou oddaností 
děkoval Bohu a sv. Vojtěchovi za 
to, že ho přivedl zpět ke zdraví. 
Také při jeho hrobě daroval dary 
hodné císaře ve zlatě a stříbře a 
několik dní zůstal v Hnězdně, z 
úcty ke svatému. “1 - takto krako-
vský kanovník Jan Długosz, autor 
kroniky Roczniki Sławnego Kró-
lestwa Polskiego, popsal jednu z 
nejdůležitějších událostí v historii 
Polska – hnězdenský sjezd v roce 
1000. Uložení těla sv. Vojtěcha 
v Hnězdně a vytvoření zde v 
souvislosti s tím arcibiskupství 
bylo, jak vědci poukazují, velkým 
úspěchem Boleslava Chrabrého. 
Historik Bogusław Gierlach zdůra-
zňuje, že se Chrabrý zachoval 
jako velký politik: „[...] pomyslel 
si, že [...] Polsko bude mít svého 
světce a navíc mučedníka! Mu-
selo to v Evropě, přecitlivělé ke 
vzoru člověka, který umírá pro 
svou víru, vyvolat velký dojem. 
Vojtěch, a s ním Polsko a jeho 
vládce, v té době na sebe upo-
utaly pohledy celého křesťan-
ského světa.“2  Od té chvíle získal 
svatý Vojtěch (kolem 856-997), 
patron Polska, Čech a Maďarska, 
pozornost mnoha národů, která 
přetrvává již tisíc let.

O nesmírně komplikovaném, 
ale zajímavém životě svatého 
Vojtěcha již bylo napsáno hod-
ně, připomenu alespoň články3 
publikované v posledních letech 
na stránkách časopisu „Ziemia 
Kłodzka” nebo této postavě věno-
vané studie4. Pomineme-li živo-
topis Svatého, připomeňme si jen 
pro milovníky historie Kladska 
důležitý fakt, že byl svatý Vojtěch 
jedním ze synů českého knížetez 
rodu Slavníkovců, kterému v 10. 
století patřilo Kladsko. Většina z 
nás si pamatuje hlavně poslední 
tragicky zakončenou etapu Voj-
těchova života, když se vydal na 
cestu, dobře známou Polákům 
i historikům, do pohanského 
Pruska, kde byl zavražděn. Tělo 
Vojtěcha, kterého papež Silvestr 
II. uznal za svatého již v roce 999, 
vykoupil Boleslav Chrabrý a bylo 
umístěno v Hnězdně v nově za-
ložené arcibiskupské metropoli. 
Od té doby se osud relikvií sv. 
Vojtěcha stal stejně výjimečný a 
složitý jako jeho život. Pro úče-

ly tohoto textu stačí, když se 
zmíním jen o tom, že Hnězdno 
se podělilo o relikvie s císařem 
Ottem III., který jedno z ramen sv. 
Vojtěcha „přijal s velkou vděčno-
stí a úctou“ 5.

Císař zase podaroval kůstky 
z ramene farnostem v Cáchách, 
Lutychu, Pereu a Římě. V násle-
dujících letech drobné relikvie 
dostaly i další kostely6. Kompli-
kace, které vyvolal po staletí trva-
jící spor o relikvie, začaly po roce 
1038, kdy byly relikvie převezeny 
do Čech během nájezdu českého 
knížete Břetislava. Složitý spor 
narůstal, množily se mnohé in-
terpretace a dohady o tom, zda 
Češi opravdu vyvezli relikvie sv. 
Vojtěcha a kde se skutečně na-
cházejí: v Polsku nebo v Čechách? 
Celou situaci ještě zkomplikovala 
zpráva o nálezu hlavy svatého 
Vojtěcha v Hnězdně v roce 1127 
(uchovávané v hnězdenské ka-
tedrále až do 20. století a odtud 
ukradené v roce 1923), jelikož i 
Praha byla přesvědčena o tom, 
že se v českém hlavním městě 
nachází relikvie hlavy svatého a 
nakonec se k vlastnictví hlavy, 
v pořadí již třetí, přiznaly i Cáchy. 
Podle četných studií a článků, 
které se čas od času objevují, více 
či méně důvěryhodných, zůstává 
spor o relikvie stále neuzavřený.

Podle současných vědců 
není důvod pochybovat o tom, 
že kníže Břetislav opravdu relikvie 
odvezl, ale jak zdůrazňují, záleži-
tost související s lebkou svatého 
je trochu jiná. Komplikuje ji, jak 
vyplývá z mnoha záznamů, skute-
čnost, že jako první do Hnězdna 
dorazila hlava sv. Vojtěcha, a te-
prve později bylo přivezeno tělo, 
které vykoupil Boleslav Chrabrý. 
Je to pravděpodobné, že když 
hnězdenští kanovníci zaslechli 
“zprávu o blížící se české výpravě, 
schovali nádobu s hlavou sv. Voj-
těcha, a že právě tato lebka byla 
skutečně nalezena v roce 1127 “7.

Toto je jen hrstka informa-
cí na toto téma, nezbytná pro 
další vyprávění tohoto článku, 
protože je složité v tak malém, 
ale ze svého založení populárním, 
materiálu prodiskutovat alespoň 
část domněnek a předpokladů 
svázaných s relikviemi sv. Voj-
těcha. Nebo možná ani taková 
potřeba není. Dychtivý a tímto 
tématem zaujatý čtenář si snad-

no najde materiály, které se tímto 
problémem zabývají. Za zmínku 
stojí, že některé kostely v Polsku 
mají pozůstatky sv. Vojtěcha. 
Některé pocházejí z těch, které 
byly po staletí uloženy v Římě, 
protože v roce 1928 na žádost 
tehdejšího arcibiskupa hněz-
denského a polského primase 
Augusta Hlonda byly některé 
z fragmentů předloktí kostí sv. 
Vojtěcha věnovány Polsku. Přijaté 
relikvie byly zpočátku uloženy 
v hnězdenské pokladnici8 a v 
pozdějších letech byly sdíleny s 
dalšími svatostánky.

V roce 1989, na příkaz kar-
dinála Józefa Glempa, se konala 
další revize hnězdenských po-
zůstatků sv. Vojtěcha. A tady za-
číná náš kladský motiv v příběhu 
relikvie patrona Polska. Možná 
jen málo obyvatel Kladska ví, 
že dva kladské kostely vlastní 
relikvie tohoto svatého. 

O relikvii nacházející se v ko-
stele Sv. Jiřího a Vojtěcha na ulici 
W. Łukasińského, o který se starají 
jeptišky klarisky věčné adorace, 
jsem se dozvěděla náhodou před 
20 lety a ze zvědavosti jsem se 
rozhodla tyto informace prověřit. 
Tehdejší představená kláštera, 
sestra Rafaela, potvrdila tuto 
informaci a informovala mě, 
že 18. března 1992, během sla-
vnostního vysvěcení nového 
obětního oltáře a oltáře vysta-
vení nejsvětější svátosti, byla v 
oltáři zazděna nádoba s relikvií 
(kůstkou) patrona Polska a Čech9. 
Posvěcení provedl tehdejší arci-
biskup Vratislavi, Jeho Eminence, 
kněz kardinál Henryk Gulbino-
wicz.

O něco později v rozhovoru 
s jezuitským knězem Czesławem 

Salamonem jsem zaslechla, že 
také kostel Nanebevzetí Panny 
Marie vlastní relikvii sv. Voj-
těcha. V tomto dalším kladském 
chrámu byly pozůstatky svatého 
umístěny na oltáři sv. Ignáce z 
Loyoly, umístěného v jižní lodi 
kostela, v  prostřední vitríně 
(spolu s pozůstatky sv. Marka a 
sv. Marcela), v relikviáři s nápi-
sem „F. S. Adalbert ". Adalbert je 
druhé jméno sv. Vojtěcha, přija-
té během biřmování na počest 
Adalberta, arcibiskupa z Mag-
deburku, dlouholetého učitele, 
přítele a opatrovníka. Přidejme 
si tedy jméno, pod kterým je sv. 
Vojtěch znám v západní Evropě.

Přechovávané v obou ko-
stelech pozůstatky jsou relikvie 
prvního stupně, tj. ásti těla10. 
Relikvie přechovávané u sester 
klarisek se sem dostaly pár let 
po výše zmíněné hnězdenské 
revizi pozůstatků sv. Vojtěcha. 
V té době byly malé části po-
sbírány do relikviářů a věnovány 
různým farnostem v Polsku11. 
Bohužel, dnes po, přiznávám, 
spíše zběžném prověření zdrojů, 
nejsem schopna určit, z jakého 
období a jakým způsobem se 
relikvie sv. Vojtěcha dostaly do 
kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
Neocenitelný kněz Joseph Kögler 
ve svých kronikách uvádí seznam 
relikvií uchovávaných v tomto 
kladském chrámu 12, uvádí také 
informace o jejich původu, ale o 
relikvii sv. Vojtěcha se nezmiňuje, 
alespoň ne na těch stránkách kro-
niky, které jsem prošla. Zmíněný 
kněz Salamon informuje, že 
v určitém období (nepodává 
přesné datum) byly v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie relikvie 
podrobeny historickému poso-
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Kościół pw. Świętych Jerzego i Wojciecha w Kłodzku. Fot. T. Gmerek
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uzení, a byly odsunuty ty, které v 
dokumentech neměly žádné po-
tvrzení, čímž vznikly pochybnosti 
o jejich pravosti. Jak pozname-
nává: „Relikvie, které zůstaly, měly 
historické potvrzení, to znamená, 
že víme, odkud byly vzaty a kdo 
je do Kladska přivezl“ 13. Je mo-
žné, že pečlivý průzkum farního 
archivu by umožnil najít nějaké 
zmínky na toto téma. Do té doby 
však máme jen odhady. Proto-
že je kůstka svatého v relikviáři 
(ve skleněném oplechovaném 
pouzdře s bohatou rostlinnou 
výzdobou) z počátku osmnác-
tého století14, lze předpokládat, 
že relikvie může také pocházet 
z tohoto období (může být také 
starší nebo mladší (?)).

Držení relikvií pražského 
biskupa dvěma kladskými sva-
tostánky je podle mého názoru 
důležitou zprávou, zejména v so-
uvislosti s plánovaným otevřením 
dalších stanic na mezinárodní 
stezce sv. Vojtěcha vytvořené 
v roce 2016. Dovolte mi, abych 
vám připomněla, že vedoucí 
z Prahy přes Vratislav, Poznaň 
a Gdaňsk a Elbląg stezka byla 
vytvořena z iniciativy Juliana 
Golaka a pod odborným dohle-
dem prof. Konrada Czaplińského. 
Otevření první etapy stezky, 22. 
- 24. dubna 2016 v Praze v rámci 
slavnostního zahájení polsko-če-
ského kulturního roku provedl 
kardinál Dominik Duka - český 
primas. Během několika let byly 
na trase zřízeny další stanice při-
pomínající stezku, a to na české i 
polské straně. Byly již vytvořeny 
v Polsku, mj. v Kudowě Czerm-
né (14. května 2017), v Niemczi 
(18. června 2017), v Kamiencu 
Ząbkowickém (16. září 2017), v 
Dzierżoniówě (29. dubna 2018) a 

v Mieroszówě (22. června 2018). 
Možná je teď na řadě právě Klad-
sko? Iniciátoři a organizátoři stez-
ky jsou si vědomi, že neexistuje 
žádný důkaz, že svatý Vojtěch 
prošel Kladskem. Je pravda, 
že Václav Hájek z Libočan, če-
ský kronikář, o tom píše, ale je 
obviňován z řady nepřesností, a 
často i výmyslů. V jeho kronice se 
dočteme, že sv. Vojtěch na cestě 
do Pruska zastavil právě v Klad-
sku a modlil se v kostele svatého 
Petra, ve kterém jeho bratr Radim 
(Gaudentius) odpravil svatou mši 
15. Pozdější autoři studií tyto in-
formace opakují a citují záznamy 
kronikáře Hájka, i když někteří z 
nich tuto zprávu přijímají spíše 
kriticky. 

Přesto je historie pobytu 
svatého Vojtěcha v  Kladsku 
uváděna v mnoha publikacích. 
V polovině sedmnáctého století 
o tomto píše známý a uznávaný 
český jezuita Bohuslav Balbín 
(1621-1688), autor významných 
historických děl, který byl spojen 
s Kladskem a slezským Bardem, 
jakož i Johann Müller (1650–
1723), rektor jezuitské koleje v 
Kladsku, ve slavném díle z roku 
1690, které je důležitým zdrojem 
pro studium dějin regionu17. Tuto 
zprávu také publikoval kněz a hi-
storik Joseph Kögler (1765-1817) 
v Chronicken der Grafschaft 
Glatz18, který naznačil, že tyto 
informace opakuje po Balbíno-
vi a Hájkovi. O pobytu svatého 
Vojtěcha v Kladsku se zmiňuje 
také Aloys Bach (1770-1845), 
kladský duchovní, hudebník a 
skladatel, v roce 1841 v rozsáhlé 
práci o historii církve v Kladském 
hrabství, jakož i Eduard Wede-
kind (1804-1861) ve své roz-
sáhlé studii o historii Kladska20, 

příkladů je mnoho. Není divu, že, 
po staletí existující informace o 
pobytu sv. Vojtěcha v Kladsku, i 
když o ní někteří historiografové 
pochybují, přetrvala v historické 
tradici regionu až do naší doby. O 
to více, jelikož řada současných 
studií, polských, českých i němec-
kých, si tuto událost připomíná. 
Někteří autoři těchto textů píší, 
že když se sv. Vojtěch v roce 
997 s křesťanskou misí vydal na 
pohanské Prusy, procházel Klad-
skem, nepodávají však ani zdroj 
těchto informací 21, což může vy-
volat dojem zjištěné skutečno-
sti, nebo ji pouze připomínají 
jako například ve svém článku 
Hans Veit22, který se odvolává 
na již zmíněnou Bachovu stu-
dii. V jiných publikacích se autoři 
zmiňují pouze o „staré kladské 
tradici“ 23, ale při nahlédnutí do 
literatury, ze které čerpali, je ja-
sné, že se opírali zejména o díla 
Hájka, Balbína a Bacha.

Informace o sv. Vojtěchu 
v Kladsku nacházíme také v po-
pulárních textech připravených 
pro lokální využití24. Jejich autoři 
neuvádějí zdroj informací, což 
je v případě článků publikova-
ných v tisku běžnou a pochopi-
telnou praxí. Čtenář, který se však 
v předmětu příliš neorientuje, tak 
obdrží jednoznačnou zprávu bez 
pochyb. Naopak část současných 
historiků upozorňuje na to, že ve 
známých a uznávaných životopi-
sech Svatého není o jeho pobytu 
v Kladsku ani zmínka, což je v 
rozporu s touto zprávou. Dalším 
argumentem, který je zmiňován 
a zpochybňuje pravděpodobnost 
přechodu sv. Vojtěcha přes Klad-
sko je fakt, že kostel sv. Petra, 
o kterém se Hájek zmiňoval a 
ve kterém se údajně měl mše 

zúčastnit sv. Vojtěch i jeho ne-
vlastní bratr Radim (Gaudentius), 
byl vysvěcen, jak se můžeme do-
číst, v roce 1479, v souvislosti s 
tím „teprve po tomto datu mohla 
vzniknout tradice o domnělého 
pobytu svatého Vojtěcha v tomto 
kostele“25.

Na konci  našich velmi 
zběžných úvah stojí za to do-
dat, že v některých regionálních 
studiích je ještě další příběh o 
svatém Vojtěchovi na Kladsku, 
podle níž se měl zastavit v neda-
leko od Kladska položené vesnici 
Stary Wielisław. Tam měl údajně 
v malém kostele sloužit kněžské 
poslání jeho strýc, neznámý člen 
rodiny Slavníkovců 26. 

Ponecháme-li záležitosti 
pobytu sv. Vojtěch v Kladsku da-
lšímu výzkumu historiků, je třeba 
poznamenat, že pro iniciátory, jak 
soustavně zdůrazňují, by měla 
být Mezinárodní stezka svatého 
Vojtěcha jedním ze způsobů, jak 
si tuto postavu připomenout, při-
blížit místa související s jeho kul-
tem a poskytnout zúčastněným 
stranám příležitost dozvědět se 
více o polsko-českém kulturním 
dědictví a historii Čech a Polska. 
Možná tedy, přinejmenším kvůli 
„staré kladské tradici“, existuje 
důvod pro zřízení stanice v Klad-
sku. Zdá se, že správným místem 
pro postavení desky představující 
stezku bude místo vedle jedno-
ho z kostelů s relikviemi svatého. 
Možná bychom také měli vzít v 
úvahu místo na Pevnostní Hoře 
(Górze Fortecznej), kde se měl 
podle tradice Svatý Vojtěch, 
jeden z „nejdůležitějších hrdi-
nů éry, který se stal společným 
dědictvím mnoha národů ...“ 27, 
zastavit.

Překlad: Joanna Golak-Cincio
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Poznámky:
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Wacław Brejter jest pamię-
tany w Kłodzku – w wejściu  
do Muzeum Ziemi Kłodzkiej 
umieszczono pamiątkową 
tablicę z jego wizerunkiem1,  
a na wystawie stałej, poświęconej 
historii miasta, jego osoba jawi 
się jako jedna z kluczowych  
w kształtowaniu rodzime -
go środowiska kulturalnego.  
W literaturze o Ziębicach, gdzie  
w latach 1950–1963 był on pierw-
szym kierownikiem Muzeum, 
jest zaledwie wzmiankowany, 
a przecież ten wykształcony  
w krakowskiej Akademii malarz 
swoją artystyczną i muzealną 
działalność powojenną na dobre 
rozpoczynał właśnie w mieście 
nad Oławą2. Dlatego podczas 
konferencji naukowej Ziębice  
w XX wieku, która miała miejsce 
w Muzeum Sprzętu Gospodar-
stwa Domowego w Ziębicach  
w dn. 5 października br., przed-
stawiono referat przybliżający 
ważką dekadę jego pracy twór-
czej, a także, poprzedzający ten 
czas, etap wykształcenia. Mo-
ment studiów Brejtera nie będzie 
tematem artykułu, który ukaże 
się w materiałach pokonferencyj-
nych. Z oczywistych względów 
problematyka tekstu skoncen-
trowana będzie na jego „okresie 
ziębickim”. Dlatego poniżej przyj-
rzymy się czasom edukacji arty-
sty – zachęcają do tego zarówno 
materiały udostępnione przez 
rodzinę, jak i dokumenty prze-
chowywane w Archiwum Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krako-
wie. O ile nauczyciele Brejtera są 
chętnie przypominani, niemniej 
na zasadzie ogólnej wzmianki,  
o tyle okres socrealizmu poru-
szany jest zwykle marginalnie 
lub przemilczany.

„Przyjęty wprost do Szkoły 
Głównej Malarstwa”

Aby lepiej poznać dojrzałą 
twórczość artysty warto ponow-
nie spojrzeć na okres jego stu-
diów. „Uchwałą Rady Profesorów 
Akademji Sztuk Pięknych dnia  
11 października 1924 roku został 
p. Brejter Wacław przyjęty wprost 
do Szkoły Głównej Malarstwa” 
– odnotowano „na podstawie 
protokołu posiedzeń Rady Pro-

fesorów Akademji”3. W dokumen-
tach przeczytać można typowe 
dane: datę i miejsce urodzenia – 
15 maja 1903 rok we Lwowie, 
imiona rodziców: inż. Wilibald  
i Feliksa, informację o wyznaniu: 
rzymsko-katolickie, o maturze 
we lwowskim gimnazjum4, 
adres stałego zameldowania:  
ul. Sykstyńska 50, o stosunku  
do służby wojskowej (kate-
goria „C”), a także odnotowa-
no mieszkanie młodzieńca  
w Krakowie: przy ul. Retoryka 21  
„u p. Gramatykowej” – miał on za-
tem niedaleko, tj. ok. pół godziny 
spacerem do budynku Akademii 
przy pl. Matejki. Na świadectwie 
za pierwszy semestr roku szkol-
nego 1924–1925 „ze Szkoły Głów-
nej Malarstwa Profesora Józefa 
Pankiewicza” otrzymał „dobre”  
z postępów z malarstwa figural-
nego, z rysunków wieczornych – 
 „bardzo dobry”, z technik malar-
skich – również „bardzo dobry”. 
Rysunek wieczorny i zajęcia  
z „Anatomii (Wykład i ćwiczenia)” 
prowadził Henryk Kunzek5. Adept 
bierze wtedy też udział w wykła-
dach i ćwiczeniach „Technika Ma-
larstwa Stalugowego”, prowadzo-
nych przez Jana Hoplińskiego6. 
W latach 1925–1926 Brejter jest 
uczniem „Szkoły Głównej Malar-
stwa Profesora Józefa Mehoffera”, 
gdzie nadal jest „dobrze” ocenia-
ny. Po roku pragnie się przenieść 
do „Szkoły Głównej Malarstwa 
Dekoracyjnego Profesora Feli-
cjana Szczęsnego-Kowarskie-
go”, co umożliwia mu adnotacja 
Mehoffera: „Nie mam nic przeciw 
przeniesieniu się na inny kurs”. 
Obok kontynuowanych zajęć  
u Kunzeka, młodzieniec uczestni-
czy w wykładach z perspektywy 
Mieczysława Dąbrowskiego7, któ-
ry wystawił mu ocenę bardzo do-
brą. W kolejnych latach studiów 
pod kierunkiem Kowarskiego,  
np. w roku akademickim 1926 - 
1927 profesor ten wystawia mu 
ocenę „dobry” za malarstwo oraz 
„dobry” z kompozycji. Takąż oce-
nę otrzymuje też wówczas z zajęć  
z grafiki u Jana Wojnarskiego  
oraz z rysunku wieczornego 
u Ignacego Pieńkowskiego. 
Osobno warto wspomnieć  
o egzaminach z historii sztuki –  
w marcu 1927 roku u Stanisława 

Świerza8. Ze sztuki starożytnej 
dostaje bardzo dobry, a w czerw-
cu tegoż roku u Franciszka Kle-
ina9 z historii sztuki otrzymuje 
ocenę „dobry”. Pod koniec stu-
diów Pankiewicz wystawia Brejte-
rowi z malarstwa ocenę „celujący”  
(11 III 1928), a Kowarski ocenia 
jego kompozycję dyplomową 
jako „bardzo dobrą” (28 VI 1928). 
Kowarski był popularny – dow-
cipny i serdeczny, trafnie oceniał 
predyspozycje studentów. Z tego 
czasu zachowało się nieco więcej 
dokumentów dotyczących Brej-
tera. Są to prośba o „udzielenie 
absolutorium”10, absolutorium  
z ocenami z każdego roku aka-
demickiego oraz ogólnym postę-
pem, ocenionym przez Kowar-
skiego jako „bardzo dobry”11,  
a także korespondencja Brejtera  
z sierpnia 1928 roku, w któ-
rej zwraca się on do Akademii  
z prośbą o przysłanie na lwowski 
adres absolutorium, ponieważ 
niebawem „wyjeżdża za grani-
cę”12. Kolejny rok akademicki 
1928 - 1929 Brejter przebywał 
już w Oddziale Paryskim Pankie-
wicza. Zanim jednak przyjdzie 
nam zastanowić się nad tym 
etapem edukacji, postarajmy się 
zwrócić uwagę na kilka kwestii, 
które wynikają z przytoczonych 
informacji. 

Henryk Kunzek był obda-
rzony niezwykłym wyczuciem 
przestrzennym i błyskotliwym 
poczuciem humoru – znany 
jest jako współautor Zielonego 

Balonika i kukiełek szopki. Warto 
o tym wspomnieć w kontekście 
temperamentu Brejtera, skore-
go do strojenia żartów. Przede 
wszystkim należy pamiętać, że  
w Krakowie kształci się on głów-
nie u powszechnie cenionych 
malarzy, ale o tradycyjnych i de-
koracyjnych predyspozycjach – 
u Mehoffera i u Kowarskiego. 
Swoją edukację pragnął więc 
powierzyć osobom kładącym 
nacisk na akademicki warsztat. 
Jednocześnie widać predylekcję 
młodzieńca do uczestniczenia  
w zajęciach z rysunku i grafiki, co 
sprawdziło się w jego późniejszej 
drodze twórczej. Młodemu Brej-
terowi mógł imponować rysunek 
Mehoffera, w którym przejawia 
się znamienna dla obu maniera 
szrafowania. W latach 1925–1926 
dojrzały, mający dobrze ponad 
pięćdziesiąt lat Mehoffer był 
artystą nadal podziwianym.  
W roku 1925 na Międzynaro-
dowej Wystawie Sztuki Dekora-
cyjnej w Paryżu otrzymał Grand 
Prix w dziedzinie szkła za witraże  
do wawelskiej kaplicy Święto-
krzyskiej. Podróżował wtedy  
do Francji ,  co wśród jego 
uczniów mogło podtrzymywać 
kult stolicy nowoczesnej sztuki. 
Mit ten koresponduje jedno-
cześnie z szacunkiem dla sztuki 
dawnej, przez pierwszą poło-
wę 1925 roku Mehoffer prze-
bywał bowiem we Włoszech,  
a w 1926 brał udział w XV Bien-
nale w Wenecji13. Dorobek artysty 

Adam Organisty

WACŁAW BREJTER W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH 
W KRAKOWIE



51 Ziemia Kłodzka nr 296-297/wrzesień-październik 2019

obszernie opisano w tym czasie  
w „Sztukach Pięknych”.

Zdaniem pierwszego mono-
grafisty dziejów uczelni okresu 
międzywojnia, Józefa Edwarda 
Dutkiewicza, w latach dwu-
dziestych kierunek nauczania 
w Akademii narzucali rektorzy, 
którzy byli architektami – Józef 
Gałęzowski i Adolf Szyszko-Bo-
husz14. Ten drugi, znany z prac 
konserwatorskich, „kierował się 
konwencjami sztuki antycznej  
i renesansowej”. Cenił twórczość 
Kowarskiego, wywodzącego się  
z „klasycyzmu petersburskiej 
Akademii”, a także jego asystenta 
Leonarda Pękalskiego15, którzy 
od ok. roku 1925 wykonali deko-
racje stropów w rekonstruowa-
nym przez rektora zamku wawel-
skim. Jak podkreśla Dutkiewicz, 
nie było też przypadkiem, że  
za tego rektoratu powstał w roku 
1924 Komitet Paryski. Szyszko- 
Bohusz szanował Pankiewicza 
i jego uczniów, którym także 
powierzył realizacje na Wawelu. 
Dwie przeciwstawne „konwen-
cje”, jak pisze Dutkiewicz, jedna 
wyrosła na gruncie petersbur-
skim, druga na paryskim, miały 
wiele cech wspólnych, „np. kult 
treści wypielęgnowanych w at-
mosferze kultury śródziemno-
morskiej i przechowywanych 
w wielkich składnicach muzeal-
nych. Jeśli ich wyznawcy zajmo-
wali się tematyką współczesną, 
to idealizowali ją jako zjawiska 
wyróżniające się sensualistycz-
ną formą afirmującą treść i sens 
życia”16. Tę predylekcję obserwo-
wać można w tematyce śląskich 
prac Brejtera, człowieka doświad-
czonego wojną a mimo to często 
ilustrującego sceny mitologiczne. 
Pankiewicz kładł nacisk na „budo-
wanie formy kolorem”, a w szkole 
Kowarskiego „używana była for-
muła o budowie walorem i bryłą”. 
Obie te kwestie widoczne były 
w pracach na zakończenie roku 
i dyplomowych studentów. Te-
matyka tych obrazów oscylowała 
„pomiędzy apoteozą człowieka  
i przyrody” – unikano ukazy-
wania tragicznych stron życia, 
dramatyzmu czy „ucieczkę  
w stronę abstrakcji”. „Była to su-
gestia zbiorowa o niezwykłej sile, 
która zniewalała do poddania się 
jej większość wychowanków 
szkoły, a w drugiej połowie dwu-
dziestolecia zdołała opanować 
wyobraźnię i opinię większości 
środowisk plastycznych w Pol-
sce”17. Inteligencja polska, jak 
pisze Dutkiewicz, była „zaspoko-

jona kolorową demagogią post-
impresjonizmu”18. Złośliwości te, 
wypowiadane przecież przez 
byłego wychowanka przedwo-
jennej Akademii, jednocześnie 
trafnie oddają specyfikę gene-
zy stylu Brejtera, utrzymanego  
„w konwencji akademickiego 
eklektycyzmu”. Jego prace ma-
larskie są „synonimem «czystej 
sztuki»” a treści obrazów są „po-
zornie nie zaangażowane w pro-
blematykę życia codziennego, 
nie «usługowe», jakby pozacza-
sowe”19. Czytając te słowa, warto 
zapomnieć o ich wartościującym 
wydźwięku, ponieważ w pełni 
oddają one praktykę artystyczną, 
którą Brejter wyniósł z Akademii. 
Obraz nauczania uzupełnia jego 
szkicownik, który szczęśliwie za-
chował się w prywatnej kolekcji 
rodziny artysty20. 

Karty szkicownika są świa-
dectwem pierwszych prób 
oraz obejmują rysunki powstałe  
na początku studiów. Zbiór roz-
poczynają drobiazgowe studia 
głów, najprawdopodobniej 
osób z kręgu rodziny. Zapew-
ne z tego powodu, pomimo 
tragedii wojny, Brejter pragnął 
zachować szkicownik. Wśród 
portretów obserwujemy szki-
ce głów ukazanych profilem,  
w trzech czwartych (en trois-qu-
arte) czy en face. Podkreślenie 
konturów i detali podpowiada, 
że mogły one być wykonane  
w oparciu o fotografie. Na drugiej 
stronie recto, w centrum kartki, 
pośród wizerunków kobiet w na-
kryciach głowy, widnieje szkic 
twarzy młodego mężczyzny, 
któremu Brejter poświęcił więcej 
czasu, czego dowodzą przetarcia 
i drobne poprawki. Wydaje się, 
że można interpretować ten wi-
zerunek jako autoportret w wie-
ku lat dwudziestu. Na kolejnych 
stronach widnieją liczne „głowy 
charakterystyczne”, przypomi-
nające studium groteskowych 
twarzy Leonarda da Vinci. Sporo 
miejsca zajmują maski antyczne, 
nadzy bohaterowie bachanalii, 
Rzymianie w karykaturze (otyły 
legionista, cesarz z długim no-
sem). W strojach historycznych 
pojawiają się mnich, rycerz  
na koniu, a także figury baśnio-
we. Postać panującego na tronie  
w fantastycznej, wyolbrzymio-
nej koronie, opatrzona jest datą 
1924. Powyżej obok artysta 
znakomicie oddał rysy twarzy 
starszej kobiety z profilu. Naj-
wyraźniej autor szkicownika 
przerysowywał figury i studia 

koni ze scen batalistycznych. 
Wydaje się, że niewiele ry-
sunków powstało z natury.  
Do takich należy studium śpiącej 
dziewczyny, ukazanej z profilu,  
i poniżej – głowy kota. Szkic jest 
datowany: 24 VI 1924. Rysunek 
z pewnymi zmianami został 
powtórzony szybszą i grubszą 
kreską. Uwagę przykuwa znaczna 
ilość aktów kobiecych. Sądząc  
ze sposobu oddania układu ciała, 
np. kobiety podglądanej w toa-
lecie (wg nierozpoznanej sceny 
Zuzanna i starcy?), prowadzenia 
konturowej kreski, przypuszczać 
można, że zostały one sporzą-
dzone z fotografii lub ilustracji. 
Interesujący jest szkic budynku 
Akademii z charakterystyczną 
kopułą i narożnym oknem pra-
cowni malarskiej. Jest ona tłem 
dla dwóch figur kobiecych czy 
też jednej kobiety w dwóch sy-
tuacjach – raz modnie ubranej 
w szykowny kapelusz i suknię 
podkreślającą talię, drugi raz 
nagiej, ale nadal w kapeluszu. 
Powyżej widnieją erotyczne fety-
sze – kobieca noga z zaznaczoną 
podwiązką i butem na obcasie. 
Akt kobiety, na którym rysow-

nik starał się zaznaczyć idealne, 
„prawidłowe” proporcje, ma znie-
kształconą twarz. Akademia sko-
jarzona została tu najwyraźniej  
ze studium nagich kobiet. Prze-
bijająca z rysunku pewnego 
rodzaju ironia być może była 
sposobem oswojenia nowej 
sytuacji, w jakiej znalazł się 
młody student. Obok tego ro-
dzaju szkiców wymienić moż-
na zupełnie inne kompozycje. 
Są to trzy projekty witraży  
do okien zamkniętych ostrym 
łukiem, w tym dwa datowane: 
25 X 1924. Jeden przedstawia 
sylwetki świętych (z nimbami) 
zmierzających ku Kalwarii, drugi 
wiszącego na szubienicy Juda-
sza, trzeci to – jak sugeruje ty-
tuł – Wniebowstąpienie. Sceny  
o tematyce religijnej uzupełniają 
szkic klęczącego anioła wyjęte-
go ze Zwiastowania, lilii, studium 
aktu rozpaczającej kobiety, której 
dodano schematyczne skrzydła 
(Upadły anioł?). Szkicownik za-
myka kilka studiów aktów mę-
skich, w których podkreślono nie 
tylko schemat budowy ciała, ale 
przede wszystkim układy kom-
pozycyjne. Figury pozbawione 
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są szczegółów, rysowane szybko  
na podstawie studiów pozu-
jących modeli. Te rysowane 
na żywo pozy uzupełnia szkic 
mężczyzny z laską i w kape-
luszu, zmierzającego drogą 
ku górze, ku wiejskiej cha-
łupie. Powstał on zapewne  
w plenerze i również świad-
czy o zajęciach prowadzonych  
w Akademii. Jak pisze bowiem 
Jadwiga Jeleniewska-Ślesiń-
ska, „ogólną tendencją wszyst-
kich programów pierwszego 
pięciolecia (1919–1924) było 
permanentne rozbudowywa-
nie szkół oraz podkreślanie ich 
specjalizacyjnego charakteru  
(np. szkoła specjalna krajobrazu, 
malarstwa dekoracyjnego, grafi-
ki, specjalna szkoła konserwacji 
zabytków itd.). W drugim pięcio-
leciu (1925–1929) widoczny jest 
rozdział zadań dla studentów 
na dwa rodzaje: o charakterze 
akademickim i praktycznym”21. 
Elementy te dają się rozpoznać  
w młodzieńczym szkicowniku 
Brejtera, zawierającym drobia-
zgowe rysunki głów, postaci, 
akty, pejzaże, aż po projekty 
kartonów do witraży. Warto 

dodać, że w latach 20. na obo-
wiązkowych zajęciach z historii 
sztuki wykładano dzieje sztuki  
z elementami architektury22, 
dlatego być może w szkicowni-
ku Brejtera pojawiła się sylweta 
gmachu Akademii przy pl. Ma-
tejki. 

Po latach Brejter odnotuje 
prace pejzażowe, wykonane  
w okresie studiów w Krakowie. 
Namalował je zapewne w ple-
nerze, o czym przekonują małe 
formaty prac i podobrazia (Okręt 
na Wiśle, 1927, olej, deska, 19×23 
cm; Szałasy na Hali Gąsienicowej, 
1927, olej, deska, 34×41 cm). Na-
wet wśród obrazów dyplomo-
wych autor wspomina też Pej-
zaż z okolic Krakowa (1928, olej  
na desce). Malarstwo krajobra-
zowe było mu już wtedy bliskie  
i do tematyki tej będzie powracał 
do końca życia23.

Kto studiował wraz z Brejte-
rem? Jak wiadomo, od pedago-
gów większą siłę oddziaływania 
na studenta mają osoby, z któ-
rymi ten wspólnie podejmu-
je wysiłek nauki. Środowisko 
akademickie tego czasu było 
zróżnicowane – uczelnia gro-

madziła studentów wzrastają-
cych w różnych stronach kraju, 
pozostającego pod zaborami  
do roku 1918. Z początkiem dru-
giej dekady XX wieku cieszyła się 
dużym powodzeniem24. Wbrew 
opiniom, Akademia wykształciła 
silne osobowości twórcze25. „In-
deks do Księgi Kart Wpisowych 
Wydziału Malarstwa i Rzeźby  
i Architektury za I półrocze roku 
akademickiego 1925–1926” wy-
mienia 179 studentów, wśród 

nich wielu cenionych później 
artystów. W „Szkole Głównej Ma-
larstwa Profesora Józefa Mehof-
fera” wraz z Brejterem uczą się: 
Stanisław Bieńkowski, Zygmunt 
Bierer, Anna Ebers, Adam Gerża-
bek, Aleksander Małecki, Fran-
ciszek Martuszewski, Tadeusz 
Orłowicz, Zdzisław Ruszkowski, 
Maria Rużycka, Juliusz Studnic-
ki, Wacław Szymborski, Marian 
Szyszko-Bohusz, Aleksander Tre-
tjakow, Kazimierz Wygrzywalski. 
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Natomiast obok Brejtera, który 
wstąpił do pracowni malarstwa 
ściennego prof. Kowarskiego, 
pracują w jednej sali: Zenon Ko-
nonowicz26, Kazimierz Morway27, 
Jerzy Piwko28, Jan Sokołowski29, 
Stefan Wojciechowski30. Po woj-
nie Brejter utrzymywał kontakty  
z wychowankami Akademii – ce-
nił Stanisława Kramarczyka, który  
pobierał naukę na Wydziale Ar-
chitektury a w latach 1945–1960 
był pierwszym kierownikiem Mu-
zeum Ziemi Nyskiej31.

Istotnym etapem eduka-
cji Brejtera był piąty rok stu-
diów na przełomie 1928–1929  
w kierowanym przez Pankiewi-
cza Oddziale Paryskim. Sposób 
prowadzenia zajęć przez tego 
pedagoga Brejter miał już oka-
zję poznać, gdyż jak podkreślał  
„po ukończeniu gimnazjum, 
wstąpił do pracowni prof. Jó-
zefa Pankiewicza”, natomiast  
„po utworzeniu pracowni pa-
ryskiej i wyjeździe prof. Pankie-
wicza do Paryża, przeniósł się  
do pracowni prof. Mehoffe-
ra”32. Mit filii paryskiej oraz 
sława nowoczesnej metro-
polii już od samego począt-
ku odgrywały niebagatelną 
rolę w twórczości Brejtera.  
Z dokumentów archiwalnych do-
wiadujemy się, że Brejter, student 
zwyczajny Oddziału Paryskiego 
Malarstwa, mieszkał przy Rue 
du Moulin Vert 74 (Paris XIV)33 
– dzisiaj mieści się tam hotel pod 
tą nazwą. Wyruszając stamtąd  
do Luwru, miał więc dość da-
leko. Do zadań należało m.in. 
wykonanie kopii arcydzieł  
w Luwrze. Pankiewicz narzekał 
na studentów, którzy pomimo 
jego „nalegań i upomnień kopii 
nie wykonali”34. W sprawozda-
niach do ówczesnego dziekana 
Władysława Jarockiego, dn. 22 VI 
1929 roku Pankiewicz donosił, 
że kopie przedstawili: Wacław 
Brejter, Bronisława Galiczanka, 
Paweł Dadlez, Zygmunt Ho-
niek, Wacław Pilecki, Jadwiga 
Sperlinżanka35. Znamienne, że 
artyści przygotowywali kopie 
zróżnicowanych stylowo obra-
zów. Brejter zrealizował kopię 
Madonny z Dzieciątkiem Ales-
so Baldovinettiego36. Zygmunt 
Honiek skopiował Portret Bal-
dassare’a Castiglione’a Rafaela37. 
Natomiast rok później wizerunek 
ten kopiował też Czesław Rze-
piński, Jerzy Piwko skopiował 
zaś Św. Ludwika El Greca, dzieła 
sakralne Veronese’a kopiowali 
Stanisław Szczepański38 i Jani-

na Bogucka(-Wolff ), natomiast 
Janina Dobrzyńska skopiowała 
Zimę Izaaka van Ostade39. Warto 
przypomnieć, że sam Pankiewicz 
w tych latach przygotowywał 
dekoracje malarskie do Zamku 
Królewskiego na Wawelu, kopio-
wał arrasy i komponował sceny 
mitologiczne40.

Do innych zadań, typowych 
dla kręgu Pankiewicza, było 
malowanie martwych natur41. 
Wiadomo, że w Paryżu Brejter 
wykonał cykl, który po latach 
nazwał Martwa natura z owo-
cami42. Wspomina on także o 
kompozycjach figuralnych (ok. 
40 sztuk), „rysowanych ołów-
kiem i konsultowanych u prof. 
J. Pankiewicza”43. Studenci mo-
gli też podróżować na Lazurowe 
Wybrzeże, być może wspólnie 
z pedagogiem44. W roku 1928 
Brejter namalował bowiem – 
zapewne na żywo – Wieczór  
w Saint  Tropez (olej ,  de -
ska, 26,5×35 cm)45. Siedem 
jego „francuskich” obrazów 
o l e j n y c h  p r e z e n t o w a n o  
na wystawie prac uczniów Pan-
kiewicza w Poznaniu, zorganizo-
wanej z okazji otwarcia Targów 
Poznańskich w 1929 roku46. 
Brejter podróżował następnie 
do Algieru, Jugosławii, Włoch. 

Pobyt paryski Brejtera wią-
że się ze spotkaniami z silnymi 
osobowościami. Po zakończeniu 
edukacji, studenci w przyszłości 
mieli się dać poznać jako autorzy 
prac o cechach stylowych, zbli-
żonych do Brejterowskich. Wśród 
studiujących wymienić można 
starszego odeń, bo doświadczo-
nego udziałem w I wojnie świato-
wej, Wacława Pileckiego47. Rocz-
nik ten zapisał się też tragicznie 
w historii Oddziału Paryskiego. 
W tym czasie popełniła samobój-
stwo Olga Bronisława Galica48. 

Podsumowując informacje 
dotyczące okresu studiów Brej-
tera w Paryżu, zaznaczmy jeszcze 
kluczowe wydarzenia, które się 
wówczas odbiły echem w ży-
ciu kulturalnym miasta. W tym 
czasie do stolicy Francji przyje-
chał Salvador Dalí, aby poznać 
„Picassa, Wersal i Musée Grévin” 
(figur woskowych). Wraz z Luisem 
Buñuelem pokazywali surreali-
styczny film Pies andaluzyjski. 
André Breton opublikował Surre-
alizm i malarstwo (Le surréalisme 
et la peinture) z reprodukcjami 
obrazów Picassa, Braque’a, Arpa, 
de Chirico, Picabii, Ernsta, Miró, 
Massona, Tanguy’ego i Man Raya. 
Picasso rozpoczynał wtedy cykl 

obrazów Metamorfozy (okres  
z Dinard), ukazujących drapież-
ne postacie w abstrakcyjnych 
przestrzeniach. Równocześnie 
z Gonzalezem wykonał po-
krewne im rzeźby z żelaza. Max 
Ernst wydał „powieść-collage”  
La femme 100 têtes (Kobieta stu-
głowa lub, fonetycznie, Kobieta 
bez głowy). W Galerie Le Sacre 
du Pritemps odbył się wernisaż 
wystawy Czy istnieje surrealizm? 
(Le Surréalisme existe-t-il?). Geo-
rges Rouault ukończył cykl grafik 
Miserere. Zobaczyć można było 
też wystawę de Chirico, której 
towarzyszył katalog opatrzony 
wstępem Aragona. W Galerie 
Zack otwarto pierwszą paryską 
wystawę Kandinsky’ego. Powsta-
ła także Grupa Artystów Polskich 
w Paryżu (Cercle des Artistes Po-
lonais à Paris), której przewod-
niczącym był August Zamoyski. 
W Galerie Portique miała miej-
sce wystawa prac krakowskie-
go malarza Zygmunta Menkesa  
a w listopadzie 1928 roku otwar-
to w Galerie Berthe Weil drugą 
indywidualną wystawę Tadeusza 
Makowskiego. W roku 1929, kie-
dy w kraju umierają Julian Fałat 
i Jacek Malczewski, w Paryżu 
malarka Wanda Chodasiewicz- 
Grabowska (od 1952 Nadia 
Léger) i poeta Jan Brzękowski 
rozpoczęli wydawać pismo „L’Art 
Contemporain” („Sztuka Współ-
czesna”), w którym publikowali 
m.in. Józef Czechowicz, Jalu Ku-
rek, Przyboś, Peiper, Ważyk. Al-
manach wzbogaciły reprodukcje 
prac Arpa, Braque’a, de Chirico, 
Ernsta, Malewicza, Mondriana, 
Picassa, Strzemińskiego, Stażew-
skiego, Zamoyskiego i innych49. 
Już po przeczytaniu tych krótkich 
wiadomości można stwierdzić, 
że wydarzenia te odegrały rolę  
w twórczości Brejtera. Metamor-
fozy Picassa, odwołania do świata 

cyrku, fantazji, surrealistyczne 
elementy będą pojawiać się 
nawet w latach 70. XX stulecia.

Raz jeszcze trzeba podkre-
ślić „paryską lekcję” Pankiewi-
cza. Typowy peintre-graveur 
(malarz-grafik), kładł nacisk  
na wypowiedź artystyczną za-
równo w malarstwie sztalugo-
wym, jak i w grafice. Połączenie 
tych dwóch dziedzin cechuje całą 
spuściznę artystyczną Brejtera, 
którego prace „odznaczają się na 
tle współczesnych odmienno-
ścią koncepcji”. Brejter bowiem 
„czuł jak malarz. Wykrawał po-
wierzchnie klocka czy linoleum, 
zostawiając ślady dające efekty 
takie jak uderzenia pędzlem”50. 
Talent grafika rozwinął on  
we Lwowie, „do spróbowania sił 
w tej dziedzinie” – jak wspomi-
na – namówił go „kolega Ludwik 
Tyrowicz”51. Po ukończeniu lat 
nauki pod kierunkiem peda-
gogów krakowskich, Brejter 
zapisał się więc w roku 1932  
na prowadzony przez Tyrowicza 
kurs w Szkole Rzemiosł Artystycz-
nych we Lwowie, po czym przy-
jęto go do Związku Lwowskich 
Artystów Grafików52. Ówczesne 
prace graficzne Brejtera przeni-
ka „prostota i lapidarność cięcia” 
oraz tematyka typowa dla arty-
stów lwowskich, zainteresowa-
nych Karpatami Wschodnimi. Jak 
pisze Barbara Baworowska, „sztu-
ka ludowa tego regionu znala-
zła w osobie Brejtera szczerego  
i wiernego wyznawcę”. Prze-
konuje o tym „programowe 
demonstrowanie różnych nie-
dokładności procesu odbijania 
z płyty oraz znikoma troska  
o jakość papieru, jak również pre-
ferowanie techniki drzeworytni-
czej. Zgrzebność, pewna doza 
prymitywizmu staje się pożą-
danym efektem estetycznym”53. 
Charakterystycznym zabiegiem 
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1.  Tablicę, upamiętniającą założyciela Muzeum Ziemi Kłodzkiej, wykonał Adam Roman, 
prof. Akademii Sztuk Adam 
Pięknych w Warszawie. Wmurowano ją z okazji otwarcia nowej siedziby Muzeum przy ul. 
Łukasiewicza 4 w 1984 roku, por. Wspominamy Wacława Brejtera 1903–1981, publikacja 
towarzysząca wystawie, Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Biuro Wystaw Artystycznych 
w Kłodzku, grudzień 1991, oprac. Maria Dzierżyńska, Renata Kuźmińska, [Kłodzko 1991], 
s. 4. Zob. także: Renata Kuźmińska, Mgr Wacław Brejter (15 V 1903 – 27 XII 1981), „Zeszyty 
Muzeum Ziemi Kłodzkiej” 1, Kłodzko–Wrocław 1985, s. 97–98; R.K. [Renata Kuźmińska], 
Wspominamy, „Blik. Magazyn Regionu Kłodzkiego” 25–26 (26–27), 21 XII 1991 – 16 I 1992, 
b.s.; Lucyna Świst, Brejter Wacław (1903–1981), [w:] Kartoteka biograficzna twórców 
działających na Ziemi Kłodzkiej po 1945 roku, Kłodzko 1990, opracowanie dokumenta-
cyjne, maszynopis w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. W placówce tej istotną pomoc 
okazali Pan Krzysztof Miszkiewicz, Dyrektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Pani Lucyna Świst, 
starszy kustosz, Pan Tomasz Gmerek, fotograf, którym bardzo dziękuję, także za nieod-
płatne udostępnienie fotografii kłodzkich obiektów muzealnych. Osobno za przyjacielską 
pomoc pragnę podziękować Panu Jarosławowi Żurawskiemu, Dyrektorowi Muzeum w 
Ziębicach, oraz Pracownikom tej placówki. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas, 
udostępnienie materiałów oraz rozmowy Pani Krystynie Toczyńskiej-Rudysz oraz Pani 
Małgorzacie Dyrda-Kujawskiej.
2.  O pracy Brejtera w Ziębicach informują biogramy malarza, zamieszczone najczęściej 
w katalogach lub leksykonach, zob. np. Maria Grońska, Nowoczesny drzeworyt polski 
(do 1945 roku), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, s. 400; Irena Rylska, Katalog 
zbiorów Gabinetu Grafiki, tom I: Grafika polska w latach 1901–1939, Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu, Wrocław 1983, s. 65; mz [Marta Zilbert], Brejter Wacław (1903–1981), [w:] 
Popularna encyklopedia Ziemi Kłodzkiej, red. Janusz Laska, Mieczysław Kowalcze, Kłodzko 
2009, t. 1, s. 68; Artyści związani z ziemią ząbkowicką i ich dzieła. Leksykon artystyczny 
Ziemi Ząbkowickiej, oprac. Leszek L. Nowak, red. Marcin Dziedzic, Jerzy Organiściak, 
Wrocław 2014, s. 32. W publikacjach dotyczących historii Ziębic po 1945 roku brak relacji 
o Brejterze, por. np. Marek Czapliński, Ziębice w XX wieku, [w:] Dzieje miasta Ziębice na 
Śląsku, red. Leszek Więckowski, Wrocław [1992], s. 293, 308, 313.
3.  Indeks do księgi świadectw za I-sze półrocze roku szkolnego 1924–1925. Wydział 
Malarstwa i Rzeźby, s. 9; Indeks do księgi kart wpisowych Wydziału Malarstwa i Rzeźby i 
Architektury za I. półrocze roku akademickiego 1925/26, s. 1, poz. 13; Księga absolutoriów 
od 7.V.1921 r. do 28.VI.1938 r., poz. 713/28, nr 85; dokumenty w Archiwum Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Cyt. dalej pochodzą z w/w dokumentów.
4.  Wiadomo, że Brejter ukończył „prywatne gimnazjum im. Jordana we Lwowie”, por. 
Wspominamy Wacława Brejtera 1903–1981…, s. 4.
5.  Henryk Kunzek (1871–1928), doktor medycyny, rzeźbiarz, malarz. Od października 
1921 do listopada 1927 profesor nadzwyczajny i kierownik katedry rysunku wieczornego, 
a także wykładowca anatomii artystycznej w latach 1919–1920 do 1928–1929. Dał się 
też poznać jako autor artykułów z zakresu sztuki i ochrony przyrody, zabytków oraz 
współredaktor „Miesięcznika Artystycznego Krakowa”.
6.  Jan Hopliński (1887–1974), malarz, bibliotekarz i technolog malarstwa, autor podręczni-
ków Farby i spoiwa malarskie (1927), Technologia malarska – techniki malarskie (1934). W 
latach 1920–1927 pełnił obowiązki bibliotekarza ASP a od 1924 został kierownikiem – obok 
stanowiska bibliotekarza – kursu technik malarskich. Jego portret, namalowany przez 
Józefa Mehoffera, publikuje Władysław Kozicki, Józef Mehoffer, „Sztuki Piękne” 1926–1927, 
nr 3, s. 406, il. s. 403 (obraz obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie).
7.  Mieczysław Dąbrowski (ur. 1884), wychowanek krakowskiej Akademii, w latach 1921–1922 
do 1924–1925 jako docent a od 1925–1926 do 1938–1939 jako wykładowca prowadził 
wykłady i ćwiczenia z perspektywy dla studentów Wydziału Malarstwa.
8.  Stanisław Świerz-Zaleski (1886–1951), doktor historii sztuki i artysta malarz, w latach 
1929–1947 kustosz (dyrektor) zbiorów Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, szcze-
gólnie zasłużony nad ich opieką w okresie II wojny. W latach 1925–1928 prowadził jako 
docent wykłady z historii sztuki w krakowskiej Akademii.
9.  Franciszek Klein (1882–1961), doktor historii sztuki, od 1 listopada 1927 do wybuchu 
wojny prowadził wykłady i ćwiczenia z historii sztuki w krakowskiej Akademii. Znany 
badacz baroku i zabytków Krakowa, ilustrował artykuły autorskimi fotografiami, za które 
był nagrodzony. Autor wspomnień (Notatnik krakowski, 1965).
10.  Osobno zachowało się podanie, które 26 czerwca 1928 roku „student V roku” Wacław 
Brejter złożył „Do Rektora Akademji” (nr 85) – napisane krótko: „Proszę o udzielenie mi 
absolutorium”.

11.  Absolutorium wydano dnia 3 lipca 1928 roku (świadectwo nr 85; wcześniejszy numer 
ma świadectwo, które otrzymał Jerzy Wolff, później wybitny malarz i literat).
12.  W piśmie z 21 VIII 1928 roku Brejter informuje, iż z sekretariat Akademii przysłano mu 
powiadomienie o dostarczeniu pocztą absolutorium. Przesyłki tej jeszcze nie otrzymał, 
a ponieważ „w nie długim (sic) czasie wyjeżdża za granicę, przeto uprasza uprzejmie o 
rychłe przysłanie mu go, jak również indeksu, który jest w posiadaniu P. T. Sekretarjatu”. 
Zachowała się kopia odpowiedzi z 8 października 1928 o dostarczeniu „absolutorium 
nr 85” oraz o „zwróceniu indeksu”; pismo nr 713/28. Takie podania były dosyć częste, o 
czym przekonuje pismo Lucjana Adwentowicza „o wydanie absolutorium, na podstawie 
odbytych studiów, które rozpoczął w 1922 i ukończyłem w roku 1928”. Jednocześnie 
malarz dodaje, że w roku 1926–1927 odbył on półtoraroczną służbę wojskową i przy 
uzyskaniu praw podchorążych rezerwy zagubił w Wydziale Wojskowym Magistratu 
Lwowskiego indeks i świadectwo dojrzałości.
13.   Wtedy Mehoffer wykonuje szkice do kościoła Św. Stanisława w Rzymie. W czasie, 
kiedy Brejter był studentem Mehoffera, pedagog zajmuje się głównie portretowaniem 
osobistości, w tym marszałka Józefa Piłsudskiego, a także projektowaniem znaczków, 
dyplomów, ekslibrisów. W roku 1925 otrzymuje pierwszą nagrodę w konkursie na pro-
jekt stuzłotowego banknotu Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. Por. Edward 
Waligóra, Kalendarium życia i twórczości Józefa Mehoffera, [w:] Józef Mehoffer. Opus 
Magnum, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, red. Jerzy Żmudziński, 
Kraków 2000, s. 81–82.
14. Józef E. Dutkiewicz, Wstęp, [w:] Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie 1895–1939, oprac. J.E. Dutkiewicz, Jadwiga Jeleniewska-Ślesińska, Władysław 
Ślesiński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969, s. 33–34, por. s. 242.
15.  Felicjan Szczęsny Kowarski. Wystawa pośmiertna w Muzeum Narodowym w Warszawie, 
katalog wystawy, kwiecień 1949, Warszawa 1949; Felicjan Szczęsny Kowarski. Wystawa 
pośmiertna, katalog wystawy, grudzień 1949–styczeń 1950, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie, Kraków 1949. Za wykonanie dekoracji stropu Sali Pod Ptakami 
Kowarski otrzymał Medal na Dziesięciolecie Odzyskania Niepodległości. W roku 1923 
objął kierownictwo pracowni malarstwa dekoracyjnego i monumentalnego w krakowskiej 
Akademii. W tym też roku w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych odbyła 
się indywidualna wystawa artysty. Do Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie (Akademii 
od 1932), z którą jest łączony, przeniósł się w 1930 roku. W roku 1925 zawiązano w 
Krakowie Cech Artystów Plastyków „Jednoróg”, do którego należał Kowarski. Artystów 
łączyło dążenie do warsztatowej rzetelności oraz zbliżone tendencje kolorystyczne. W 
Warszawie był nieformalnym patronem ugrupowania Pryzmat.
16.  J.E. Dutkiewicz, op. cit., s. 35.
17.  Ibidem.
18.  Ibidem, s. 37.
19.  Ibidem, s. 38–39.
20.  Szkicownik młodzieńczy z lat 1923–1924 odnotowano w katalogu Wacław Brejter. 
Wystawa malarstwa, grafiki i rysunku w 50-lecie pracy twórczej 1929–1979, Muzeum 
Ziemi Kłodzkiej, Biuro Wystaw Artystycznych w Kłodzku, [maj?] 1979, red. Renata Kuź-
mińska, oprac. graficzne Witold Turkiewicz, [Ząbkowice Śląskie 1979], s. 10 nlb., nr kat. 1.
21.  Jadwiga Jeleniewska-Ślesińska, Programy, [w:] Materiały do dziejów Akademii…, s. 104.
22.  Ibidem, s. 117.
23.  Por. Wacław Brejter. Wystawa malarstwa, grafiki i rysunku w 50-lecie pracy…, odno-
towuje także zaginiony cykl ośmiu pejzaży Skole z 1927.
24.  Mojżesz Kisling w wywiadzie z roku 1925 miał powiedzieć: „Jestem uczniem Akademii 
Sztuk Pięknych [w Krakowie], najliberalniejszej ze wszystkich akademii świata”.
25.  Przyglądając się biografiom wychowanków Akademii, którzy studiowali w latach 20., 
trudno zgodzić się z opinią Dutkiewicza, że „z ogólnej liczby studentów zaledwie 4,1% 
zapisuje się trwale w historii sztuki polskiej”, Dutkiewicz, op. cit., s. 39.
26.  Por. Ireneusz J. Kamieński, Gorące malarstwo Kononowicza, Lublin 1984.
27.  Kazimierz Morway (Morvay), ur. 1900, ukończył gimnazjum i dwa lata Akademii 
w Budapeszcie. W latach 30. pracował jako kustosz i konserwator w Muzeum Miasta 
Tarnowa. Ojciec Gabriela Morvaya, malarza (1934–1988).
28.  Jerzy Piwko (1905–1982), absolwent Korpusu Kadetów we Lwowie. Członek ZPAP 
od 1933. Od 1934 do 1939 studiował matematykę na UJ. Od 1947 do 1973 związany z 
Katedrą Matematyki w Katowicach.
29.  Jan Sokołowski (1904–1953), ur. także we Lwowie, rówieśnik Brejtera. Związany z 
Zakopanem i Tatrami. Kierował pracami nad polichromią Rynku Starego Miasta w Warsza-

Przypisy:

jest także „zupełny niemal brak 
perspektywy linearnej”. Brej-
ter prezentuje prace graficzne  
w Muzeum Wielkopolskim w Po-
znaniu w 1937 (wystawa zbio-
rowa), na wystawie indywidual-
nej we Lwowie w 1937, a także  
na wystawie środowiska lwow-
skiego w Instytucie Propagan-
dy Sztuki w Warszawie w 1939 
roku. Obok znanych realizacji, 
jak Hucuł (1933, linoryt barw-
ny), Sjesta (1935), Apostołowie, 
Zmartwychwstanie (1937, drze-
woryt sztorcowy), zastanawiająca 
jest grafika Ostatnie tchnienie 
(1938, drzeworyt sztorcowy)54. 
Przedstawia nagiego, młodego 
mężczyznę, na wpół leżącego na 
rozłożonej na polanie tkaninie. 

W jego lewej dłoni błyska ostrze 
sztyletu. Po prawej stronie piersi 
widnieje długa szrama, niczym 
rana po cięciu. Czy ukazany 
mężczyzna zadał sobie sam tę 
ranę? Czy mamy do czynienia  
z próbą ukazania samobójstwa? 
Poza przywodzi na myśl rzeźby 
Michała Anioła we florenckim 
mauzoleum Medyceuszów. 
Wyobrażony przez Brejtera męż-
czyzna, o dość długich włosach,  
w przedziwny sposób się uśmie-
cha. Jego twarz ma niemal kary-
katuralny grymas, a z ust wydo-
bywa się naga sylwetka ludzka. 
Ukazana jest od tyłu. Ma długie 
włosy. Nie jest jasne, czy to po-
stać męska czy kobieca. Dlatego, 
nawet nie znając tytułu, śmiało 

możemy ją nazwać animą, czyli 
duszą przedstawionego mężczy-
zny. Śmierć jest tajemnicą. Z tą 
tajemnicą pragnął się zmierzyć 
Brejter wykonując taką właśnie 
ilustrację. Najwyraźniej metafo-
ryczny sposób obrazowania, lite-
rackie nazwanie dzieła miało już 
dla młodego twórcy znaczenie. 
Taka metoda postępowania dłu-
go będzie odgrywać kluczową 
rolę w jego twórczości. To jedna  
z najbardziej dramatycznych prac 
graficznych w dorobku artysty  
i jedna z najciekawszych w zbio-
rach śląskich.

Nota o autorze:
Adam Organisty, doktor 

nauk humanistycznych w za-

kresie nauk o sztuce, adiunkt 
Wydziału Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana Matej-
ki w Krakowie. Kurator wystaw 
muzealnych, autor publikacji  
z zakresu sztuki śląskiej oraz 
sztuki ostatnich stuleci.

Spis ilustracji
1-5. Wacław Brejter, rysunki z 

lat 1923–1924, karty szkicownika, 
własność prywatna, fot. Adam 
Organisty

6. Wacław Brejter, Ostatnie 
tchnienie, 1938, drzeworyt sztor-
cowy, własność prywatna, fot. 
Adam Organisty



55 Ziemia Kłodzka nr 296-297/wrzesień-październik 2019

wie. Od 1946 profesor tamtejszej Akademii.
30.  Stefan Jan Wojciechowski (1901–1962), 
ur. w Toruniu, kształcił w Człuchowie i 
Chełmnie. W 1928 pracował pod kierun-
kiem Leonarda Pękalskiego nad odnową 
sal wawelskich. W 1930 powrócił na Po-
morze, w latach 1929–1931 był członkiem 
lwowskiej grupy Artes a od 1936 należał 
do miejscowej konfraterni w Toruniu. Od 
roku 1949 pracował w Katedrze Malarstwa 
Sztalugowego UMK w Toruniu.
31.  Za zwrócenie uwagi na tę kwestię 
serdecznie dziękuję Pani Patrycji Ciecior 
z Muzeum Powiatowego w Nysie oraz Pani 
Krystynie Toczyńskiej-Rudysz.
32.  Por. biogram, zapewne napisany przez 
Brejtera, w katalogu: Wystawa obrazów 
Wacława Brejtera, katalog wystawy, Cen-
tralne Biuro Wystaw Artystycznych, Zwią-
zek Polskich Artystów Plastyków, Zarząd 
Komisji Zdrojowej, Kudowa–Polanica 1955, 
Ziębice 1955.
33.  Karta wpisowa nr 64 za rok akademic-
ki 1928–1929, półrocze II, rok studiów VI, 
bieżące półrocze 12. Por. też: Anna Mayer, 
Filia Paryska Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie w świetle materiałów archiwal-
nych, oprac. Kasper Świerzawski, Kraków 
2003, s. 94, nr 85: dn. 20 listopada 1928 
Pankiewicz pisze, że wśród studentów, któ-
rzy 15 października zgłosili się dotychczas 
i pracują, jest Wacław Brejter.
34.  Pankiewicz skarżył się w piśmie z dn. 22 
VI 1929 na Wasyla Perebyjnisa i Konstantego 
Hakmana, por. A. Meyer, op. cit., s. 101, nr 
98. Kosta (Konstanty) Hakman (1899–1961) 
pochodził z Serbii, pozostał kolorystą.
35.  Ibidem.

36.  Wacław Brejter. Wystawa malarstwa, 
grafiki i rysunku w 50-lecie pracy…, s. 6 nlb., 
nr 6. Podano tutaj datę i dane techniczne 
dotyczące kopii: „Madonna z Dzieciątkiem, 
1928, kopia Baldovinettiego z Luwru, olej, 
płótno, 104×82 cm”. Oryginalne dzieło wy-
konano temperą na desce o zbliżonych 
wymiarach (106×75 cm).
37.  O istnieniu namalowanej w roku 1929 
kopii Portretu Baldassare’a Castiglione’a 
Rafaela, którą zrealizował Zygmunt Honiek, 
świadczy adnotacja aukcyjna, zawierają-
ca reprodukcję, por. https://artinfo.pl/
aukcje/katalog/portret-baldassare-casti-
glione-1929.
38.  Inną kopię obrazu Veronese’a (Znale-
zienie Mojżesza) reprodukuje: Stanisław 
Szczepański – malarstwo, w cyklu: W kręgu 
Cybisa, katalog wystawy, Galeria Muzeum 
Śląska Opolskiego w Opolu, 17.11.2011–
26.02.2012, Centrum Polskie im. I.J. Pade-
rewskiego, Bruksela, 2.03–4.05.2012, red. 
Joanna Filipczyk, Opole 2011, il. na s. 6 
nlb. (kopia datowana jest na rok 1936 – w 
tym czasie Szczepański nie przebywał w 
Oddziale Paryskim, lecz był nauczycielem 
w Liceum Krzemienieckim). Por. Stanisław 
Szczepański: malarstwo, myśl, nauczania, 
oprac. Jacek Antoni Zieliński, „Zeszyty Na-
ukowe Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie”, zeszyt 2(22), 1988, s. 59–63.
39.  Por. A. Meyer, op. cit., s. 109, nr 115.
40.  Por. Józef Pankiewicz 1866–1940: życie 
i dzieło. Artyście w 140. rocznicę urodzin, 
katalog wystawy, Muzeum Narodowe w 
Warszawie, 9.01–26.03.2006, red. Elżbieta 
Charazińska, Warszawa 2006, s. 169–185.
41.  Piotr Piotrowski, Wielkie kwestie i mar-

twa natura, [w:] Sztuka lat trzydziestych. 
Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki, Niedzica, kwiecień 1988, red. Anna 
Gogut, Warszawa 1991, s. 5–16.
42.  Por. Wacław Brejter. Wystawa malarstwa, 
grafiki i rysunku w 50-lecie pracy…
43.  Ibidem, z dopiskiem, że „zaginęły w 
Paryżu”.
44.  Józef Pankiewicz 1866–1940: życie 
i dzieło…, s. 169 – 185. Por. także auto-
portrety Pankiewicza z 1927 roku i z ok. 
roku 1929, które zapowiadają późniejsze 
wizerunki własne Brejtera, s. 154, 181, nr 
kat. 385, 466.
45.  Wacław Brejter. Wystawa malarstwa, 
grafiki i rysunku w 50-lecie pracy…
46.  Wspominamy Wacława Brejtera…, s. 4. 
Z tego czasu pochodzi zachowane w Mu-
zeum Ziemi Kłodzkiej Studium portretowe 
siostry, 1928, olej, tektura, wym. 57×48 cm, 
nr inw. 2943/S–1235.
47.  Wacław Pilecki (11.04.1896, ur. Nowo-
czerkutino – 9.08.1956, Wałbrzych), autor 
powojennego dzieła Zamek w Będzinie Teka 
Graficzna Wacława Pileckiego (Katowice 
1957, tekst Alfred Ligocki i Włodzimierz 
Błaszczyk), po wojnie nauczyciel rysunku 
w szkołach w Dąbrowie Górniczej i Będzinie. 
Linoryty Pileckiego cechuje podobny styl 
(sposób stawiania kreski) do prac graficz-
nych Brejtera.
48.  Pankiewicz donosi, że „p. Galicówna 
zmarła wskutek wypadnięcia z okna piątego 
piętra w dniu 2 czerwca. Pogrzeb odbył się 
dnia 6 bm.”, A. Meyer, op. cit., s. 100, nr 96.
49.  Adam Kotula, Piotr Krakowski, Kronika 
nowej sztuki 1855–1960, Kraków 1966, s. 
185, 187.

50.  Cyt. za: M. Grońska, op. cit., s. 281: „Jego 
praca grafika przypomina pracę malarza 
impresjonisty. Faktura wydaje się migotliwa, 
drżąca, ruchliwa. Dopiero po pewnym przy-
zwyczajeniu oka i oddaleniu pola widzenia 
odnajdujemy treść przedstawienia (…)”, 
por. il. 179 na s. 283; I. Rylska, op. cit., il. 6.
51.  Wacław Brejter, Od autora, [w:] Wa-
cław Brejter. Wystawa malarstwa, grafiki 
i rysunku w 50-lecie pracy…, wypowiedź 
zamieszczona na wewnętrznej stronie 
okładki. Por. Marian Tyrowicz, Wspomnienia 
o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 
1918–1939, przedmowa: Julian Maślanka, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 
1991, s. 172–177, który opowiada o działal-
ności brata, Ludwika Tyrowicza.
52.  Uczestniczy w wystawie zorganizo-
wanej w przez ten Związek w szwedzkim 
Malmö w 1936 roku (jedną z jego prac 
zakupiono), por. Wspominamy Wacława 
Brejtera…, s. 4.
53.  Barbara Baworowska, Wacław Brejter, 
[w:] Wacław Brejter. Grafika, oprac. Barba-
ra Baworowska (tekst), Renata Kuźmińska 
(kalendarium), publikacja towarzysząca wy-
stawie, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, [Kłodzko] 
1985, karta nlb.
54.  Drzeworyt przechowywany w zbiorach 
rodziny, sygnowany Wacław Jan Brejter i 
tytułowany (ołówkiem). Praca naklejona 
na karton opisany 1938 w dolnym pra-
wym rogu. Por. Wacław Brejter. Wystawa 
malarstwa, grafiki i rysunku w 50-lecie 
pracy…, nr 19.

W dniu 25 września 2019 r. 
w Bielawie odbył się wernisaż 
wystawy malarstwa Ivana Ma-
lińskiego i Iriny Malińskiej pod 
nazwą: „Od baśni do rzeczywi-
stości”. Wystawa była zorgani-
zowana w ramach XXX Polsko 
– Czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej. Występ członków 
zespołu „Czerwona Jarzbina” pod 
kierunkiem Elżbiety Zachowskiej 
wprowadził wszystkich gości w 
miły nastrój. Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki przywitał 
autorów prac Ivana Malińskie-
go i jego córkę Irinę Malińską 
oraz wszystkich gości : Panią 
prof.Annę Szemik – Hojniak  
z Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Teresę Bazałę – 
Redaktora Naczelnego „Ziemi 
Kłodzkiej” i Wiceprzewodniczą-
cą Komitetu Organizacyjnego 
Polsko – Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, Aleksandra 
Siódmaka - Wiceburmistrza 
Miasta, Grażynę Smolińską 
– Dyrektor Środowiskowego 
Domu Samopomocy, Kazimie-
rza Rachowieckiego – Starszego 
Cechu Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości, Liliannę Rzą-
deczko – Prezesa Towarzystwa 
Przyjaciół Bielawy, Ewę Glurę – 
Przewodniczącą Bielawskiego 
Komitetu Polsko-Czeskich Dni 

Kultury Chrześcijańskiej, dyrek-
torów i pedagogów wszystkich 
bielawskich szkół i przybyłych 
gości. Dyrektor Ośrodka Kultury 
Jan Gładysz, w krótkich słowach, 
przybliżył sylwetki artystów.

Ivan Maliński urodził się  
na Ukrainie w polskiej rodzinie. 
Ukończył Akademię Sztuk Pięk-
nych we Lwowie. Jest malarzem 
i rzeźbiarzem. Maluje pejzaże 
związane z historią ziemi podol-
skiej, portrety „na zamówienie”, 
obrazy związane z historią Pol-
ski. Jest współautorem obrazu 
„Chrzest Polski” o wymiarach 345 
x 145 cm.

Irina Malińska, pomimo tego, 
że urodziła się na Ukrainie, czu-
je się Polką. Ukończyła studia  
w Moskwie. Talent odziedziczyła 
po swoim ojcu Ivanie Malińskim. 
Fascynuje się mitologią słowiań-
ską i orientalną. Maluje obrazy 
magiczne i niezwykłe. Każdy jej 
obraz pobudza naszą wyobraź-
nię. Maluje różnymi technikami: 
olejem, akrylem, akwarelą i pa-
stelami. Obecnie mieszka wraz  
z ojcem w Kudowie - Zdroju.

Pani Anna Szemik – Hojniak, 
podziękowała Ivanowi Malińskie-
mu za namalowanie portretu jej 
ojca, który był żołnierzem Armii 
Krajowej w grupie Partyzanckiej 
„Garbnik”. W swojej wypowiedzi 

podkreśliła, jak ważny dla niej jest 
ten portret, ponieważ jej rodzina 
przeżyła wiele dramatycznych 
chwil w czasie drugiej wojny 
światowej.

Pani Teresa Bazała przypo-
mniała, jak ważnym wydarze-
niem są organizowane Polsko – 
Czeskie Dni Kultury Chrześci-
jańskiej, które w tym roku są 
obchodzone po raz trzydziesty  
i odgrywają wielką rolę dotyczącą 
współpracy pomiędzy Polakami 
i naszymi sąsiadami Czechami,  
w szczególności dotyczy po-
znanie historii i bogactwa kul-
turowego naszego pogranicza. 
Należy również pamiętać o tym, 
że chrześcijaństwo przyjęliśmy 
od Czechów. Dyrektor MOKiS - 

u Jan Gładysz wraz z Ewą Glurą 
podziękowali autorom za udo-
stępnienie wystawy, wręczając 
im kwiaty i drobne upominki 
.Ivan Maliński w krótkich sło-
wach opowiedział o historii po-
wstania obrazu „Chrzest Polski”, 
o jego przewiezieniu do Pragi  
i jego poświęceniu w Katedrze  
w Pradze przez ks. kard. Dominika 
Duki – Prymasa Czech. Ponadto, 
mówił o namalowanych obrazach 
związanych z jego rodzinnymi 
stronami. Malował architekturę, 
pejzaże i kwiaty. Irina Malińska 
opowiedziała o swoim malar-
stwie, o malowaniu pejzaży baj-
kowych. Stworzyła ilustracje do 
„Bajek tatarskich”. Tłumaczy teksty 
z języka czeskiego na rosyjski.

Ewa Glura

MALARSTWO IVANA I IRINY MALIŃSKICH W BIELAWSKIEJ GALERII

Wernisaż wystawy„Od baśni do rzeczywistości” w dn 25.09.2019 r.
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V neděli 19. května 2019 
náhle a nečekaně zemřel 
Bogdan Kokocińský, známý ti-
skař a vydavatel z Nowé Rudy. 
Bogdan se narodil 10. dubna 
1955 v Nowé Rudě, jeho matka 
Bronisława rozená Pilchová po-
cházela z oblasti Rzeszowa, otec 
Stanisław z oblasti Wieluně. Můj 
otec se také narodil a vyrůstal 
v malém městečku Osjaków 
nedaleko Wieluně, často jsme 
o tom mluvili...

V roce 1972 jsem potkal 
Bogdana na polygrafické škole 
v Nowé Rudě. Později putoval 
Polskem jako tiskař a polygraf. 
Pracoval mimo jiné v tiskárnách 
ve Słupsku a Kołobrzegu.

V roce 1976 nás osud opět 
spojil při tiskařské práci, a to 
v Telekomunikačních a pošto-
vních grafických závodech ve 
Vratislavi. Bydleli jsme spolu v 
jednom pokoji v pracovní uby-
tovně. V roce 1978 se Bogdan 
oženil s Marií Czebotar, svatba 
se konala 15. července v Koste-
le Svatého Mikuláše v Nowé 
Rudě. Po narození prvního 
dítěte - syna Wojtěcha s rodinou 
odcestovali do Niemodlinu v 
Opolsku. Tam založil a provozo-
val svou tiskařskou společnost. 
Tam se také narodila jejich dce-
ra Aneta. V roce 1983 se rodina 
po smrti otce Bogdana vrátila 
do Nowé Rudy a usadila se v 

domě rodičů na ul. Strzelecké, 
spolu s matkou Bronisławou.

Ve stejné budově - v místno-
stech v přízemí - Bogdan zřídil 
sítotisk, kde jsem nějakou dobu 
pracoval během výjimečného 
stavu. Podporoval protikomu-
nistickou opoziční organizaci 
působící v Nowé Rudě, podílel 
se také na činnosti farnosti Sva-
tého Mikuláše v Nowé Rudě. 
Zde v Nowé Rudě se narodily je-
jich další děti: Marta a Patrycja.

Bogdan pomáhal lidem. 
Pamatuji si, že on byl ten, kdo 
mě vezl na svatbu 27. prosince 
1987. Následující roky jeho ži-
vota strávil modernizací tiskár-
ny, rozšiřováním technologie 
a strojního parku. Postavil re-
nomovanou tiskařskou firmu, 
která se těší uznáním nejen v 
Nowé Rudě. V jeho kanceláři v 
tiskárně se často konala presti-

žní, důležitá setkání, během ni-
chž vznikaly nové společenské 
iniciativy.

Poslední roky svého života 
věnoval rekonstrukci zničeného 
kostela na hoře sv. Anny v Nowé 
Rudě. Dal do toho spoustu 
práce a všestranného zápalu, 
mezi jeho plány patřilo mimo 
jiné vytvoření stanice „Nowa 
Ruda“ na mezinárodní Stezce 
Svatého Vojtěcha. Velmi mu 
záleželo na tom, aby souvise-
jící oslavy proběhly ještě v roce 
2019. Již jsme měli v tomto 
ohledu domluvenou schůzku 
s prof. Konradem Czaplińským.

Bohužel odešel náhle, neče-
kaně, což všechny přátele zcela 
překvapilo ...

Překlad: Joanna Golak-Cincio

Julian Golak

VZPOMÍNKA NA BOGDANA KOKOCIŃSKÉHO



57 Ziemia Kłodzka nr 296-297/wrzesień-październik 2019

Urodził się w 1938 roku  
Chłopięca ciekawość wzbu-
dziła jego zainteresowania 
fotografią, kiedy mał 12 
lat. Wtedy to pożyczał apa-
rat fotograficzny od kolegi  
i  fotografował. Pierwsze fil-
my wywoływał korzystając 
z ciemni starszych kolegów 
i pod ich okiem zdobywał 
wiedzę z zakresu obróbki 
klisz fotograficznych. Do-
piero w 15 roku życia staje 
się właścicielem pierwszego 
fotoaparatu „EXA” i człon-
kiem Koła Fotograficznego 
przy Zakładzie Bawełnianym  
„VEBA” w Borumovie. W 1982 
roku zostaje kierownikiem 
artystycznym „FOTOKLUBU” 
Broumov. Wiedzę teoretyczną 
i praktyczną uzupełniał pod 
okiem takich artystów foto-
grafików jak: Oldøich Jenka 
senior z Polic nad Metuji czy 
Horst Bauer z Broumova. 
Laureat Międzynarodowe-
go Konkursu Fotograficzne-
go w Melbourne w Australii 
w 1991 roku  oraz zdobywca 

wyróżnienia na XXV Ogólno-
polskim Przeglądzie Fotografii 
w Gorzowie Wielkopolskim 
w 1995 roku. Uczestnik wielu 
konkursów  fotograficznych 
w dawnej Czechosłowacji,  
na Węgrzech, w Niemczech 
i w Polsce. Od 1994 roku 
członek Polsko - Czeskiego 
Klubu Artystycznego „ART.
STUDIO” w Mieroszowie. 
Rok 2019 byłby rokiem jubi-
leuszu XXV - lecia działalności  
w „Klubie...” na rzecz ożywienia 
życia kulturalnego, zbliżania  
i porozumiewania Polaków  
i Czechów. Podsumowaniem 
tej działalności miało być 
uczestnictwo  w wystawie 
artystów fotografików „Kra-
jobrazy Pogranicza”.  Zmarł  
8 kwietnia 2019 roku.

Narodil se roku 1938 v No-
vém Městě nad Metují. Chla-
pecká zvědavost vzbudila jeho 
zájem o fotografii, když mu 
bylo 12 let. Tehdy začal fotogra-
fovat aparátem vypůjčeným od 
kamaráda. První filmy vyvolával 
v temné komoře u starších ka-

marádů a pod jejich dohledem 
se učil zpracovávat fotografický 
materiál. Teprve v 15 letech se 
stal majitelem prvního fotoapa-
rátu EXA a členem fotografic-
kého kroužku při textilním 
závodě VEBA v Broumově. V 
roce 1982 se stal uměleckým 
vedoucím Fotoklubu Broumov. 
Své teoretické a praktické zna-
losti rozšiřoval pod dohledem 
uměleckých fotografů, zejména 
Oldřicha Jenky staršího z Police 
nad Metují a Horsta Bauera z 
Broumova.

Josef Pavlů byl laureátem 
mezinárodní fotografické so-
utěže v australském Melbourne 
z roku 1991 a držitelem čest-
ného uznání z 25. celostátní 
přehlídky fotografií v Gorzo-
wě Wielkopolském z roku 
1995. Účastnil se mnoha foto-
grafických soutěží v bývalém 
Československu, v Maďarsku, 
Německu i Polsku. Od roku 
1994 byl členem česko-pol-
ského uměleckého klubu ART.
STUDIO v Mieroszowě.

 

V roce 2019  by oslavil 25. výro-
čí svého působení v tomto klu-
bu, kde se zasloužil o oživení 
kulturního života, sbližování a 
vzájemného pochopení Čechů 
a Poláků. Shrnutím těchto ak-
tivit měla být účast na výstavě 
uměleckých fotografů nazva-
né Krajiny příhraničí. Zemřel 8. 
dubna 2019

Henryk Hnatiuk

IN MEMORIAM

Ś.P. Josef Pavlu
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Ziemio Wielka
Ziemio rzewna
Tyś jak Matka
jak Królewna 

Monika Maciejczyk
 
Moja współpraca z literata-

mi Ukrainy trwa już wiele lat. 
Spokojny to czas, wypełniony 
pracą i przyjaźnią. Spotykali-
śmy się wśród grona literatów 
polskich w Saloniku Literackim 
Różany Dwór przy Okrągłym Sto-
le. Pierwsze lata bywały gorące  
i nastroje trudno było nazwać  
po imieniu. Gdy spyta ktoś dzisiaj, 
jak nazwę ten czas i jakie miał 
on imię, to bez zastanowienia 
powiem – to czas emocji. Gło-
sy podniesione, a nawet… łzy.  
I czas ten przeminął, a przyjaźń 
prawdziwa. Taka co wybacza lecz 

nie zapomina. Taka przyjaźń co 
wybacza wszystko wszystkim 
i płynie łagodnie jak czas ku 
przyszłości. Wspólnej przyszłości 
przyszłych pokoleń. I chlebem się 
dzieliliśmy przez te lata i słowem. 
A słowo to tłumaczone było na 
języki nasze słowiańskie i zrozu-
miałym się stało dla wszystkich. 

I oto w maju 2019 roku zapro-
szona zostałam przez literatów 
Ukrainy na Międzynarodowy 
Zjazd Poetów. Po raz pierwszy 
reprezentowałam swój kraj, 
a w programie festiwalu przy 
nazwisku moim widniał zapis 
– POLSKA. Czy mogłam ma-
rzyć o tym przed laty, a może 
gdyby ktoś dawno temu mi  
o tym powiedział, czy uwierzy-
łabym… Jaki dziwny to zapis 
życia człowieka. A wszystko to 
zawdzięczam pracy. Pracy dla śro-

dowisk literackich w Polsce i za-
granicą. Tu i tam podobnie w imię 
hasła ANTOLOGII POKOJU, które 
wyszło z naszej małej Polanicy, 
aby nieść Światu przesłanie – 
LITERACI WSZYSTKICH KRAJÓW 
ŁĄCZCIE SIĘ DLA POKOJU. I hasło 
to wygłaszane ze scen i powta-
rzane z ust do ust przekracza 
granice jak wiatr… wolny i swo-
bodny. Nie uchwycą go cenzu-
ry i nie pojmają ludzie złej woli.  
Na Ukrainie mówiłam ze sceny 
moje wiersze przetłumaczone 
na język ukraiński. Mówiłam  
o przyjaźni i pokoju, które zbu-
dują nowy Świat. Prowadziłam 
wykłady w szkołach ukraińskich.  
A młodzież… słuchała. I nawet 
dzwonek na przerwę nie zdołał 
zerwać naszej więzi intelektual-
nej i duchowej. Ukraina kocha 
poetów. Kocha poezję. Patrzyłam  

na młode, piękne twarze słu-
chaczy i czułam, że przed nimi 
otwiera się przyszłość i powoli 
nadchodzi czas wolności, któ-
ra jest ich życiem całym, jakąś 
przedziwną pasją i nie pozwolą 
nikomu jej odebrać. Mówiłam… 
przecież to od was zależy Świat, 
w którym będziecie żyli i przy-
szłość, i cała przestrzeń wokół 
Was. Budujcie ją w przyjaźni  
i pokoju. Słuchali… tak bardzo 
słuchali i zdało mi się, że oczeki-
wali słów moich, a ja mówiłam, 
to co chcieli usłyszeć. To co  
w nich ukryte głęboko i wystar-
czy słowo wypowiedziane, aby 
wszystko żyć zaczęło i wydawać 
owoce. Dobra, kochana, przemiła 
i uzdolniona młodzież, tańczą-
ca, śpiewająca i mająca Nadzieję  
na Przyszłość. Na zawsze zapa-
miętam te wspólne chwile. 

Monika Maciejczyk

A CO TAM W RÓŻANYM DWORZE… 
CZYLI NA ZIELONEJ UKRAINIE

Powitanie poetki przez Oleksandra Gordona (z prawej) w Kijowie.Monika Maciejczyk przy pomniku upamiętniającym ofiary wydarzeń na Majdanie w Kijowie.

Monika Maciejczyk w Cerkwi w Kijowie.Monika Maciejczyk z uczniami szkoły ukraińskiej w Boryspolu.
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Chciałam podziękować 
literatom Ukrainy za tak ser-
deczne przyjęcie, za wspa-
nia łą  organizację  z jazdu,  
za merytoryczne przygotowa-
nie, za kreatywność i przesłanie  
o przyjaźni słowiańskich naro-
dów. Dziękuję za wspólny chleb 
przy wspólnym stole. Pragnę 
przekazać wyrazy wdzięczności 
Michaiłowi Sydorżewskiemu – 
Prezesowi Narodowego Związ-
ku Pisarzy Ukrainy za życzliwe 
i serdeczne przyjęcie, oraz or-
ganizatorowi festiwalu Nikoli 
Borowce za doskonałą organi-
zację, gościnność i serdeczność 

przekraczającą standardy. Taka to 
była gościna o jakiej nasi słowiań-
scy przodkowie mawiali – Gość  
w dom – Bóg w dom. Składam 
wyrazy wdzięczności Oleksan-
drowi Gordonowi – współor-
ganizatorowi zjazdu – poecie 
i tłumaczowi. To Oleksandrowi 
Gordonowi i Jego tłumaczeniom 
literatury polskiej i ukraińskiej, 
zawdzięczamy to głębokie 
zrozumienie naszych wierszy. 
Zrozumienie treści i intencji, 
która prowadzi do przyjaźni  
i współpracy. Dziękuję za wspól-
ną wędrówkę przez MAJDAN 
WOLNOŚCI, za pochylenie się 

nad poległymi w miejscach pa-
mięci. Za tę wielką chwilę, kie-
dy mogłam stanąć w miejscu 
śmierci człowieka noszącego 
NIEBIESKI CHEŁM. Człowieka,  
o którym pisałam w mojej 
książce. Dziękuję Oleksandrze  
za gościnę w DOMU PISARZA  
w Kijowie i za troskę o mnie pod-
czas mojej ukraińskiej wizyty. 
Dziękuję dziennikarce i poet-
ce z Kijowa – Teodozji Zarivnej  
za edycję moich wierszy w języku 
ukraińskim oraz za poświęcony 
mi dzień ukazujący historię i za-
bytki Kijowa. Dziękuję koleżan-
kom i kolegom z Ukrainy oraz 

gronu pedagogicznemu szkół, 
które zorganizowało i umożliwi-
ło przeprowadzenie wykładów  
o pokoju na podstawie ANTOLO-
GII POKOJU – księgi poetyckiej 
pod moją redakcją. Przesłania 
trzech poetek pochodzących  
z Polski, Czech i Niemiec. Księgi 
edytowanej w trzech językach. 
I tak to tym sposobem wiersze 
pisane przy maleńkich biurkach 
pisarek, poszły w Świat.

 I dotarły do ukraińskich dzie-
ci, które słuchały i słuchały.

Monika Maciejczyk z uczniami po prezentacji Antologii Pokoju w szkole ukraińskiej.Monika Maciejczyk przed portretem Tarasa Szewczenki w domu pisarza w Kijowie.

 Tak to mawiali przodkowie 
nasi. A my w czasach współ-
czesnych wiemy, co chcieli 
powiedzieć. Bowiem piękniej  
i zacniej wyrazić tego przesłania 
nie sposób. Dawnymi czasy my 
Polacy, my Słowianie, słynęliśmy 
z gościnności. I powiem Wam, 
że przemierzyłam wiele krajów 
Świata, a takiej gościnności jak 
słowiańska nie znalazłam nigdzie. 
Drodzy Państwo, szczególna to 
cecha nasza i zacna tradycja, więc 
strzeżcie jej i kultywujcie, bo ona 
to sprawia, że siadamy wspólnie 
do jednego stołu, aby mówić  
o rzeczach małych i wielkich.  
A nasze to wspólne biesiadowa-
nie dobre ziarno sieje… ziarno 
Pokoju. Wiem, wiem, powiecie, 
a co tam można przy tym bie-
siadowaniu, jak nie to tylko aby 
poweselić się i brzuch tym lub 
owym smakołykiem napełnić … 

A to nie tak, bo wiecie to 
całkiem inaczej. A ja, chciałam 
Państwu o tym - tutaj powie-
dzieć, że strony są dwie … i ta 
cielesna i ta duchowa. A jedna 
z drugą złączona jak ciało z Du-
szą człowieka. I jedna bez dru-
giej żyć tu na ziemi nie może … 
a i nie powinna. Ludzką, naszą 
rzeczą jest, by się weselić, by 
zjeść i wypić. Jednak jest coś 
w tym wszystkim niezmiernie 
ważnego. A to, że czynimy to 
wspólnie, przy jednym stole  
i w oczy sobie wzajem spo-
glądając, ręce podając, dzieląc 
chlebem i… zaufaniem. CHLEB, 
chleb Nasz Powszedni … CHLEB 
POKÓJ RODZI, A POKÓJ CHLEB. 
I chlebem dzielmy się z drugim 
człowiekiem. Nie krzywdą.

Latem tego roku ukazała się 
wybitna pozycja na rynku księ-
garskim. To wielki zbiór wierszy 

i prozy poświęconych wartości 
chleba w życiu naszym. Księga 
ta to ,, Majstersztyk chleba” pod 
redakcją Piotra Goszczyckiego; 
wydana w Warszawie w 2019 
roku przez Wydawnictwo Ko-
mograf, sygnowane przez Lite-
racką PKP - Jazdę - Pociąg nr 19. 
Otwierając tę 411 stronicową po-
zycję, spoglądamy na zapis … 
,,Kto ma chleb, ten ma wszyst-
ko’’… Miałam zaszczyt przyjąć 
uczestnictwo w tej antologii 
chleba moimi dwoma tekstami 
literackimi – wierszem SZNUR na-
grodzonym w zestawie poetyc-
kim I nagrodą w Ogólnopolskim 
Konkursie im. Juliana Tuwima, 
oraz fragmentem opowiadania  
,,ZAPACH RAJU’’. Napiszę Państwu 
jeszcze o chlebie. Być może zimą, 
gdy przyroda zamiera, a wokół 
śnieżne pola i mroźna pogoda. 
Wtedy to chleb najlepiej smakuje 

i krzepi. Jednak tylko wtedy, gdy 
dzielimy go wspólnie. W rodzi-
nach, wśród przyjaciół i ludzi, któ-
rym pragniemy nieść przesłanie. 
Zwykłe, proste i ludzkie jak słowo 
CHLEB. A tyle ma znaczeń.

A tymczasem przejdźmy 
już do Gości Różanego Dworu  
i rozpocznijmy dzielenie się chle-
bem i słowem. Zagościła wielka 
pisarka i poetka niemiecka, laure-
atka wielu prestiżowych nagród 
europejskich Monika Taubitz  
z przyjaciółką Anne Wachter. To 
zacni goście z Wangener Kreis –  
Gesellschaft für Literatur Und 
Kunst ,,Der Osten’’. Monika 
Taubitz przywiozła do Różane-
go Dworu swoją nową książkę 
poetycką ,, Nimm eine Mowen-
feder‘’… To wielka poezja. Mą-
dra i głęboka, niosąca ludziom 
ogromnie ważne przesłanie. 
A też, jak to u Moniki Taubitz 

Monika Maciejczyk

GOŚĆ W DOM – BÓG W DOM, CZYLI O CHLEBIE, LUDZIACH 
I KSIĄŻKACH
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zwykle bywa, poezja tak pięk-
na, delikatna, barwna i ciepła, 
pełna metafor lekkich jak pióro 
mewy i naznaczonych tym szcze-
gólnym dotykiem nostalgii. Zaj-
rzał Bogdan Rosicki i przywiózł 
do biblioteki Różanego Dworu 
dla naszych literatów książki  
o zamku Książ. A później, wiele, 
wiele opowieści pełnych pasji  
i wyobraźni przeprowadziłyśmy 
wspólnie i razem z Zosią Błoch – 
piszącą prozę Polaniczanką, 
uczennicą gimnazjum, a już tak 
dojrzałą i oczytaną rozmówczy-
nią. Można by rzec, że są Dusze 
co tysiąc lat mają… i myślę, że 
taką jest Duszka Zosi. Wiele piszą-
cych dzieci spotkałam na swojej 
twórczej drodze, jednak Zosia 
to… skarb. Skarb prawdziwy. 
Użyję tu słów… młoda pisarka, 
bo tak Zosię postrzegam z jej 
wielką wrażliwością i głębokim 
rozumieniem zdarzeń. Z jej wy-
bujałą jak sosna wyobraźnią, 
pięknem i bogactwem słowa. 
Omówiłyśmy pewien pomysł 
nowej książki i pewna jestem, że 
tam gdzieś, kilka ulic dalej i nie-

co wyżej, pracuje Zosieńka nocą 
przy swoim komputerze,a może 
zimą lub wczesną wiosną zapu-
ka do drzwi Różanego Dworu  
ze swoją nową wspaniałą książką.

Oczywiście zagościła gru-
pa literacka Stowarzyszenia 
Autorów Polskich z Warszawy. 
Promowaliśmy w Różanym 
Dworze nową międzynarodową 
antologię – ZADUMA, wydaną  
w Warszawie w 2019 r. pod redak-
cją Prezes SAP Wandy Dusi - Stań-
czak. Znajdują się tam też i moje 
opowiadania. Drodzy przyjaciele 
przywieźli też do naszej różanej 
biblioteki swoje nowe książki po-
etyckie i prozatorskie. Sekretarz 
SAP Joanna Jakubik przywiozła 
swoją nową książkę prozatorską. 
To ciepłe i wzruszające opowia-
dania wspaniałej pisarki zebrane 
w książce – Świat obok Nas. To 
walka o Świat, w którym żyje 
jeszcze dobro, a człowiek czyni 
co w jego mocy, aby ludzkość nie 
wstąpiła bezpowrotnie do kra-
iny lodu. Rektor Wyższej Szkoły 
Informatycznej w Nadarzynie  
dr Stanisława Ossowska przywio-

zła – Majowe igraszki. Igraszki  
i fraszki, pełne uśmiechu i radości 
życia. A życie, no cóż… spójrzmy 
na nie z przymrużeniem oka – jak 
napisała Stanisława Ossowska 
w dedykacji. Każdy z tych ma-
leńkich poematów uwodzi nas 
radością życia, lecz skrywa też 
mądrość i filozofię przefiltrowaną 
przez pryzmat doświadczenia. 
Słowa proste, wiersze radosne  
i lekkie, a przesłanie… wielkie. 
Bo jak wielką mądrość należy 
posiąść, by lekkim piórem pisać  
o substancji Świata. 

Pisarka Joanna Jagiełło – 
Członek Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich przyjechała z tomikiem 
poezji – Perspektywa powietrzna. 
I prawdziwie to powietrzne pe-
regrynacje i wrażliwość dotyku. 
Bowiem wiersz może dotknąć 
delikatnie, jak dłoń kochanka, 
może też zaboleć jak wymie-
rzony policzek. Mądrość życia  
i doświadczenie, a jednocześnie 
ta nasza kobieca nieśmiertelna 
naiwność w pojmowaniu Świata 
i jego urody. To wiersze malowa-
ne barwą nie tylko uczuć, ale tą 

malarskością natury i pejzażem 
klimatów ducha i pól pełnych 
kwitnącej macierzanki. Aksa-
mit ciepłej nagrzanej słońcem  
i miłością skóry… i zapach życia. 
Najpiękniejszy na Świecie.

Wpadł jak po ogień Jerzy Sta-
siewicz – pisarz, poeta, animator 
życia kulturalnego. Przyjechał jak 
zwykle z przemiłą rodziną, żoną 
Violą i synkiem Oskarem. Jerzy 
Stasiewicz przywiózł antolo-
gię Konfraterni Poetów – Czas  
na wiersz.

Jerzy Sprawka Członek Za-
rządu Głównego Związku Lite-
ratów Polskich – wielki pisarz  
i poeta przysłał swoją powieść –  
,,W tył zwrot’’, Lublin 2019. Dzieło 
wybitne, określające człowieka  
w ramach różnych ustrojów. 
Autor w sposób bardzo głęboki 
wchodzi w istotę człowieczeń-
stwa i próbuje osłonić tę istotę 
ludzką przed nieszczęściem 
totalitaryzmów. Bowiem, to my 
ludzie narażeni jesteśmy na ten 
ogrom traumy i presję kolejnych 
układów politycznych. I tylko  
od nas zależy czy będziemy tra-

Lato 2019 -  Monika Taubitz i Anne Wachter.Lato 2019 - z Andrzejem Dębkowskim - Redaktorem Naczelnym Gazety Kulturalnej.

Lato 2019 - odwiedziny Jerzego Stasiewicza z Rodziną.Lato 2019 - z Kazimierzem Burnatem, Prezesem Związku Literatów Polskich na Dolnym Śląsku.
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wą na wietrze, która wytrzyma 
napór huraganu, czy dębem,co 
wielki i silny, wzniosły i potężny, 
a łamie się i umiera. Wielka to 
proza i wielkie pióro dojrzałego 
twórcy.

W pewien letni, upalny dzień 
odwiedził Różany Dwór – Redak-
tor Naczelny Gazety Kulturalnej 
Andrzej Dębkowski i przywiózł 
do biblioteki salonu ostatnie 
wydania Gazety Kulturalnej. Je-
śli można rzec o miesięczniku, 
że jest opiniotwórczy, to takie 
określenie jest właściwym dla 
tego wydawnictwa literackiego. 
Najwyższy poziom merytorycz-
ny,edytorski i to… co w trawie 
piszczy w naszej polskiej kultu-
rze, prezentowanej na łamach 
miesięcznika przez najlepszych. 
Tych pisarzy i poetów, którzy po-
przez lata stworzyli pewien mo-
nolit. Podstawę i bazę, do której 
odnosimy wszelkie nowe zjawi-
ska na polskiej scenie literackiej.

A Andrzej Dębkowski to 
człowiek pasji. Pisarz i poeta 
polski oddany środowisku 
literackiemu na tyle, że pre-
zentuje poglądy l iteratów  
i promuje ważne dla kultury 
wydarzenia, poświęcając swój 
cenny czas. I powiem Państwu, 
że czyni to kosztem swojego 
pisarstwa. Bowiem pisarz powi-
nien cieszyć się łaską wolnego 
czasu. Dni, tygodni i miesięcy, 
gdy pochylić się może nad wła-
snym dziełem i kreacją nowych 
autorskich książek. I trudno rzec, 
jak bardzo cenić należy takiego 
człowieka, który dla innych po-
święca tak wiele.

Zagościł też na chwilę dr Ja-
cek Szymala z małżonką Wiktorią. 
Przywiózł swoją nową książkę – 
,,Powstanie kozackie 1648-1658. 
Studium z historii wizualnej‘’. 

Dr Jacek Szymala jest pra-
cownikiem naukowym Uni-
wersytetu Wrocławsk iego  
na Wydziale Nauk Historycznych 
i Pedagogicznych. Jest specja-
listą nauk humanistycznych  
w zakresie historii nowożytnej 
i najnowszej historii Polski. Jest 
historykiem wizualnym i kultu-
roznawcą. A prywatnie miłym 
i bardzo jeszcze młodym czło-
wiekiem. Książka Jacka Szymali 
jest naukowym studium, jednak 
sposób opowiadania trudnych 
historycznych zdarzeń pełen jest 
pasji, a bogato ilustrowana sza-
ta graficzna sprawia, że uważny 
czytelnik jest w stanie przenieść 
się w tak odległą przeszłość  
w sposób niewiarygodnie praw-
dziwy. Książka posiada bogatą 
bibliografię naukową i oparta jest 
na bardzo mocno udokumento-
wanych źródłach. Gratulujemy 
Jacku książki, tak ważnej i cennej 
pozycji polskiej literatury histo-
rycznej.

Spotkaliśmy się też w Parku 
Zdrojowym letnio i literacko 
z członkiem Zarządu DO ZLP 

Zbigniewem Niedźwiedzkim – 
Raviczem oraz z Urszulą i Sta-
nisławem Krukami. Stanisław 
Kruk - członek Stowarzyszenia 
Autorów Polskich podarował 
swoje nowe piękne i dojrzałe jak 
lato wiersze zebrane w tomiku 
poetyckim ,,Zadumanie’’. Podaro-
wał też bukiet najwspanialszych 
i kolorowych kwiatów.

A już kilka dni później wpadł 
z wizytą i zaproszeniem na werni-
saż w Pradze – Petr Samek, jeden 
z największych współczesnych 
malarzy czeskich. O Petrze pi-
sałam już wielokrotnie, bowiem 
uważam go za twórcę genialne-
go i piszę to z pełną odpowie-
dzialnością. 

A na deser opowiem o prze-
miłych odwiedzinach i Śpiewniku 
Różanego Dworu. W Różanym 
Dworze w gorący dzień sierp-
niowy zagościli przyjaciele moi 
z pięknie oprawionym Śpiew-
nikiem Różanego Dworu. I po-
darowali mi ten śpiewnik pełen 
piosenek, łączących moją poezję 
z piękną muzyką kompozytora 
Marcina Szczepankiewicza. 

Śpiewnik wręczyła mi moja 
przyjaciółka Danuta Szczepan-
kiewicz – pedagog, wokalistka, 
a prywatnie drogi i kochany 
człowiek. Przybyli z rodziną – 
Martą Szczucką – notariuszem 
oraz jej synkiem Adasiem. Prze-
miłym dzieciakiem, który ożywił 
towarzystwo pokazując język. Co  
na salonach, nawet tych brytyj-
skich ostatnio bywa w wielkiej 
modzie.

A już na zakończenie powiem 
też Państwu, że odwiedził mnie 
Prezes Związku Literatów Pol-
skich na Dolnym Śląsku – Kazi-
mierz Burnat. Nie przywiózł książ-
ki, lecz pozostawił najpiękniejszy 
wpis letni w Księdze Pamiątkowej 
Różanego Dworu… ,,Jeszcze 
wczoraj myślami, a dziś w Realu 
w niezwykłym Gnieździe poezji – 
Różanym Dworze, u Moniki Ma-
ciejczyk – Twarzy dolnośląskiej 
literatury i DO ZLP ‘’. I prawda, że 
nic piękniejszego zdarzyć mi się 
nie mogło?

Ale czy należy wierzyć pre-
zesom?

Śpienik Różanego Dworu - Marta Szczucka, Monika Maciejczyk, Marcin Szczepankiewicz, 
Danuta Szczepankiewicz i Adaś.

Rektor dr Stanisława Ossowska.

Pisarka Joanna Jagiełło w Różanym Dworze.
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A co tam w Różanym Dwo-
rze… a w Różanym Dworze Ka-
baret Pół-Serio z Warszawy…  
bo życie kabaretem jest…  
do kabaretu wstąp.

Słyszę jeszcze dźwięki mu-
zyki i śpiew Lizy Minelli z filmu 
w reżyserii Boba Fosse’a – Kaba-
ret. Muzyki Freda Ebba i Johna 
Kandera. I powtarzam w myślach 
słowa… ,,bo życie kabaretem jest 
i za to kocham je ‘’… 

Lato z kabaretem 

Najpier w były występy 
warszawskiego kabaretu pod 
opieką twórczą prezes Wandy 
Dusi – Stańczak… w Krakowie  
w słynnej ,, Piwnicy pod Barana-
mi ‘’, a później przyjazd do Pola-
nicy Zdroju do Różanego Dworu 
na kolejny już plener literacko- 
artystyczny - POLANICA 2019.

Lato gorące i gorące chwile, 
pełne dźwięków muzyki, tańca 
i satyry. I znów zakwitły kolo-
rowo sceny Ziemi Kłodzkiej.  
A to dzięki Kabaretowi PÓŁ- 
Serio, oraz wielkiej życzliwości  
i współpracy KGHM Polska Miedź 
S.A i Uzdrowiskom Kłodzkim S.A 
- PGU, a literatami i artystami  
z całej Polski. To dzięki wielkiej 
życzliwości prezesa Uzdrowisk 
Kłodzkich – Wojciecha Maja, 
oraz Jego Pracowników otwarte 
zostały sceny uzdrowisk. Dzięki 
tej współpracy Kabaret Pół-Serio  
z Warszawy mógł zaprezentować 
nowy program literacko – wo-
kalno – muzyczny. Widownią 
byli przebywający na leczeniu 

uzdrowiskowym kuracjusze  
i turyści odwiedzający wraz  
z rodzinami nasze uzdrowiska. 
Wśród widowni można było też 
zauważyć mieszkańców.

 Pragnę podziękować Zarzą-
dowi KGHM Polska Miedź S.A  
i panu prezesowi Wojciecho-
wi Majowi. Dziękujemy pani 
Agnieszce Węglarz – Jakubow-
skiej – wspierającej imprezy  
na terenie Polanicy - Zdroju. 
Dziękujemy serdecznie pani 
Alicji Kuklis za ogromne za-
angażowanie w tę inicjatywę  
w Kudowie - Zdroju. Dziękujemy 
też wszystkim Państwu Pracow-
nikom Uzdrowisk Kłodzkich S.A 
za dobrą i przyjazną współpracę.  
Bo przecież te wszystkie nasze 

działania na rzecz kultury i roz-
rywki składają się z zaangażo-
wania bardzo wielu ludzi. I każ-
da cegiełka wiele waży w tym 
wspólnie wznoszonym domu.

Cieszyliśmy się tą życzli-
wością i ciepłem przyjęcia,  
i za wszystko bardzo, bardzo 
serdecznie DZIĘKUJEMY!

Rozśpiewały się i roztańczyły 
sceny uzdrowisk. W Polanicy - 
Zdroju scena Sali Koncertowej  
i Zielone Tarasy Wielkiej Pieniawy, 
a w Kudowie Zdroju scena Teatru 
Zdrojowego i Saloniku Winstona 
Churchilla w Domu uzdrowisko-
wym POLONIA.

W tym pełnym klimatu sa-
loniku odbyło się też spotkanie 
autorskie prezes Stowarzyszenia 

Autorów Polskich w Warszawie - 
Wandy Dusi – Stańczak.

A  w  R óż a ny m  D wo r ze  
do późnej nocy trwały przygoto-
wania do występów. Ustalenia, 
nowe teksty i wiersze. Pomysły 
aranżacji i choreografii. Wśród 
braci kabaretowej też nasze 
gwiazdy sceny – rektor, dr eko-
nomii Stanisława Ossowska  
i dr psychologii Ewa Białek.

Oj, działo się… działo… ko-
lorowo.

Odbyły się konkursy literac-
kie. Konkurs Poezji Śpiewanej 
– MALOWANY PTAK i Konkurs  
o LAUR RÓŻY. Jurorami w konkur-
sie MALOWANY PTAK były Wanda 
Dusia – Stańczak – prezes SAP  
w Warszawie i Monika Maciejczyk 

Monika Maciejczyk

A CO TAM W RÓŻANYM DWORZE … A W RÓŻANYM 
DWORZE KABARET PÓŁ-SERIO Z WARSZAWY

W Saloniku Winstona Churchilla.W Teatrze Zdrojowym z jurorem Tomaszem Bohdanowiczem.

My Sapowicze
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z Różanego Dworu w Polanicy.  
W konkursie o LAUR RÓŻY ju-
rorzy to Wanda Dusia Stańczak, 
artysta rzeźbiarz Tomasz Boh-
danowicz i Monika Maciejczyk. 
Wiersz „Królowa Życia ‘’autorstwa 
Marka Wiśniewskiego zdobył  
w tym konkursie I miejsce i na-
grodę w postaci obrazu przed-
stawiającego barwny bukiet róż.

Powstały nie tylko nowe 
utwory poetyckie, ale też prace 
malarskie. Odbyły się pod kierun-
kiem profesjonalistów warsztaty 
tańca i warsztaty malarskie. Poje-
chaliśmy też całą grupą do Czech 
w odwiedziny do naszej przyja-
ciółki – poetki Věry Kopeckiej. 
Droga, kochana Věra Kopecká 
przyjęła nas gościnnie w domu 
swoim i ogrodzie. W letnią po-
godę, wśród drzew i kwitnących 
kwiatów mogliśmy cieszyć się Jej 
poezją i wykładami o literaturze  
i malarstwie. Już po raz trzeci 
przeprowadziliśmy w Czechach 
Konkurs o LAUR ŁABĘDZIA. Kon-
kurs o LAUR ŁABĘDZIA w Cze-
chach oceniali – Věra Kopecká  
i Monika Maciejczyk. A dlaczego 
łabędź? A to dlatego, że szlachet-
ny ten ptak widnieje w herbie 
czeskiego miasta Broumova. Mia-

sta przyjaznego poezji i sztuce. 
Miasta kochającego poetów.

Promowaliśmy też nową 
międzynarodową antologię Sto-
warzyszenia Autorów Polskich 
pt. ZADUMA w której miałam 
zaszczyt przyjąć uczestnictwo 
tekstem prozatorskim będącym 
jednym z rozdziałów mojej po-
wieści – Żebrak i Pies.

Wiele by pisać i opowiadać  
o wspólnym polsko-czeskim bie-

siadowaniu. O chlebie wspólnym 
i serdeczności. Owocach słod-
kich i dojrzałych, nie tylko pra-
cy naszej, ale też tych na stoliku  
w ogrodzie. A Veroćka nasza dla 
całej polskiej grupy usmażyła 
słodkie naleśniki.

I wiele było śmiechu i ra-
dości. Gdy tłumaczyła nam, że 
objadamy się… palancziną. To 
dobre chwile. I to one pozosta-
ją w pamięci i utrwalają naszą 

polsko-czeską przyjaźń… tak jak 
uchwycone w kadrze fotografii 
pełne śmiechu i serdeczności 
chwile. 

A powroty do Różanego 
Dworu szczęśliwe.

Lato, lato w Różanym Dwo-
rze.

… ,, Bo życie kabaretem jest 
i za to kocham je ‘’… 

Czeskie śniadanie na trawie.

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

renowacje  antyków
sztukaterie  artystyczne
wystroje  lokali

Jarosław  Radomski
PRACOWNIA  ARTYSTYCZNA 

mgr Jarosław Orłowski 
Licencjonowany przewodnik po Wiedniu i Austrii 

tel. +43 681 102 442 92
jaroslaw.orlowski@chello.at

http://www.viennaguide1.eu/ • http://www.adara.at/cms/
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W Bielawie, Polsko - Czeskie 
Dni Kultury Chrześcijańskiej 
odbywają się pod patronatem 
Burmistrza Miasta Andrzeja Hor-
dyja. Organizatorami tych Dni są: 
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki  
w Bielawie, Komitet Organiza-
cyjnego Polsko – Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskich przy 
współpracy wszystkich bielaw-
skich parafii i Cechu Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębior-
czości.

W dniu 13 października 2019 
roku w ramach Polsko - Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej  
w kościele pw. Ducha Świętego 
w Bielawie odbył się spektakl  
o objawieniach fatimskich pod 
tytułem: „Pastuszkowie Matki Bo-
żej” w reżyserii Danuty Gołdon - 
 Legler, dyrektor Teatru William 
Es w Wałbrzychu. Muzykę napisał 
Georges Gondard z Francji.

Świadkiem objawień była 
trójka fatimskich dzieci: Łucja, 
Franciszek i Hiacynta. Na spotka-
nie z Maryją przygotowywał je 
Anioł Pokoju. Matka Najświętsza 
ostrzegała przed prześladowania-
mi, wojną i przekazała dzieciom 
światło, które spłynęło z Jej dłoni 
i dotarło do serc dzieci. Matka 
Boża mówiła, że trzeba się modlić 
i odmawiać różaniec. Po każdym 
dziesiątku mówcie: „O mój Jezu, 
przebacz nam nasze grzechy, za-
chowaj nas od ognia piekielne-
go, zaprowadź wszystkie dusze  
do nieba i dopomóż szczególnie 
tym, którzy najbardziej potrzebu-
ją Twojego miłosierdzia”.

Młodzi artyści zagrali swoje 
role wyśmienicie, a pani Danuta, 
oprócz tego, że jest wspaniałą 

aktorką, to świetnie wyreżyse-
rowała ten spektakl, który się 
wszystkim podobał, a artyści 
otrzymali wielkie brawa i owa-
cje na stojąco.

Proboszcz Parafii ks. Michał 
Jaremko podziękował wszyst-
kim artystom i obdarował ich 
kwiatami, natomiast pani Ewa 
Glura, w imieniu organizatorów 
przekazała drobne upominki.  
Po spektaklu ks. proboszcz zapro-
sił wszystkich do uczestnictwa  
w Nabożeństwie Fatimskim.

W dniu 20 października spek-
takl „Pastuszkowie Matki Bożej” 
prezentowany był w parafii  
św. Mikołaja w Świerkach, gdzie 
odbyło się poświęcenie figury 
Matki Bożej Fatimskiej na placu 
przed kościołem. 

Przewodniczący Komitetu Or-
ganizacyjnego Polsko-Czeskich 

Dni Kultury Chrześcijańskiej wrę-
czył dyrektor Danucie Gołdon - 
Legler Nagrodę Honorową  
i m .  J a n a  Pa w ł a  I I  z a  z a -
s ługi  w prac y społecznej  

na rzecz pojednania i współ-
p r a c y  m i ę d z y n a r o d o w e j  
w chrześcijańskim duchu „Bądź-
my Rodziną”. 

Ewa Glura

„PASTUSZKOWIE MATKI BOŻEJ” W BIELAWIE I W ŚWIERKACH

Wręczenie Nagrody Honorowej im. Jana Pawła II Danucie Gołdon - Legler odtwarzającej w spektaklu rolę Matki Bożej Fatimskiej.

Aktorzy podczas spektaklu w kościele św. Mikołaja w  Świerkach. Mieszkańcy Świerk podczas przedstawienia.

Spektakl „Pastuszkowie Matki Bożej” w Bielawie w kościele pw. Ducha Świętego.
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Z początkiem września tego 
roku w Nauplion (Grecja) odbył 
się koncert Danuty Gołdon-Leger, 
znanej i cenionej polskiej artystki 
scenicznej. 

Przy Parafii Przemienie-
nia Pańskiego mieszczącej się  
w nadmorskim mieście Nafplio, 
w południowej Grecji, na Pelo-
ponezie, wśród dojrzewających 
owoców cytrusowych, drzew fi-
gowych, dźwięku cykad i szumu 
fal morza odbył się koncert Da-
nuty Gołdon-Leger, właścicielki 
teatru „William-Es". Publiczność 
stanowili turyści różnej narodo-
wości - od przybyłych z miasta  
i okolic Greków, zaprzyjaźnionych 
Polaków, tutejszych i turystów 
mówiących między innymi po 
angielsku, niemiecku, francu-
sku, hiszpańsku, holendersku  
i po rosyjsku. 

Pani  Danuta zaprezen-
towała rozmaite klasyczne  
i współczesne utwory wokalne 
w wersjach polskojęzycznych. 
Wzruszająco wykonała „Dumkę 
na dwa serca" z ekranizacji dzieła 
Henryka Sienkiewicza „Ogniem 
i mieczem" oraz utwór z ope-
ry „Romea i Julii" pt. „Boję się”.  
Do tańca porwała polską ada-
ptacją Zorby, piosenkami „Być 
kobietą" Alicji Majewskiej, „Ach 
jedź do Varasdin" Imre Kálmán, 
a także repertuarem Edith Piaf. 

Przybyła wielojęzyczna publicz-
ność była zachwycona. 

Pani Danuta Gołdon-Legler 
jest znaną w Polsce i poza jej 
granicami aktorką teatralną  
i filmową, reżyserką. Zagrała po-
nad 160 ról teatralnych w tym 
Julię w ,,Romeo i Julii”, Balladynę 
w ,,Balladynie”, Jokastę w ,,Królu 
Edypie”, Zosię w ,,Dziadach” etc. 
Wokalistka śpiewaja piosenki 
musicalowe, francuskie, ope-
retkowe. Odznaczona Srebrną 
Odznaką ,,Zasłużony dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego” i sta-
tuetką „Kobieta z Pasją” w dzie-
dzinie Kultura i Sztuka. W roku 
2005 założyła teatr „William-Es”, 
z którym skutecznie występują  
w różnych państwach europej-
skich.

Kościół i klasztor, przy którym 
odbył się koncert, istniał jeszcze 
za czasów weneckiej okupacji, 
od XVII wieku. Kapucyni opuścili 
kościół po wybuchu wojny o nie-
podległość, wówczas to kościół 
i klasztor zostały zniszczone. 
Zaadoptowany na turecki me-
czet budynek sakralny był wy-
korzystywany do odprawiania 
chrześcijańskich nabożeństw 
w trakcie weneckiej okupacji. 
W 1840 roku nastąpiło uro-
czyste otwarcie kościoła przez 
ojca Koukoulasa, poświęcając 
budowlę ku czci Przemienienia 

Pańskiego. Warto wspomnieć, że 
Nauplion było pierwszą stolicą 
nowożytnego państwa greckiego 
(po odzyskaniu niepodległości 
w 1823 do 1834 roku). Obecnie 
jest cenionym miastem porto-
wym i turystycznym. Można tu 
nim zjeść wyśmienite potrawy 
kuchni greckiej, uraczyć podnie-
bienie świeżymi owocami morza, 
rozsmakować się w prawdziwej 
greckiej kawie - różnych rodza-
jach elleniko jak też popularne 
w Europie frappe i innych, kosz-
tować lodów o różnych smakach, 
w tym tradycyjne greckie kaimaki 

i figowe. Warto wejść na Twierdzę 
Palamidi, popłynąć do położone-
go na wyspie Zamku Bourtuzi, 
zwiedzić Muzeum Wojskowości, 
Muzeum Dziecka, Muzeum Ar-
cheologiczne oraz Etnograficz-
ne. Być może spotkacie tam, 
wśród pięknych i wąskich uli-
czek przechadzającą się piękną, 
drobną kobietę - polską artystkę  
z wielkim sercem i duszą, która 
obdaruje Was uśmiechem i na-
karmi zmysłami. Danuta Gołdon 
przenosi do Grecji ideę „Bądźmy 
Rodziną”.

Marta Chrisidu

MIŁOŚĆ W NAUPLION - KONCERT DANUTY 
GOŁDON-LEGER
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W dniu 22 września 2019 
roku Bielawa ponownie gościła 
członków Chóru „Stěnavan” z Bro-
umova pod kierunkiem Ladislava 
Šikuta, który wystąpił w czasie 
mszy świętej, celebrowanej przez 
ks. Cezarego Ciupiaka - probosz-
cza Parafii pod wezwaniem Bo-
żego Ciała.

Msza Święta odbyła się w ra-
mach XXX Polsko – Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej, które 
w Bielawie odbywają się pod 
patronatem Burmistrza Miasta – 
Andrzeja Hordyja i przy wiel-
kim zaangażowaniu Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki oraz bie-
lawskich organizatorów.

Ksiądz Cezary Ciupiak ser-
decznie powitał wszystkich 
członków Chóru „Stěnavan”  
i przypomniał, że przyjęcie przez 

Polskę chrztu od Czechów było 
ważnym wydarzeniem w dzie-
jach Polski. Mieszkańcy ziem 
polskich przyjęli religię chrze-
ścijańską w obrządku rzymskim  
i dzięki temu katolicyzm prze-
trwał do dnia dzisiejszego.

Członkowie chóru od 30 lat 
śpiewają z wielką pasją i zaan-
gażowaniem, także w Polsce, 
dostarczając słuchaczom nieza-
pomnianych przeżyć. Po mszy 
świętej członkowie chóru otrzy-
mali od organizatorów kwiaty, 
które złożyli przed ołtarzem. 
Goście odjechali do Broumova  
po wspólnym posiłku i śpiewa-
niu. Jesteśmy zaszczyceni, że 
mogliśmy gościć tak znakomity 
chór, jakim jest Chór „Stěnavan”.

Ewa Glura

CHÓR „STĚNAVAN” GOŚCIŁ W BIELAWIE

Ladislav Šikut - dyrygent chóru (pierwszy z lewej).Koncert chóru Stěnavan w kościele pw. Bożego Ciała w Bielawie.

Wspólne śpiewanie.

Před vlastním zahájením a po-
řadem, v němž se budou prezen-
tovat všichni přítomní autoři 18. 
10. od 17 hodin ve Freskovém sále 
Broumovského kláštera, to je řada 
besed hostů festivalu s mládeží 
i dospělou veřejností 16. 10. do-
poledne v knihovně v Polici nad 
Metují a v podvečer v městské 
knihovně v Broumově, 17. 10. od 
17 hodin v knihovně Města Hra-
dec Králové a na setkání východo-
českých spisovatelů v Přelouči, a 
konečně 18. 10. v broumovských 

školách. K významným zahrani-
čním hostům festivalu náleží 
básnířka Jekatěrina Poljanská z 
Petrohradu, básník Sergej Šelko-
vyj z Charkova, z Polska Danuta 
Bartosz, Kazimierz Burnat a viet-
namský básník Lam Quang My, 
ze Slovenska Miroslav Kapusta a 
Beáta Kuracinová-Vargová. Na fe-
stival je přihlášeno mnoho dalších 
spisovatelů z Čech, Polska, Ruska, 
Slovenska a Ukrajiny.

Součástí programu, kromě 
obvyklých dílen a prezentací 

hostů, je i výjezd do Polska do 
Ludvikovic 19. 10. na základě 
pozvání Organizačního výboru 
polsko-českých dnů křesťanské 
kultury. Zde se opět představí 
všichni přítomní autoři, součástí 
programu bude i vernisáž výstavy 
fotografií Věry Kopecké Krajiny 
pohraničí a občerstvení.

Jako obvykle, doprovází fe-
stival i vydané publikace. Kromě 
tradičního sborníku to je rozsáhlá 
dvojjazyčná česko-polská antolo-
gie poezie nejvýraznějších osob-

ností festivalu za uplynulé druhé 
desetiletí.

To vše se děje za podpory 
Královéhradeckého kraje, města 
Broumov, Agentury pro rozvoj 
Broumovska, obce Křinice a Or-
ganizačního výboru polsko-če-
ských dnů křesťanské kultury. 
Za autory,účastníky i za sebe 
děkuji za tuto podporu.

Věra Kopecka

CO VŠECHNO ČEKÁ HOSTY, ÚČASTNÍKY A 
NÁVŠTĚVNÍKY XX. DNŮ POEZIE?
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W dniu 4 października 2019 
roku, w Szkole Cechu Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębior-
czości miał miejsce wernisaż 
wystawy fotograficznej Tade-
usza Łazowskiego pod nazwą 
„Krzyże w Bielawie”. Wystawa 
została zorganizowana w ramach  
XXX Polsko - Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, które odbywają 
się w Bielawie pod patronatem 
Burmistrza Miasta – Andrzeja 
Hordyja. Wystawę zorganizowali: 
Cech Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości, Miejski Ośro-
dek Kultury i Sztuki oraz Komitet 
Organizacyjny Polsko - Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej  
w Bielawie.

Przybyłych na wernisaż gości 
powitała Katarzyna Wierzbicka - 
Dyrektor Cechu Rzemiosł Róż-
nych i MP w Bielawie,  szczegól-
nie autora wystawy Tadeusza 
Łazowskiego, Juliana Golaka – 
Przewodniczącego Komitetu Or-
ganizacujnego Polsko – Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej, 
Aleksandra Siódmaka – Wice-
burmistrza Miasta, Kazimierza 
Rachowieckiego – Starszego 
Cechu Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości, dyrektorów, 
pedagogów i uczniów bielaw-
skich szkół oraz wszystkich za-
proszonych gości.

Wernisaż uświetniły pieśni  
i tańce ludowe w wykonaniu 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi   
w Bielawie. Katarzyna Wierzbicka  
opowiedziała o pasjach  Tadeusza 
Łazowskiego, o jego zamiłowaniu 
do fotografii, o zbiorach starych 
aparatów fotograficznych i ka-

mer. Nadmieniła również, że  
w Szkole Cechu znajdują się apa-
raty fotograficzne, kamery oraz 
cały sprzęt do wykonywania 
zdjęć przekazane przez autora 
wystawy.

Julian Golak  pogratulował 
autorowi  wspaniałego pomy-
słu wykonania zdjęć krzyży  
w Bielawie. Nadmienił, że pierw-
szy krzyż przyniósł z Czech  
do Polski Święty Wojciech. Odtąd  
zaczęto stawiać  krzyże i kapliczki 
przydrożne. Krzyże są nieodłącz-
ną częścią naszego krajobrazu  
i  miejscowości, w których ży-
jemy. Są miejscem zadumy, 
refleksji nad życiem i pamiątką 
po tych, którzy je ufundowali. 
Wspomniał również, że idąc uli-
cami miast nie zwracamy uwagi  
na krzyże, a szczególnie na te, 
które są umieszczane na dachach 

obiektów budowlanych,
Autor wystawy opowiedział, 

w jaki sposób wykonywał zdjęcia  
i jakie trudności musiał pokonać, 
by wykonać dobre fotografie. 
Opowiedział również ile czasu 
poświęcił na przygotowanie prac 
i wykonanie opisów do każdego 
zdjęcia.

Ewa Glura podziękowała au-
torowi za udostępnienie wystawy 
i wręczyła upominek, a  Katarzy-
na Wierzbicka wręczyła kwiaty. 
Wernisaż zakończył się  słodkim 
poczęstunkiem.

 Na wystawie zaprezentowa-
no także piękny wiersz bielaw-
skiego poety Stanisława Wojnara, 
który cytuję:

Bielawskie krzyże

Idę przez miasto i przystaję
Tam, gdzie krzyż w niebo belką 
mierzy,
A z głębin myśli, szept pacierzy,
Przejść mimo, jakoś mi  nie daje....
Patrzę na owy znak kamienny
Nie tylko jak na symbol wiary,
Bo choć nie każdy z nich jest stary
To swą historią jest brzemienny

Jakże zaistnieć mogło miasto
By nie uwiecznić chwil swych – 
różnych!
Przy drodze – z zabudową ciasną

Gdzie zwykle wił się tłum podróż-
nych
A owe krzyże, świadczą jasno -
Iż bogobojność – rysem głów-
nym.....

Ewa Glura

WYSTAWA TADEUSZA ŁAZOWSKIEGO

Otwarcie wystawy w Szkole Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości.Uczestnicy wernisażu wystawy Tadeusza Bielawskiego „Krzyże” w Bielawie.

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielawie.
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Galeria Sztuki Niezależnej  
w Ludwikowicach Kłodzkich była 
miejscem prezentacji twórczości 
artystów pogranicza polsko – 
czeskiego.

„Krajobrazy Pogranicza” to 
wystawa prac artystów foto-
grafików z Polski i Czech, której 
wernisaż odbył się 19 paździer-
nika w ludwikowickiej galerii. 
Można oglądać zdjęcia Czechów: 
Josefa Pavlu (nieżyjący), Jiřiego 
Flegra, Věry Kopeckiej, Josefa 
Ptáčka, Lenki Židovej oraz au-
torów polskich: Krzysztofa Żar-
kowskiego, Zbigniewa Proroka, 
Jarosława Michalaka, Mirosława 
Maciejewskiego i Jana Brzeziń-
skiego, menagera galerii. Autorzy 
zaprezentowali się publiczności 
podczas wernisażu. 

Był to też dzień, w którym  
do Galerii Sztuki Niezależnej 
przybyli uczestnicy i przyjacie-
le 20. Dni Poezji Broumow 2019 
oraz sympatycy literatury. Wielka 
sala byłego kościoła ewangelic-
kiego wypełniła się metaforami 
prezentowanymi w kilku języ-
kach. Podczas tego spotkania 
odbył się także benefis Věry Ko-
peckiej oraz otwarta została wy-
stawa jej zdjęć. Uroczysty wieczór 
rozpoczęli szefowie Komitetu 
Organizacyjnego Polsko – Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijańskiej 
Julian Golak i Teresa Bazała oraz 
kurator wystawy fotograficznej 
Henryk Hnatiuk. 

Jubileuszowe Dni Poezji Bro-
umow 2019 miały szczególną 
oprawę. Podczas benefisu Věry 
Kopeckiej publiczność poznała 
jej aktywność, następnie odbyła 
się prezentacja wierszy wszyst-
kich obecnych poetów. 

 Vĕra Kopecká jest emeryto-
waną nauczycielką matematyki, 
absolwentką Uniwersytetu Karola 
w Pradze. Jest poetką, fotogra-
fikiem, uprawia rzemiosło arty-
styczne. Jest twórcą Dni Poezji 
w Broumowie, które w tym roku 
miały 20. edycję. Działania Věry 
Kopeckiej, przede wszystkim 
Dni Poezji, wpisały się na trwa-
łe w Polsko – Czeskie Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej „Bądźmy 
Rodziną”, realizowane co roku  
w kilkudziesięciu miejscowo-

ściach po obu stronach granicy, a 
także w kolejnych zapraszanych  
do udziału krajach. 

Vĕra Kopecká znana jest ar-
tystom i publiczności w Polsce. 
Uczestniczy w wielu festiwa-
lach literackich, w plenerach 
artystycznych i wystawach po-
plenerowych w naszym kraju. 
Prezentowała swoje fotografie 
i wyroby rękodzieła na wielu 
wystawach, a poezję na licznych 
spotkaniach autorskich. Publiku-
je swoje wiersze w antologiach 
polskich. Jest też twórcą pleneru 
artystycznego „Za krásami Křinic 
a Broumovska”, gdzie spotykają 
się artyści polscy i czescy. Jest 
ambasadorem kultury polskiej 
w Czechach. Organizuje w szko-
łach i bibliotekach czeskich wy-
stawy i spotkania z artystami 
polskimi, prezentuje polskich 
poetów w czeskiej prasie. Tłu-
maczy wiersze polskich autorów  
na czeski oraz wydaje je w licz-
nych publikacjach, także tomi-
kach w swoim wydawnictwie. 
Polscy czytelnicy znają ją również 
z publikacji w „Ziemi Kłodzkiej”, 
gdzie prezentuje wydarzenia 
artystyczne. Ma wielkie zasługi 
dla rozwoju polsko – czeskiej 
współpracy na pograniczu  
i w przełamywaniu stereotypów. 

 Prezentacja poezji rozpoczę-
ła się czytaniem wierszy przez 
poetów z Rosji, Ukrainy, Słowacji 
i Niemiec. Teksty prezentowane 
były w językach oryginalnych,  
a  także  w t łumaczeniach  
na czeski autorstwa Věry Kopec-
kiej i na polski autorstwa Anto-
niego Matuszkiewicza. Następnie 
słuchacze mogli poznać utwory 
czeskich poetów czytane przez 
nich samych. Na koniec zapre-
zentowała się grupa polskich po-
etów. Wielu autorów obecnych 
podczas Dni Poezji w Broumowie  
to członkowie związków twór-
czych i stowarzyszeń artystycz-
nych. Wieczór w Galerii Sztuki 
Niezależnej w Ludwikowicach 
Kłodzkich był efektem aktyw-
ności twórczej, wieloletnich 
kontaktów i przyjaźni artystów 
pogranicza polsko – czeskiego, 
ich pasji i woli przekraczania 
granic. 

Elżbieta Gargała

KRAJOBRAZY SZTUKI POGRANICZA

Uczestnicy wernisażu wystawy

Autorzy fotografii obecni na wernisażu

Fragment wystawy "Krajobrazy pogranicza"
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Věra Kopecká jest emeryto-
waną nauczycielką matematyki 
ze szkoły podstawowej w Bro-
umovie, absolwentką Uniwersy-
tetu Karola w Pradze. W latach 
1980-1985 studiowałą recyta-
cję, teatr i twórczość literacką 
w Ludowym Konserwatorium 
w Pradze. Od 2010 roku jest 
członkiem zarządu Związku Pi-
sarzy Wschodnioczeskich. Jest 
poetką, fotografikiem, uprawia 
rzemiosło ludowe. Od 1996 roku 
jest aktywnie zaangażowana we 
współpracę polsko-czeską w ra-
mach imprezy Polsko-Czeskie Dni 
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy 
Rodziną”. Jako nauczycielka szko-
ły w Broumovie prowadziłą wy-
mianę młodzieżową i współpracę 
ze szkołą partnerską w Nowej Ru-
dzie. Po przejściu na emeryturę 
podjęła współpracę z polskimi 
twórcami, uczestnicząc w Polsce 
w wielu festiwalach literackich, 
kilkudziesięciu plenerach i wy-
stawach poplenerowych, organi-
zowanych na Dolnym Śląsku i na 
terenie Polski, miedzy innymi w 
noworudzkich Spotkaniach z po-
ezją, w festiwale Poeci bez granic 
w Polanicy-Zdroju, w Wieczorach 
Czeskich w Nowej Rudzie oraz 
w międzynarodowym festiwa-
le Poznański Listopad Poetycki. 
Prezentowała swoje fotografie 
i rękodzieło na wielu wernisa-
żach, a poezje na licznych spo-
tkaniach autorskich. Publikuje w 
wielu antologiach w Polsce. Jest 
też organizatorem pleneru arty-
stycznego „Za krásami Křinic a 
Broumovska”, gdzie spotykają się 
polscy i czescy artyści, działający 
na pograniczu polsko-czeskim 
i na Dolnym Śląsku. Jest wielkim 
ambasadorem polskiej kultury. 
W organizowanych przez nią 
od 19 lat Międzynarodowych 
Dniach Poezji w Broumovie po-
łowę uczestników stanowią poeci 
polscy. Przekłada ich utwory na 
język czeski i opracowuje do dru-
ku wydania w języku czeskim i 
polskim w tomikach poezji. Publi-
kuje też wiersze poetów polskich 
w innych tomikach wydawanych 
w Czechach. Organizuje w szko-
łach czeskich i bibliotekach wy-
stawy i spotkania autorskie z 
twórcami polskimi, promując 
w Czechach kulturę i literaturę 
polską. Prezentuje też polskich 
poetów w czeskiej prasie, Biulety-

nie wschodnio-czeskich pisarzy. 
Publikuje swoje teksty w polsko-
-czesko-niemieckim czasopiśmie 
Ziemi Kłodzka – Od Kladského 
pomezí – Glatzer Bergland.  
W 2018 roku wraz z polską 
poetką Moniką Maciejczyk i 
niemiecką poetką Moniką Tau-
bitz wydała „Antologię pokoju“. 
Współpracuje z Wrocławskim 
Oddziałem Związku Literatów 
Polskich. Zasiada też w Komi-
sjach Dolnośląskiego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Religijnej  
w Nowej Rudzie. Pani Kopec-
ká jest wielkim przyjacielem 
Polaków.  Posiada ogrom-
ne zasługi dla rozwoju pol-
s k o - c z e s k i e j  w s p ó ł p r a c y  
na pograniczu i w przełamywaniu 
stereotypów. Jej zasługi dla roz-
woju współpracy transgranicznej 
zostały zaprezentowane podczas 
wystawy „Krajobrazy Pogranicza” 
w formie specalnego benefisu.

***

Věra Kopecká je bývalou uči-
telkou matematiky na základní 
škole v Broumově, absolventkou 
Univerzity Karlovy v Praze. V le-
tech 1980-1985 studovala reci-
taci, divadlo a literární tvorbu na 
Lidové konzervatoři v Praze. Od 
roku 2010 je členkou vedení Stře-
diska východočeských spisova-
telů. Je básnířkou a fotografkou, 
zabývá se také lidovými řemesly. 
Od roku 1996 se aktivně věnuje 
česko-polské spolupráci v rámci 
Česko-polských dnů křesťanské 
kultury, pořádaných pod he-
slem „Zůstaňme rodinou“. Jako 
učitelka školy v Broumově or-
ganizovala výměnu mládeže a 
spolupráci s partnerskou školou 
v Nowé Rudě. Po odchodu do 
důchodu navázala spolupráci 
s polskými umělci. Účastnila 
se mnoha polských literárních 
festivalů i několika desítek ple-
nérů a následných výstav, ko-
naných v Dolním Slezsku i na 
jiných místech v Polsku, mimo 
jiné Noworudských setkání s po-
ezií, festivalu Básníci bez hranic v 
Polanici-Zdroji, Českých večerů 
v Nowé Rudě a mezinárodního 
festivalu Poznaňský básnický 
listopad. Své fotografie a ruko-
dělné výrobky prezentovala na 
mnoha vernisážích a poezii na 
četných autorských setkáních. 

Publikuje v mnoha antologiích 
v Polsku. Je také organizátorkou 
výtvarného plenéru Za krásami 
Křinic a Broumovska, na němž 
se setkávají čeští a polští umělci, 
působící v česko-polském příhra-
ničí a v Dolním Slezsku. Je velkou 
propagátorkou polské kultury. 
Již 19 let organizuje mezinárod-
ní Dny poezie v Broumově, kde 
polovinu účastníků tvoří polští 
básníci. Překládá jejich díla do 
češtiny a připravuje k tisku ve 
sbornících poezie vydávaných 
v českém a polském jazyce. 
Tvorbu polských básníků pu-
blikuje i v dalších básnických 
sbírkách vycházejících v Česku. 
Pořádáním výstav a setkání s pol-
skými autory v českých školách 
a knihovnách propaguje v Če-
sku polskou kulturu a literaturu. 

Polské básníky také představuje 
ve Sborníku východočeských au-
torů. Své texty publikuje v pol-
sko-česko-německém časopise 
Ziemia Kłodzka – Od Kladského 
pomezí – Glatzer Bergland. V 
roce 2008 společně s polskou 
básnířkou Monikou Maciejczyk 
a německou básnířkou Monikou 
Taubitz vydala výběr poezie a 
prózy nazvaný Antologie míru. 
Spolupracuje s Vratislavskou 
pobočkou Svazu polských li-
terátů. Zasedá také v komisích 
Dolnoslezské recitační soutěže 
náboženské poezie v Nowé Rudě. 
Paní Kopecká je velkou přítelkyní 
Poláků. Významně se zasloužila o 
rozvoj česko-polské spolupráce 
v příhraničí a překonávání ste-
reotypů.

 

BENEFIS VĚRY KOPECKIEJ

Věra Kopecká podczas benefisu w Ludwikowicach Kłodzkich.
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W dniu 16 października 2019 
roku Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego zgłosiło 
młyn papierniczy w Dusznikach- 
Zdroju jako kandydata Rzeczy-
pospolitej Polskiej do wpisu  
na Listę światowego dziedzic-
twa kulturowego UNESCO. Do-
kumentacja sporządzona przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa 
we współpracy z Ministerstwem 
Kultury i Muzeum Papiernic-
twa została podpisana przez 
wiceminister kultury, general-
nego konserwatora zabytków  
prof. dr hab. Magdalenę Gawin. 

Wzniesiona przed 1562 
rokiem papiernia w Duszni-
kach-Zdroju dziś jest zaliczana  
do najpiękniejszych budowli po-
przemysłowych na świecie. Bu-
dynek posiada liczne zdobienia 
elewacji, a wewnątrz polichromie 
wraz z tajemniczą biblijną sceną 
kuszenia Józefa przez żoną Puty-
fara). Niespotykana w przypadku 
innych obiektów warstwa arty-
styczna jest wykorzystywana 
przy określaniu wartości dusz-
nickiego obiektu, wyróżniającej 
go od innych zabytków techniki.

Następstwem dokonanego 
przez ministerstwo zgłoszenia 

będzie wpisanie młyna na tzw. 
Listę informacyjną UNESCO 
(Tentative List), co jest jedno-
znaczne z publicznym ogłosze-
niem kandydatury. Wydarze-
nie to otwiera nowy rozdział  
w przygotowaniach do wpisu  
na listę UNESCO najcenniejszych 
europejskich młynów papier-
niczych. Pod kierownictwem 
Muzeum Papiernictwa w Dusz-
nikach-Zdroju o wspólny wpis 
zabiegają również historyczne 
papiernie z Czech (Velke Losi-
ny), Niemiec (Homburg) i Francji 
(Ambert). Kolejne działania będą 
zmierzały do przygotowania  
w okresie około 4 lat wspólnej 
międzynarodowej nominacji  
na Listę UNESCO, obejmującej 
najcenniejsze historyczne papier-
nie z Polski, Czech, Niemiec, Fran-
cji i być może z innych krajów. 

Muzeum Papiernictwa musi 
zrealizować liczne działania przy-
gotowawcze. Należy zintensyfi-
kować badania historii papiernic-
twa, nie tylko na obszarze Polski, 
ale również na świecie. Pozwoli to 
polskiej placówce przekształcić 
się w międzynarodowy ośrodek 
gromadzenia i upowszechniania 
wiedzy o dziejach papiernictwa. 

Wyniki badań zostaną również 
wykorzystane do opracowania 
wniosku o wpis papierni na listę 
UNESCO, w którym nasz obiekt 
oraz inne europejskie młyny 
papiernicze zostaną dokład-
nie scharakteryzowane. Innym 
niezwykle istotnym zadaniem 
będzie modernizacja ekspo-
zycji muzealnych pod kątem 
obsługi znacznie większej licz-
by zwiedzających niż obecnie. 
Niezbędne jest również stworze-
nie odpowiedniej infrastruktury 
turystycznej w obrębie papierni, 
m.in. centrum obsługi turystów, 
punktów gastronomicznych, 

miejsc parkingowych. Wpis  
na listę UNESCO wiąże się z kil-
kukrotnym zwiększeniem liczby 
zwiedzających. Musimy się na to 
dobrze przygotować

Lista informacyjna UNESCO 
(Tentative List),  to spis miejsc 
uznanych za zasługujące na wpis 
na Listę światowego dziedzictwa, 
które znajdują się na terytoriach 
poszczególnych krajów świa-
ta. Listę tworzą obiekty, które 
państwo zamierza w krótkiej 
perspektywie zaproponować 
do wpisu na Listę światowego 
dziedzictwa UNESCO.

dr hab. Maciej Szymczyk

DUSZNICKA PAPIERNIA KANDYDATEM RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ DO WPISU NA LISTĘ UNESCO

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.

Dne 16. října 2019 minister-
stvo kultury a národního dědictví 
navrhlo papírenský mlýn v Dusz-
nikach-Zdroji jako uchazeče Pol-
ska o zápis na Seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO. Do-
kumentaci připravenou Národním 
institutem dědictví ve spolupráci s 
ministerstvem kultury a Muzeem 
papírenství podepsala náměst-
kyně ministra kultury, generální 
konzervátor památek prof. dr hab. 
Magdalena Gawin.

Papírna postavená v Dusz-
nikach-Zdroji před rokem 1562 
se dnes považuje za jednu z 
nejkrásnějších postindustriál-
ních budov na světě. Budova má 
bohatě zdobené fasády a uvnitř 
polychromie s tajemnou biblickou 
scénou Josef a manželka Putifa-

ra. Umělecká hodnota nevšední 
u jiných objektů se používá při 
stanovení ceny dusznického ob-
jektu, odlišující jej od ostatních 
technických památek.

Po podání přihlášky mini-
sterstvem bude mlýn zapsán na 
tzv. indikativní seznam UNESCO 
(Tentative List), což je jednoznačné 
se zveřejněním kandidatury. Tato 
událost zahajuje novou kapitolu 
v přípravě na zápis na seznam 
UNESCO nejcennějších evropských 
papírenských mlýnů. Pod vedením 
Muzea papírenství v Dusznikach-
-Zdroji žádají o společný zápis také 
historické papírny z České repu-
bliky (Velké Losiny), Německa 
(Homburg) a Francie (Ambert). 
Cílem dalších aktivit bude přípra-
va v období asi čtyř let společné 

mezinárodní nominace na seznam 
UNESCO, která bude obsahovat 
nejcennější historické papírny z 
Polska, České republiky, Německa, 
Francie a možná i z jiných zemí.

Muzeum papírenství musí pro-
vést řadu přípravných činností. Je 
třeba zintenzivnit výzkum historie 
papírenství, a to nejen v Polsku, ale 
i ve světě. To umožní polskému 
zařízení přeměnit se v mezinárod-
ní středisko pro shromažďování a 
šíření znalostí o historii papíren-
ství. Výsledky výzkumu budou také 
použity pro vypracování žádosti 
o zápis papírny na seznam UNE-
SCO, ve které budou náš objekt 
a další evropské papírny přesně 
popsány. Dalším mimořádně důle-
žitým úkolem bude modernizace 
muzeálních expozic, aby zvládly 

mnohem větší počet návštěvníků 
než nyní. Nezbytné je také vytvo-
ření odpovídající turistické infra-
struktury v papírně – mj. centra 
turistických služeb, stravovacích 
zařízení, parkovacích míst. Zápis 
na seznam UNESCO je spojen 
s několikanásobným nárůstem 
počtu návštěvníků. Musíme se 
na to dobře připravit.

Indikativní seznam UNESCO 
(Tentative List) je seznam míst, 
která si zaslouží být zapsána na 
Seznam světového dědictví, na-
cházejících se na území jedno-
tlivých zemí světa. Seznam tvoří 
objekty, které stát chce v krát-
kodobém horizontu navrhnout 
pro zápis na Seznam světového 
dědictví UNESCO.

dr hab. Maciej Szymczyk

PAPÍRENSKÝ MLÝN V DUSZNIKACH-ZDROJI JE POLSKÝM 
UCHAZEČEM O ZÁPIS NA SEZNAM UNESCO
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Am 16. Oktober 2019 gab 
das Ministerium für Kultur und 
nationales Erbe bekannt, dass die 
Papiermühle in Duszniki-Zdrój als 
offizieller Kandidat der Republik 
Polen zur Aufnahme in die Liste 
des UNESCO-Welterbes gemel-
det wurde. Unterzeichnet wurde 
die vom Nationalen Institut für 
Kulturerbe in Zusammenarbeit 
mit dem Kulturministerium und 
der Papiermühle Duszniki aus-
gearbeitete Dokumentation von 
Prof. Dr. Magdalena Gawin, der 
stellvertretenden Kultusministe-
rin und Generalkonservatorin für 
Denkmäler. 

Die noch vor 1562 errichtete 
Papiermühle in Duszniki-Zdrój 
ist heute eines der schönsten 
postindustriellen Bauwerke der 
Welt. Das Gebäude verfügt über 
zahlreiche Fassadendekoratio-
nen und Polychrome im Inneren 
(u.a. die geheimnisvolle biblische 
Szene, in welcher die Frau des 
Potiphar Joseph versucht). Diese 
ungewöhnliche, in anderen Bau-
werken nicht vorzufindende kün-

stlerische Hervorhebung dient 
dazu, den Wert der Papiermühle 
in Duszniki zu bestimmen und 
diese von anderen technischen 
Denkmälern zu unterscheiden.

Der Antrag des Ministeriums 
wird zur Aufnahme der Mühle 
in die so genannte UNESCO-
-Tentativliste führen, was einer 
öffentlichen Ankündigung der 
Kandidatur gleichkommt. Dieser 
Schritt eröffnet ein neues Kapi-
tel bei den Vorbereitungen zur 
Eintragung der wertvollsten 
Papiermühlen Europas in die 
UNESCO-Liste. Unter der Leitung 
des Papiermuseum in Duszniki-
-Zdrój beantragen auch die hi-
storischen Papiermühlen aus der 
Tschechischen Republik (Velke 
Losiny), Deutschland (Homburg) 
und Frankreich (Ambert) einen 
gemeinsamen Eintrag. Die na-
chfolgenden Aktivitäten zielen 
darauf ab, in einem Zeitraum von 
etwa 4 Jahren eine gemeinsame 
internationale Nominierung der 
wertvollsten historischen Papier-
mühlen aus Polen, der Tschechi-

schen Republik, Deutschland, 
Frankreich und vielleicht ande-
ren Ländern für die UNESCO-Liste 
vorzubereiten. 

Das Museum für Papierher-
stellung muss hierbei zahlreiche 
vorbereitende Tätigkeiten durch-
führen. Die Erforschung der Ge-
schichte der Papierherstellung 
sollte intensiviert werden, nicht 
nur in Polen, sondern  generell 
weltweit. Dies wird es der polni-
schen Einrichtung ermöglichen, 
sich zu einem internationalen 
Zentrum für die Sammlung und 
Verbreitung von Wissen über die 
Geschichte der Papierherstellung 
zu entwickeln. Die Forschung-
sergebnisse werden auch zur 
Vorbereitung des Antrags auf 
Aufnahme der Papiermühle in 
die UNESCO-Liste verwendet, 
in welchem unsere Mühle wie 
auch andere europäische Papier-
mühlen ausführlich beschrieben 
werden. Eine weitere äußerst 
wichtige Aufgabe wird es sein, 
die Ausstellungen des Museums 
zu modernisieren, um eine we-

sentlich höhere Besucherzahl als 
bisher zu erreichen. Dies ist daher 
notwendig, um eine angemes-
sene touristische Infrastruktur 
innerhalb der Papiermühle zu 
schaffen, was auch ein Touri-
stenzentrum, gastronomische 
Einrichtungen und Parkplätze 
umfasst. Die Aufnahme in die 
UNESCO-Liste ist mit einem 
mehrfachen Anstieg der Be-
sucherzahlen verbunden. Wir 
müssen uns genau darauf gut 
vorbereiten.

Die Vorschlagsliste (UNESCO) 
ist eine Liste von Orten, die als 
würdig erachtet werden, in die 
Liste des Kulturerbes der Welt 
aufgenommen zu werden, die 
sich auf dem Gebiet einzelner 
Länder der Welt befinden. Die 
Liste besteht aus den Stätten, 
die der Staat zur kurzfristigen 
Aufnahme in die UNESCO-Liste 
des Weltkulturerbes vorschlagen 
möchte.

Dr. hab. Maciej Szymczyk
Direktor des Museums für 

Papierherstellung

dr hab. Maciej Szymczyk

DIE PAPIERMÜHLE IN DUSZNIKI-ZDRÓJ OFFIZIELLER POLNISCHER 
VORSCHLAG ZUR AUFNAHME IN DIE UNESCO-LISTE
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W czasie mojej pracy w Mu-
zeum Kultury Ludowej Pogórza 
Sudeckiego w Kudowie - Zdroju 
w latach 2006 - 2011 zwiedzałem 
wioski dolnośląskie dla zorien-
towania się, jakie przedmioty 
zabytkowe znajdują się na wsi, 
jak są traktowane i co się z nimi 
dzieje. Rozpocząłem wtedy,  
w 2007 roku tworzenie tzw. 
domowych muzeów, czyli ko-
lekcji prywatnych, zwoływania  
do Muzeum w Kudowie Pstrążnej 
kolekcjonerów dla wzajemnego 
poznawania swoich zbiorów, do-
kształcania ich w zakresie prawa 
o muzeach, itp. Tak wytworzył się 
ruch domowych muzeów, nad 
którym patronat naukowy prze-
jęło Polsko-Czeskie Towarzystwo 
Naukowe. W tym badaniu terenu 
natknąłem się na wioski, w któ-
rych nie było ani kolekcjonerów 
pamiątek i staroci, ani nawet wy-
raźnej chęci do działalności kul-
turalnej. Do takich miejscowości 
należała Lusina w gminie Uda-
nin, powiat Środa Śląska. Zna-
cząca większość mieszkańców 
Lusiny to przesiedleńcy ze wsi 
Ciemierzyńce w powiecie prze-
myślańskim, woj. tarnopolskie, 
gdzie polskie rodziny doznały  
w czasie II wojny światowej na-
padów ze strony band Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii. Niemal  
w każdej rodzinie były ofiary i to 
wywołało pewnego rodzaju szok, 

który spowodował w następnych 
latach po wojnie, że dominowała 
tematyka wspomnieniowo-ża-
łobna i cierpiętnicza. 

Uważam, że obraz Lusi-
ny można przyjąć jako jeden  
z  p r z y k ł a d ó w  w s p ó l n o t y  
po urazie. Nałożyły się i spię-
trzyły cierpienia po stratach 
rodzinnych z powodu wojny  
i terroru ukraińskiego z niepo-
kojącymi zagrożeniami egzy-
stencji materialnej, wynikającej 
z przymusowego przesiedlenia: 
nie wiadomo jak tu będzie, a nie 
ma gdzie wracać. Dominująca 
tematyka wspomnieniowo - 
cierpiętnicza nie sprzyjała roz-
wojowi. Dla porównania, w Lu-
sinie zamieszkało osiem rodzin 
z Wicynia, miejscowości sąsiadu-
jącej Ciemięrzyńcami. Tradycja 
rycersko-polska Wicynia była 
tak silna, że miejscowość była 
zdolna do wielkiej mobilizacji 
obronnej i UPA nie wkroczyła 
do Wicynia. Silna AK-owska, 
samoobrona Wicynia stały się  
w sumie doświadczeniem wojen-
nym, pozytywnym dla wicynian.  
Po wojnie to poczucie zwycię-
stwa dodawało nowych sił i na-
dziei. Na przykładzie Lusiny moż-
na zauważyć, że około 2000 roku 
odeszło pokolenie, które miało 
kresowe negatywne doświad-
czenia wojenne i przesiedleńcze. 
Jednak dla dalszego aktywnego 

życia potrzebne jest umocnienie 
tożsamości, w którym nawiązanie 
do dobrej przeszłości ma znacze-
nie fundamentalne. Społeczności 
lusińskich rodzin z Ciemierzyniec 
potrzebne było umocnienie ko-
rzeni. Bezpośrednio po 1945 r. 
przesiedleńcy patrzyli na swoją 
historię „od góry do dołu”, czyli 
poprzez pryzmat II wojny świa-
towej widzieli całe życie, swoje  
i innych, i całą historię jako złą.  
Po odejściu tego pokolenia, do-
konuje się odwrócenie spojrze-
nia na przeszłość, a więc pojawił 
się kierunek patrzenia „od dołu  
do góry”. Ludzie odkrywają, że 
głęboka przeszłość, sprzed kilku-
set lat była bohaterska i piękna,  
i że w dłuższych dziejach - zakłó-
cenia w ostatnim czasie - nie są  
w stanie zniszczyć całej struk-
tury.. Taki kierunek patrzenia 
poprawia dzisiejsze kontakty  
z Ukraińcami. Dzieje Ciemie-
rzyniec mają swoje początki  
w 1389 r. Wiele rodzin lusińskich 
ma stare korzenie kresowe, jed-
nak, gdy w 1989 roku miał miej-
sce wielki jubileusz 600-lecia Cie-
mierzyniec, nie zwrócono na to 
uwagi. Jeszcze tamta przeszłość 
kresowa nie zachęcała do powro-
tu do przeszłości.. W 2019 roku 
przypomniano sobie o 630-leciu 
lusińskich rodzin z Ciemierzyniec. 
Nikt nie chce tam powracać, by 
tam zamieszkać, ale pojawiła się 

duchowa potrzeba sięgnięcia  
do korzeni , jakby dla umocnienia 
się na dalszej drodze.. 

Piękna dawna przeszłość. 
Dunajów – drugi 
po Krakowie ośrodek 
Renesansu

Ciemierzyńce, Biały i Wicyń 
są położone wokoło Dunajowa, 
w paśmie Gołogór, około 80 km 
na wschód od Lwowa. Powstały 
w tym samym czasie, a pierwsze 
zapisane wzmianki o Wicyniu  
i Ciemierzyńcach pochodzą  
z 1389 r. Dunajów położony jest 
jakby pośrodku, był miastem i tu 
był od początku kościół katolicki  
i parafia dla Ciemierzyniec, Bia-
łego i Wicynia. W Dunajowie, 
dogodnie położonym nad roz-
lewiskami Złotej Lipy, arcybiskup 
lwowski Jan z Rzeszowa Rzeszow-
ski wybudował zamek obronny, 
który rozbudował i umocnił  
w XV wieku arcybiskup Grzegorz 
z Sanoka, twórca wielkości kultu-
ralnej, gospodarczej i militarnej 
Dunajowa. Plagą na tym terenie 
były częste – co trzy lub pięć 
lat napady Tatrów, pędzących  
od Krymu w stronę Lwowa. 
Ludność miejscowa ukraińska 
i polska chroniła się w zamku 
dunajowskim. Kościół znajdo-
wał się tuż przy wałach miej-
skich i miał charakter obronny. 

Bronisław MJ Kamiński 

MODEL LUSIŃSKI - TRUDNY POWRÓT DO KORZENI

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Grzegorza z Sanoka na budynku Świetlicy Wiejskiej w Lusinie.14.09.2019 r.
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Gdy nieprzyjaciel - Tatarzyn lub 
Turek - wdzierał się do kościoła, 
wówczas obrońcy wycofywali się 
tunelem do zamku i Dunajów był 
trudny do zdobycia. Grzegorz  
z Sanoka był arcybiskupem,  
a na murach walczył jak rycerz, 
kierował obroną i dawał przykład 
waleczności. Dzisiejsze lusińskie 
rodziny rodem z Dunajowa, Cie-
mierzyniec, Białego i Wicynia 
mogą zawdzięczać swoje prze-
trwanie Grzegorzowi z Sanoka 
Największym jego dziełem było 
uczynienie z Dunajowa ośrodka 
kultury Renesansu. Do Dunajo-
wa zjeżdżali się wybitni ludzie 
tamtych czasów na dysputy 
filozoficzno-literackie, zwane 
Biesiadami Dunajowskimi. Gdy 
w latach 1470-1472 przebywał 
w Dunajowie wybitny włoski 
humanista Filippo Buonac-
corsi Kallimach, wówczas Bie-
siady Dunajowskie słynęły na 
cały kraj i Dunajów był drugim  
po Krakowie ośrodkiem Rene-
sansu w ówczesnej Polsce. Te 
znaczące wydarzenia wytwarzały 
atmosferę wysokiej kultury, któ-
ra miała wpływ na mieszkańców  
i pozostała żywa przez całe 
późniejsze wieki. Przodkowie 
dzisiejszych lusinian - z Duna-
jowa, Ciemierzyniec, Białego  
i Wicynia słuchali niemal w każ-
dą niedzielę kazań Grzegorza  
z Sanoka, wybitnego teologa, 
filozofa oraz poety i te piękne 
nauki, rozmowy codzienne i 
spotkania, powietrze, którym 
oddychali musiały pozostawić 
coś dobrego. W czasach sław-
nej Konfederacji Barskiej (1768 
-1772) , jeden z jej ośrodków był 
w Dunajowie , a po pierwszym 
rozbiorze Austriacy internowali 

w Dunajowie całą lwowską Ku-
rię Arcybiskupią i te cztery miej-
scowości miały teraz na co dzień  
u siebie najwybitniejszych kapła-
nów kresowych tamtych czasów. 
To wszystko widzieli, przeżywali  
i angażowali się mieszkań-
cy Dunajowa, Ciemierzyniec, 
Białego i Wicynia, i to musia-
ło mieć wpływ na ich kultu-
rę i życie. Należy także mieć 
na uwadze, że Polacy żyjący  
w tych miejscowościach byli 
drobną polską szlachtą, któ-
ra miała pewne ambicje życia  
na wyższym poziomie kultu-
ry. Polacy i Ukraińcy żyli tu  
w zgodzie i współpracy. Ro-
dziny lusińskie pochodzące  
z tamtych miejscowości, żyjące 
w takiej atmosferze kulturalnej, 
przenosiły to dziedzictwo dalej, 
aż po dzisiejsze czasy. Mimo, że 
po 1945 roku Dunajów utracił 
prawa miejskie, to z tej skrom-
nej miejscowości liczącej dzisiaj 
600 mieszkańców pochodzi kil-
ku profesorów uniwersyteckich,  
a nawet sam rektor Uniwersytetu 
Politechniki Lwowskiej prof. Ju-
rij Bobało, który ma przodków 
ukraińskich i polskich. Wielkie 
dziedzictwo kulturowe oddzia-
ływuje wszechstronnie i długo. 
Przesiedlenie polskiej ludności 
po II wojnie światowej na Dolny 
Śląsk do Lusiny przyhamowało 
łączność z tym wielkim dzie-
dzictwem, ale go nie przerwa-
ło. Trzeba było przeboleć straty 
osób najbliższych w rodzinach, 
odnaleźć się w nowych uwa-
runkowaniach terytorialnych  
i kulturowych, uświadomić sobie 
głęboki sens metafory Pastorel-
lego ujętej w słowach „gdzie Bóg 
nas posłał, tam mamy kwitnąć” 

i wreszcie, by odwiedzić dawne 
siedziby przodków – żeby to 
wszystko odżyło i ucieleśnia-
ło się tutaj na Dolnym Śląsku  
i w Lusinie i żeby to wielkie 
dziedzictwo zaczęło dodawać 
nowych sił. Widocznym zna-
kiem istnienia związku dzisiej-
szych lusinian z wielką tradycją 
jest umieszczenie na budynku 
świetlicy Tablicy upamiętniającej 
Grzegorza z Sanoka. Odsłonięcie 
Tablicy wypadło przypadkowo  
w dniu 14 września 2019 roku, 
czyli w tym samym dniu, w któ-
rym w Dunajowie odbywały się 
wznowione Biesiady Dunajow-
skie pod Honorowym Patrona-
tem prof. Jurija Bobało. W dzisiej-
szym Dunajowie i w dzisiejszej 
Lusinie żyje duch Grzegorza z Sa-
noka, pomimo burzliwej historii. 
Świadomość tego dziedzictwa 
nadal oddziaływuje i umacnia  
w warunkach dzisiejszego świata. 

Ściana Pamięci 
i Model Lusiński

W 2014 roku w Dunajowie 
zostały wznowione – po 542 
latach - sławne Biesiady Duna-
jowskie, a w 2019 roku w Lusinie 
odsłonięto Tablicę Pamiątkową 
Grzegorza z Sanoka, po 542 la-
tach od jego śmierci. Nikt nie 
planował tych dat, same przy-
szły, jak dobry znak ze świata 
duchowego. Splendoru tej 
uroczystości dodała obecność 
Wojewody Dolnośląskiego 
Pawła Hreniaka. Przybył także 
Julian Golak, wiceprzewodni-
czący Sejmiku Dolnośląskiego 
w poprzedniej kadencji, który ma 
wkład w kontakty z Dunajowem.. 
Zespół ludzi nowego pokole-

nia lusinian : pani Sołtys Lidia 
Fleszar, aktywna Rada Sołecka  
i inicjatywny radny gminny, ce-
niony pedagog Krzysztof Dziurla 
potrafili przyjąć to dziedzictwo, 
jak wiatr w żagle. Działania te 
wsparł proboszcz ks. dr Marek 
Jodko. W świetlicy wiejskiej re-
aktywowanej z pomocą Wójta 
Gminy Udanin pana Wojciecha 
Płaziuka powstaje ekspozycja  
o charakterze muzealnym, na-
zywana Ścianą Pamięci. Projekt 
Ściany opracowałem w kwietniu 
2019, i już po miesiącu rozpoczę-
ła się jego realizacja. Przyniesione 
przez mieszkańców przedmioty 
zabytkowe, dokumenty i foto-
grafie przypomną i utrwalą 
dzieje rodzin lusińskich od XIV  
po XX wiek. Odsłonięcie Ściany 
Pamięci nastąpi 17 listopada 
2019 roku, a zakończenie bu-
dowy tej Ściany przewidziane 
jest na 3 maja 2020 r. Oprócz 
Tablicy Pamiątkowej i Ściany 
Pamięci pomyślano w Lusinie 
o trzecim elemencie powsta-
jącego modelu kulturowego,  
tj. publikacji o życiu wsi. Pierwszy 
numer tego pisma pod nazwą 
„Nasza Lusina” redagowanego 
przez Krzysztofa Dziurlę ukazał 
się w czerwcu 2019 r. Tak więc 
na 630 - lecie rodzin lusińskich  
z Ciemierzyniec, Wicynia, Białego  
i Dunajowa, przypadające w 2019 
roku, nastąpiło ożywienie życia 
kulturalnego. Cenne dziedzictwo 
historyczne, nawet po wielu la-
tach przyczynia się odradzania 
kultury i zachęca ludzi do jego 
ochrony i przekazywania następ-
nym pokoleniom.

Autor artykułu Bronisław Kamiński Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Grzegorza z Sanoka na budynku Świetlicy Wiejskiej 
w Lusinie 14.09.2019 r.
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W dniach 7-8 października  
w Żytomierzu przebywał teatr 
„William-Es” z Wałbrzycha na cze-
le z panią Danutą Gołdon-Legler.

Pobyt zainaugurował koncert 
pt. „Zaczarowana miłość”, którego 
wysłuchaliśmy w Domu Polskim 
w poniedziałek 7 października. 
Dla zebranej na sali publiczno-
ści, wśród której nie zabrakło 
prezesów organizacji polskich  
i kierowników zespołów polonij-
nych, pani Danuta Gołdon-Le-
gler zaprezentowała klasyczne 
i współczesne utwory wokalne 
w wersjach polskojęzycznych.  
Byliśmy zachwyceni perfekcyj-
nym wykonaniem piosenek  
z repertuaru Edith Piaf, popular-
nych piosenek z operetek Imre 
Kallmana. Nie zabrakło i piosenek 
polskich autorów – bardzo wzru-
szająco wykonała pani Danuta 

słynną „Dumkę na dwa serca”  
z ekranizacji dzieła Henryka Sien-
kiewicza „Ogniem i mieczem”. 
Publiczność dużymi brawami 
dziękowała wokaliści i aktorce 
za jej występ.

Po koncercie odbyło się spo-
tkanie towarzyskie, podczas któ-
rego już wspólnie śpiewaliśmy 
znane i ulubione przez Polaków 
piosenki – „Polskie kwiaty”, „Hej, 
sokoły”, „Czerwone jabłuszko”.  
Koncert i spotkanie odbywało 
się w bardzo ciepłej towarzyskiej 
atmosferze.

Następnego dnia w żyto-
mierskiej parafii pw. Bożego 
Miłosierdzia Teatr „William-Es” 
zaprezentował mini-spektakl 
o objawieniach fatimskich  
pt. „Pastuszkowie Matki Bożej”  
w reżyserii Danuty Gołdon - 
Legler. Muzykę do spektaklu na-

pisał Georges Gondard z Fran-
cji. Przedstawienie odbyło się 
po mszy świętej, odprawionej 
przez ks. Adama z Rzymu, który 
w tym dniu przebywał w parafii 
żytomierskiej z wizytacją. Para-
fianie i proboszcz ks. Jarosław 
Olszewski brawami dziękowali 
młodym artystom i pani Danu-
cie jako aktorce i reżyserce za tak 
wspaniałe przedstawienie.

Teatr „William-Es” już odwie-
dzał Żytomierszczyznę w 2018 
roku i grał ten spektakl w Sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej 
w Dowbyszu i w kościele w Ja-
błonym.

Pani Danuta Gołdon-Legler 
jest znaną w Polsce i nie tylko 
aktorką teatralną i filmową, reży-
serką. Zagrała ponad 160 ról te-
atralnych w tym Julię w ,,Romeo 
i Julii”, Balladynę w ,,Balladynie”, 

Jokastę w ,,Królu Edypie”, Zosię 
w ,,Dziadach” etc. Wokalistka 
śpiewaj piosenki musicalowe, 
francuskie, operetkowe. Została 
odznaczona Srebrnym Medalem 
,,Zasłużony dla Województwa 
Województwa Dolnośląskie-
go” i statuetką „Kobieta z Pasją”  
w dziedzinie Kultura i Sztuka. 
W roku 2005 założyła teatr „Wil-
liam-Es”, z którym skutecznie 
występuje w różnych państwach 
europejskich.

Pobyt Teatru „William-Es”  
w Żytomierzu dofinansowany 
przez Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” i był objęty wsparciem 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  
w ramach sprawowania opieki 
nad Polonią i Polakami zagranicą.

Irena Perszko

TEATR „WILLIAM-ES” Z WYSTĘPAMI GOŚCINNYMI 
W ŻYTOMIERZU

Msza święta w kościele Bożego Miłosierdzia w Żytomierzu.Spektakl „Pastuszkowie Matki Bożej” w kościele Bożego Miłosierdzia w Żytomierzu.

Irena Perszko dziękuje Danucie Gołdon - Legler za koncert.Uczestnicy koncertu w Domu Polskim w Żytomierzu.
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11:00–12:30   

o RNDr. et PhDr. Aleš NOVÁČEK, Ph.D. (JČU České Budějovice, Pedagogická fakulta) 
Západ nebo Východ? Proměny postavení Česka a Polska v kontextu západo-východní 
duality evropského prostoru 

o doc. RNDr. Milan JEŘÁBEK, Ph.D. a kol. (MU Brno, Přírodovědecká fakulta) 
Česko-polská přeshraniční spolupráce – šance využitá či promarněná? 

o prof. dr hab. Marian KACHNIARZ (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) 
Kompetence polské a české místní samosprávy 

o prof. PhDr. Ondřej FELCMAN, CSc. – PhDr. Tomáš HRADECKÝ, Ph.D.  
(UHK, Filozofická fakulta) 
Česko-polská spolupráce při výzkumu společného pohraničí v 21. století 

 
12:45–13:40  oběd 
 
Odpolední jednání konference se koná ve dvou paralelních sekcích. 
 
Sekce vědecká 
13:40–15:30    
I. blok – geografie a sociologie 

o doc. RNDr. Pavel CHROMÝ, Ph.D. (UK Praha, Přírodovědecká fakulta) 
Problémy identit česko-polského pohraničí   

o PhDr. Miroslav JOUKL, Ph.D. (UHK, Filozofická fakulta) 
Česko-polské pohraničí pohledem sociologie 

o prof. RNDr. Tadeusz SIWEK, CSc. (OU Ostrava, Přírodovědecká fakulta) 
Dvě česko-polské hranice 

o RNDr. Tomáš BURDA, Ph.D.  
(UHK, Fakulta informací a managementu; UK Praha, Přírodovědecká fakulta) 
Proměna společné hranice od 18. století do současnosti. Od zemské hranice po 
Schengen 

o RNDr. Zdeněk KUČERA, Ph.D. (UK Praha, Přírodovědecká fakulta) –  
dr hab. Agnieszka LATOCHA (UWr Wrocław, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania 
Środowiska) 
Zanikání sídel a proměny krajiny v Sudetech v druhé polovině 20. století 

o PhDr. Michal TOŠNER, Ph.D. (UHK, Filozofická fakulta) 
Sociální dynamika hranice v Kladském regionu od 60. let 20. století  

 
15:30–15:45  přestávka – občerstvení 
15:45–17:15  prohlídka města 
 
17:15–19:30   
II. blok – pohraniční regiony Kladsko a Těšínsko 
TĚŠÍNSKO 

o dr Justyna KAJTA – dr hab. Julita MAKARO (UWr Wrocław, Wydzial Nauk Spolecznych) 
Granica w mieście podzielonym? Analiza dyskursu oficjalnych dokumentów w Cieszynie 
i Czeskim Cieszynie 

o dr Kamilla DOLIŃSKA – dr Natalia NIEDŹWIECKA-IWAŃCZAK  
(UWr Wrocław, Wydzial Nauk Spolecznych) 
Narracje miejskie – próba zastosowania koncepcji w badaniach miast podzielonych  
(na przykładzie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna) 

         

I. kongres českých polonistických studií 

 

PROGRAM 
 

Úterý 1. října 2019   
 
14.00–18:00 
Promítání polských filmů (Polský institut Praha) – Centrální knihovna UHK.  
Zajišťují mgr Laura Trebel-Gniazdowska a PhDr. Marie Otavová. 
 

Středa 2. října 2019 
 
09.30–10:30   
prezence 
 
Plenární zasedání 
10:30–11:00   
 
Slavnostní zahájení 
ZAHÁJENÍ   

o prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. 
garant konference 

PŘIVÍTÁNÍ   
o PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.  

prorektor UHK pro zahraniční a vnější vztahy 
o PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  

hejtman Královéhradeckého kraje  
o Zdravice J. E. Barbary Ćwioro  

velvyslankyně Polské republiky v ČR 
o prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.  

předseda Programově-organizačního výboru Kongresu českých polonistických studií  
o dr Ryszard Gładkiewicz  

předseda výboru Polsko-české vědecké společnosti 

         

o dr hab. Marcin DĘBICKI – dr hab. Elżbieta OPIŁOWSKA  
(UWr Wrocław, Wydzial Nauk Spolecznych) 
Krajobrazy pogranicza Cieszyna i Czeskiego Cieszyna – koncepce i materializacje 

KLADSKO 
o prof. PhDr. Ondřej FELCMAN, CSc. (UHK, Filozofická fakulta)  

Činnost česko-polské Kladské komise historiků a syntéza Dějiny Kladska 
o prof. PhDr. Eva SEMOTANOVÁ, DrSc. (Historický ústav AV ČR, Praha) 

Kladsko a Kladské pomezí ve vybraných historickogeografických pramenech 
o doc. PhDr. Martin ŠANDERA, Ph.D. (UHK, Filozofická fakulta) 

Poděbradské Kladsko jako hranice českých a slezských mocenských zájmů 
o RNDr. Jiří MARTÍNEK, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, Praha) 

Otázka Kladska a česká geografie (v 1. pol. 20. stol.) 

 
Sekce regionálního rozvoje a cestovního ruchu 
 
13:40–15:30    
I. blok – cestovní ruch 

o PhDr. Josef BERNARD, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, Praha; UHK, Filozofická fakulta) 
Dynamika periférie: zájmy a konflikty na pozadí rozvoje turistického ruchu v oblasti 
Dolní Moravy 

o dr Krzysztof KOŁODZIEJCZYK  
(UWr Wrocław, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska) 
Rozwój sieci szlaków turystycznych na pograniczu polsko-czeskim – wnioski po ponad 
dekadzie od rozszerzenia strefy Schengen 

o dr Aneta MAREK (UWr Wrocław, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska) 
Geoturismus na obou stranách společné hranice 

o mgr Radosław PIETUCH (Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko) 
Singletrack Glacensis 

o mgr Stanisław FRANCUZ (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)  
Turystyka osób niepełnosprawnych na pograniczu polsko-czeskim 

o Petr HUDOUSEK (Městský úřad Rokytnice v Orlických horách) 
Tajemství vojenského podzemí.  

o Mgr. Anna ČTVRTNÍKOVÁ (UK Praha, Přírodovědecká fakulta) 
České a polské neziskové organizace jako specifický aktér cestovního ruchu 

 
15:30–15:45  přestávka – občerstvení 
15:45–17:15  prohlídka města 
 
17:15–19:30   
II. blok – regionální rozvoj 

o Ing. Roman KLÍMA (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové) 
Inspirativní přeshraniční projekty realizované partnery z Královéhradeckého kraje spolu 
s partnery z Dolnoslezského a Opolského vojvodství 

o Jaroslav ŠTEFEK  (Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou) 
Úloha Euroregionu Glacensis na česko-polském pohraničí  

o dr Bartosz BARTNICZAK – Miroslav VLASÁK  
(Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM, Jelenia Góra) 
EUWT NOVUM jako nowy instrument czesko-polskiej współpracy 
 
 

         

o Ing. Pavel STRUHA – doc. Ing arch. Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ, Ph.D.  
(VŠ regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a. s., Praha) 
Barokní krajina a obce Broumovska. Mapování rozvojového potenciálu periferního 
území  

 
19:45–21:30  večeře – společenské setkání  
 

Čtvrtek 3. října 2019 
Plenární zasedání 
 
8:45–10:30    
I. blok – Historie 

o Mgr. et Mgr. Michal RIGEL (UHK, Filozofická fakulta)  
Porovnání polských a českých představ o spravedlivé válce na prahu husitství a jejich 
vzájemná ovlivnění 

o Mgr. et Mgr. Petra WILLERTHOVÁ (MU Brno, Filozofická fakulta) 
Sokol na česko-polském pohraničí za první republiky 

o prof. PhDr. Zdeněk JIRÁSEK, CSc. (SUO, Fakulta filozoficko-přírodovědecká)  
Základní rysy česko-polské pohraniční hospodářské spolupráce v 2. polovině 20. století 

o prof. dr hab. Anna SZCZEPAŃSKA-DUDZIAK  
(USz Szczecin, Wydział Humanistyczny) 
Polsko-czeskie pogranicze w działaniach polskiej służby konsularnej w latach 70. i 80. 
XX wieku. 

o PhDr. Jan KVĚTINA, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.) 
Narativ sousedských dějin: Stereotyp polského šlechtice a českého Pepíka v historickém 
vzdělávání 

o dr Andrzej PRASAŁ (UO Opole, Wydział Teologiczny) 
Działalność fabryki organowej Rieger z Krnova na ziemi kłodzkiej 
 

 
10:30–10:45  přestávka 
 
10:45–12:00   
II. blok – Varia  

o dr Maciej ZATHEY (Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław) 
Polsko-czeski obszar powiązań w wymiarze spójności terytorialnej 

o doc. dr. Jiří ŠTYRSKÝ, CSc. (UHK, Fakulta informací a managementu) 
Geologie česko-polského pohraničí v oblasti východních Čech 

o RNDr. Mgr. Lucie VÍTKOVÁ, Ph.D. (UHK, Filozofická fakulta) 
Demografický vývoj v příhraničních oblastech východních Čech 

o PhDr. Miroslav KOUBA, Ph.D. (UPCE, Filozofická fakulta) 
Česko-polská spolupráce v oblasti celoživotního vzdělávání – prolegomena k problému 
a perspektivy dalšího vývoje 

 
12:00   
Závěr 

o VYSTOUPENÍ MODERÁTORŮ BLOKŮ 
o ZHODNOCENÍ A UKONČENÍ KONFERENCE 

 
12:45–14:00  oběd 
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Strategická poloha Kladska 
(Kłodzko) na křižovatce obchod-
ních cest téměř od samého po-
čátku své existence určovala jeho 
atraktivitu a v důsledku toho urči-
la i jeho bouřlivou historii. Hlavní 
pevnost, postavená na bývalém 
hradním vrchu (Góra Zamkowa 
nyní Góra Forteczna), byla po 
staletí postupně budována na 
zdech středověkého hradu, v 
jehož blízkosti (na západním 
svahu) od poloviny 14. století až 
do I. čtvrtletí 17. století existoval 
augustiniánský klášter. V době 
českého povstání, které začalo 
třicetiletou válku, se stal hrad 
spolu s Kladskem na několik let 
bodem odporu proti rakouským 
Habsburkům. Vzhledem k hrozbě, 
že město bude zajato rakouskou 
armádou, bylo rozhodnuto o po-
sílení nejslabší severní obranné 
linie hradu vybudováním nového 
opevnění, který vytváří korunní 
hradby ze tří bastionů.

Během obléhání města (září 
1622) byl Dolní hrad (Zamek Dol-
ny) těžce poškozen bombardo-
váním a oheň zničil augustini-
ánské budovy. Dobytí Kladska 
Rakušany začalo historii moderní 
pevnosti s využitím předpokladů 
tehdejšího opevnění, zahrnu-
jícího bastionová řešení italských 
a nizozemských škol. 

Kvůli mnohočetným úpravám 
- v důsledku nichž některé z reali-
zovaných děl získaly jiný tvar, než 
bylo plánováno, a některé byly 
pohlceny následnými projekty – 
je nelineární proces rozšiřování 
pevnosti Kladsko docela obtížné 
ilustrovat.

První inventarizaci a moder-
nizaci objektu provedl vratisla-
vský budovatel opevnění Wa-
lenty Säbisch, který měl za úkol 
rozšířit stávající obranné prostory 
a přeměnit zámek v moderní pe-
vnost. Opevňovací práce začaly 
v roce 1627 a jejich postup byl 
motivován hrozbou příchodu 
Švédů. Bylo postaveno nové 
opevnění a asi v polovině 17. 
století byl Dolní hrad začleněn 
do nově vybudovaného obran-
ného okruhu spojujícího korun-
ní hradby a novou jihozápadní 
kurtinu s  bastionem Zvoník 
(Dzwonnik; 1664) a Poplašnou 
baštou (Bastion Alarmowy), která 

dala pevnosti charakter citade-
ly a chránila jižní bránu. Kolem 
roku 1670 byly před kurtinami 
korunních hradeb postaveny 
dva raveliny: Jabłonka a Polny. 
Do roku 1740 byl postaven polo-
bastion Tumský, Tumská kurtina a 
polobastion Orel (Orzeł). Klešťové 
opevnění a polobastion Orel pro-
pojili pevnost s městskými hrad-
bami. Pod severním popředím 
pevnosti bylo také postaveno 
několik protiminových chodeb.

Práce na posílení západní 
obranné linie byly přerušeny 
obléháním Prusů, kterému byla 
v roce 1742 vystavena pevnost. 
O rok později byly nové projekty 
na rozšíření pevnosti Kladsko re-
alizovány již vynikajícím pruským 
budovatelem opevnění Gerhar-
dem Corneliusem Wallrawem, 
který mimo jiné pracoval na sta-
vbě pevností ve Štětíně, Brzegu, 
Głogowě, Koźle, Nyse a Świdnici. 
Wallrave se zaměřil na přestavbu 
a rozvoj severní strany (mimo jiné 
výstavbou Velkých kleští mezi Vy-
sokým hradem (Zamek Wysoki) a 
korunními hradbami), dále na za-
bezpečení severovýchodní kryté 
cesty, výstavby klešťového ope-
vnění na východním svahu, po-
sílením jižního vchodu klešťovým 
opevněním a stavbou lunety na 
západní straně. Provedené změny 
zcela změnily tvář pevnosti Klad-
sko: před korunními hradbami 
byl vykopán nový příkop, který 
vytvořil hvězdný plášť (vnější ob-
ranný obvod) a byla postavena 
také dalece na sever vysunutá 
luneta Jeřáb (Żuraw; 1754). Na 
západní frontě byl plášť rozšířen 
až k bastionu Orel a jižní vjezd do 
pevnosti byl chráněn kleštěmi. 
Pod pláštěm pevnosti Wallrawe 
navrhl rozsáhlý systém minových 
a protiminových chodeb (vysu-
nutých daleko před opevnění), 
které zahrnují šest systémů na 
několika úrovních, sdružených 
do dvou obchvatů. Do roku 1755 
byl postaven vysoký Redan (Wy-
soki Redan; tj. plac zbraní), aby 
chránil od západu kurtinu Wa-
cław-Dzwonnik.

Současně byla na druhém 
břehu Nysy Kłodzké postave-
na pomocná tvrz Owcza Góra 
(1744–1751) podle návrhu G. 
C. von Wallrave. Kompaktní a 

nezávislá tvrz o půdorysu šesti-
ramenné hvězdy, složená ze dvou 
úrovní: dolní koruna v klešťovém 
systému na půdoryse mohučsko-
-würzburgském a kasematová 
vysoká koruna spojená rameny s 
částečně kasematovými lunetami 
a zpevněná redutou-donjonem. 
Stavba fortu byla nejdůležitějším 
předsevzetím stavitelů pevnosti 
a výsledná stavba je vynikajícím 
příkladem staré pruské opevňo-
vací školy.

Ve druhé polovině 18. stole-
tí se opevňovací práce zaměřily 
na organizaci uvnitř bývalého 
Ząbkowického předměstí skla-
dů proviantu a techniky pro obě 
pevnosti. Byly vytvořeny dva roz-
sáhlé sklady obilovin, pekárna 
a přívod vody s čerpací stanicí, 
kasárny (se stájemi kavalérie ve 
spodním patře) a lazaret. Důle-
žitým prvkem, který bránil obě 
pevnosti, byl jezový most na 
Nyse Kłodzké (1749–1751), kte-
rý umožňoval akumulaci vody 
na řece a způsobení povodní na 
předměstí s cílem zvýšit obran-
nou hodnotu města.

Další oživení prací v hlavní 
pevnosti (Twierdza Główna) na-
stalo v roce 1770 s rozhodnutím 
nahradit archaický Vysoký hrad 
specializovaným středovým re-
tranchementem - Donjonem. Po 
dostavění Donjonu byly práce na 
jižní frontě pozměněny stavbou 
kontrgardy podhradí (Słoniczoło 

Przedzamcza), nepravidelného 
vysokého a věžového bastionu 
(Bastion Wysoki a Bastion Wie-
żowy), díky nimž bylo možné 
plně ovládat město a přepravu 
na Nyse Kłodzké. Donjon vytvo-
řil z hlavní pevnosti ( Twierdza 
Główna ) integrovanou obrannou 
soustavu a postupné hromadění 
jednotlivých děl od jihu a zápa-
du umožnilo účinnou obranu a 
zajistilo vzájemnou palebnou 
podporu. Následující roky přine-
sly řadu drobných úprav, které 
zvýšily hodnotu pevnosti v těsné 
obraně, rychlé zásobování zajisti-
la podzemní poterna vedená pod 
jejím východním svahem (1873). 

Na začátku 20. století byly do 
koruny donjonu přidány útoči-
ště a bitevní pozice. V letech 
1918–45 nedošlo k výrazným 
úpravám opevnění. Funkce vo-
jensky zastaralého zařízení byla 
omezena na roli vězení, které 
bylo během druhé světové války 
spojeno s pracovním táborem; 1 
500 polských pracovníků, kteří 
byli evakuováni z Lodži spolu 
s továrnou AEG, bylo nuceno 
pracovat v táboře na výrobě ra-
diotechnických součástek pro 
ponorky a rakety V-2.

V rámci hlavní pevnosti 
(Twierdza Główna ) se dochova-
lo velké množství sochařských 
detailů, z nichž nejdůležitější je 
mramorový epitaf Arnošta Bavor-
ského z dynastie Wittelsbachů z 

Joanna Stoklasek - Michalak

PEVNOST KŁODZKO – POKLIDNÝ SVĚDEK BOUŘLIVÉ 
HISTORIE

Widok na Twierdzę Główną z lotu ptaka
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roku 1560, vezděný Prusy do zdi 
Donjonu jako spolium po stáva-
jícím na tomto místě hradu (ve 
kterém byl epitaf zase spoliem 
po zničeném augustiniánském 
kostele). Na různých místech 
pevnosti jsou navíc umístěny 
četné nápisy s daty výstavby 
nebo renovace jednotlivých 
částí, umístěné na deskách za-
budovaných do zdí nebo vyry-
tých přímo do hradeb. Nachází 
se zde také množství nápisů s 
erby nebo monogramy vládců 
vztyčujících jednotlivá díla (habs-
burské a pruské orly). Cenným 
prvkem hlavní pevnosti je její 
podzemí, a zejména systém rako-
uských a pruských protiminových 
chodeb o délce asi 8 km, které 
jsou jediným zařízením tohoto 
typu v tomto rozsahu v Polsku a 
jediným dostupným pro turisty.

KALENDÁRIUM

981 - český kronikář Kosmas po-
prvé zmiňuje Kladsko u příleži-
tosti zmínky o smrti Slavníkovce 
- vládce Kladska a pevnosti Klad-
sko (Kłodzko), otce sv. Wojtěcha.

1114 - český kníže Soběslav I. 
zcela zničil Kladsko a hrad v bra-
trovražedné válce o trůn (zámek 
obnovuje je po převzetí moci v 
roce 1129)

1137 - Boleslav Křivoústý a So-
běslav I. uzavírají v Kladsku mír a 
ukončují pětiletou válku o Slez-
sko. Podle tohoto uspořádání 
zůstává Kladsko pod českým 
žezlem a hranice v této době 
vytyčené mezi oběma zeměmi 
posílily politické a národnostní 
rozdělení, které bylo upevněno 
v budoucích stoletích.

1300 - podle kroniky, na Hradním 
vrchu (Góra Zamkowa) se tyčí po-
hodlný obytný hrad na vysoké 
úrovni, který je krásnou pevností 
a stálým sídlem českých hrabat

1350 - Arnošt z Pardubic (vycho-
vaný polskými johanity z Kladska, 
první pražský arcibiskup) získává 
na západním svahu pod hradem 
zahradu, v níž zakládá augusti-
niánský klášter

1427–1428 – husitská vojska 
obléhají Kladsko

Polovina 16. století - Arnošt Ba-
vorský (jeden z mnoha majite-
lů Kladska) nařizuje architektu 
Lorenzovi Krischkemu přeměnit 

gotický hrad v renesanční sídlo

1622 - v době česko-rakouského 
konfliktu na severní straně hradu 
Kladsko vzniká nové opevnění 
ve formě korunních hradeb se 
třemi bastiony. V září je Kladsko 
obléháno a dobyto rakouskou 
armádou
1627–1702 - podle inventarizace 
hradu provedené Walentym Säbi-
schem rakouští inženýři postup-
ně přeměňují zámek v moderní 
pevnost. Vzniká bastionové ope-
vnění ze severu a západu (kde 
absorbují válkou zničený majetek 
augustiniánů) a reminy chránící 
severní popředí pevnosti

1742 - Pruská armáda Fridricha 
II. dobývá Kladska

1743 - začíná expanze a moderni-
zace pevnosti podle návrhu Ger-
harda Corneliuse von Wallrave

1744–1751 - na protějším bře-
hu Nysy Kłodzké na kopci vzniká 
pevnost Ovčí hora (Owcza Góra), 
která chrání hlavní pevnost z 
východu

Polovina 18. století – Předměstí 
Ząbkowické s novými sýpkami, 
kasárnami, nemocnicí a peka-
řstvím se transformuje na záso-
bovací a technické zázemí pro 
hlavní pevnost

1760 - Pevnost a město jsou do-
byty vojsky rakouské císařovny 
Marie Terezie

1763 - díky míru v Hubertsburgu 
se Kladsko vrací pod pruské žezlo

1770 - začíná modernizace pe-
vnosti pod vedením pruského 
plukovníka Ludwiga von Regele-
ra. Pevnost dostává svůj konečný 
vzhled s Velkými kleštěmi, redu-
tou Jeřáb (Żuraw) a moderními 
hradbami podle vzorů Franze 
Ignace Pinty, tedy Donjon, kvůli 
kterému byl rozebrán Vysoký 
hrad (Zamek Wysoki)

1807 - Kladsko je obléháno Na-
poleonovou armádou, proti níž 
kapituluje. Formální a krátké 
vládnutí Francouzů ukončuje 
mír v Tylži, který Kladsko opět 
vrací Prusům

Polovina 18. století - 1945 - v pe-
vnosti se nachází těžké vězení 
(např. pro francouzské válečné 
zajatce z prusko-francouzské 
války a politické vězně) a v 
době druhé světové války v ka-
sematech pevnosti provádí svou 
činnost závody AEG evakuované 
z Lodži

50. léta – začátek 21. století - 
významnou část hlavní pevnosti 
zabírají výrobní závody potravi-
nářského a stavebního průmy-

slu (Kłodzkie Przedsiębiorstwo 
Produkcji Leśnej "LAS", vinařství 
Ros-vin a betonárna)

1956 - zápis do registru historic-
kých památek bývalého Ząbko-
wického předměstí

1960 - zápis do registru historic-
kých památek Hlavní pevnosti, 
která je částečně zpřístupněna 
turistům

2002 - zápis do registru historic-
kých památek pomocné tvrze 
Owcza Góra

2005 - Městská rada Kladska 
zřizuje kulturní park Pevnost - 
Kłodzko

2007 - Obec Kladsko přebírá Hla-
vní pevnost do svého vlastnictví
 
2017 – Městský úřad Kladska na-
vazuje spolupráci s Varšavskou 
technickou univerzitou a Lublin-
skou technickou univerzitou, na 
jejímž základě jsou v pevnosti 
Kladsko organizovány studentské 
stáže v oblasti inventarizace, do-
kumentace a adaptace vojenské 
architektury

Překlad: Joanna Golak-Cincio

Widok na górę zamkową w 1737 r., Friedrich Bernhard Werner
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WILLKOMMEN IM PAPIERMUSEUM IN BAD REINERZ

Před 450 lety bylo v Dusz-
nikach zahájeno ruční čer-
pání papíru. Archy vytvářené 
zdejšími mistry papírenského 
umění byly využívány k  výro-
bě dokumentů, pro tisk vědec-
kých spisů, zapisování různých 
zpráv. Budova papírny byla 
v  průběhu let rozšiřována a 
zkrášlována, díky čemuž se 
stala perlou průmyslové archi-
tektury. 

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

je pro zkoumání vlastností 
papíru a mnoho papírových 
skvostů. Každý návštěvník se 
může stát papírenským mi-
strem a načerpat si vlastní arch 
dle středověké techniky, který 
bude vynikající vzpomínkou 
na pobyt v  dusznickém pa-
pírenském mlýně.

V současnosti probíha-
jí úsilí na vstup do Seznamu 
světového dědictví UNESCO. 

Přijďte a načerpejte si hi-
storii! 

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

MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU ZAPRASZA
Przed 450. laty rozpoczęto 

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

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

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

Obecnie trwają starania  
o wpis na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO.

Przyjdź i zaczerpnij historii! 
Muzeum Papiernictwa po-

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

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

In der historischen Mühle 
befindet sich heute ein Pa-

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

Der Zeit laufen die Be-
mühungen die Papiermühle in 

die Welterbeliste  der UNESCO 
aufzunehmen.

Kommen Sie und schöpfen 
Sie aus der Geschichte!

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

MUZEUM PAPÍRENSTVÍ V DUSZNIKACH ZDROJI VÁS ZVE
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Ośrodek Kultury i Sztuki 
Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego

50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24  
tel. 071 342 22 91, www.okis.plMateriały prasowe pochodzą od organizatorów.

43. EDYCJA NAGRODY KULTURALNEJ ŚLĄSKA
28 września br. w Teatrze  

w Wolffenbutel (Dolna Saksonia) 
odbyła się uroczysta gala wrę-
czenia 43.Nagrody Kulturalnej 
Śląska.

Nagroda Kulturalna Śląska to 
prestiżowe wyróżnienie, które 
przyznawane jest za pielęgno-
wanie i rozwijanie śląskiego 
dziedzictwa kulturowego oraz 
wybitną twórczość kulturalną 
Ślązaczek i Ślązaków. W tym roku 
Laureatami zostali: Prof. dr hab. 
Zbigniew Horbowy – artysta-pla-
styk, Helmut Goebel – honorowy 

opiekun zabytków oraz Verein 
zur Pflege schlesischer Kunst 
und Kulrur z Görlitz.

W imieniu rodziny zmarłe-
go w czerwcu tego roku prof. 
Horbowego nagrodę odebrał 
dyrektor Ośrodka Kultury i Sztu-
ki we Wrocławiu – Igor Wójcik. 
Przekazał on również na ręce 
Ministra Kultury Kraju Związko-
wego Dolna Saksonia prezent 
ofiarowany przez żonę laureata – 
 wazon zaprojektowany i wyko-
nany przez prof. Horbowego.

Nagrody wręczali: Michał 

Bobowiec – Członek Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego 
oraz Grant Hendrik Tonne – Mini-
ster Kultury Kraju Związkowego 
Dolna Saksonia.

Galę uświetniły występy 
Trio dętego Krajowej Orkiestry 
Policyjnej Dolnej Saksonii oraz 
Tanecznej Grupy Ludowej i Folk-
lorystycznej Bielitz-Biala.

Serdecznie gratulujemy te-
gorocznym Laureatom!

Projekt współfinansowany  
z Budżetu Województwa Dolno-
śląskiego

BASS & BEAT FESTIVAL
10-12 października 2019

IMPART, Mazowiecka 17, Wrocław
Już po raz trzeci Bass&Beat 

Festival zaprezentuje we Wro-
cławiu najbardziej obiecujących 
artystów łamiących muzyczne 
schematy. W programie fe-
stiwalu znalazły się koncerty  
z muzyką na żywo, kreatywne 
warsztaty i spotkania bran-
żowe. Obok takich zespołów 
jak DagaDana, Bibobit i Błoto, 
premierowo usłyszymy koncert 
Big Bandu Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu w towarzystwie 
lokalnych muzyków pod hasłem 
„Piosenki Reglamentowane”. 
Bass&Beat to interdyscypli-
narne wydarzenie muzyczne, 
którego punktem wyjścia jest 
spotkanie wokół basu i beatu 
i ich obecności we współcze-
snych brzmieniach. W tym roku, 
postawiliśmy zarówno na gwiaz-
dy polskiej muzyki instrumen-

talnej, jak i młodych, obiecują-
cych artystów. W piątek i sobotę,  
11 i 12 października, na dwóch 
scenach Impartu wystąpią takie 
zespoły jak DagaDana, Bibobit, 
Błoto, Charles Pakowsky i Mundi.  
Dodatkowo, usłyszymy zwy-
cięzców tegorocznej odsłony 
Plebiscytu Bass&Beat konkursu 
dla początkujących twórców, w 
którym laureat otrzyma nagrodę 
w wysokości 5000 złotych. B&B 
to także wydarzenia otwarte: 
kreatywne warsztaty, wykłady 
Music Business, prezentacja 
prac Katedry Sztuki Mediów. 
Wydarzeniem specjalnym bę-
dzie koncert, który na długo 
pozostanie w sercach festiwa-
lowiczów i przywoła różnorakie 
wspomnienia z lat siedemdzie-
siątych. Piosenki Reglamen-
towane, czyli polska muzyka  

z czasów PRL w zupełnie innych, 
nowych aranżacjach to wyjątko-
wy koncert, zarówno dla tych, 
którzy nagrywali muzykę z radia 
na klasyczne magnetofony, jak i 
wszystkich miłośników polskiej 
piosenki. Big Band Akademii Mu-
zycznej im. Karola Lipińskiego 
pod dyrekcją Bartosza Pernala 
przygotował specjalne aranżacje 
takich przebojów jak: „07 zgłoś 
się”, „Krakowski spleen”, czy „Nie 
pytaj o Polskę”. Wraz z muzykami 
Akademii Muzycznej na scenie 
pojawią się wrocławscy soliści: 
Natalia Lubrano, Kasia Mirow-
ska, Adrianna Styrcz, Wojciech 
Myrczek, João de Sousa, Kuba 
Stankiewicz i Mariusz Kiljan.  
W programie festiwalu znalazły 
się również wydarzenia dodat-
kowe, podczas których uczestni-
cy będą mogli poznać warsztat 
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twórczego działania, czy zdobyć 
merytoryczną wiedzę o rynku 
muzycznym od największych 
specjalistów w branży. Gośćmi 

specjalnymi wykładów Music 
Business będą m.in. przedsta-
wiciele ZAIKSU, Akademii Tre-
nerów Biznesu, czy wytwórni 

KAYAX. Warsztaty Creative Work-
shops z beatboxu, djki i produk-
cji muzyki poprowadzą Zgas, DJ 
Skipless i Vojto Monteur.

SUDEK, FUNKE, DRTIKOL…
FOTOGRAFIA CZESKA I SŁOWACKA Z KOLEKCJI PPF

4–25 października 2019, Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu 
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Zapraszamy na wysta-
wę „Sudek, Funke, Drtikol…
Fotografia czeska i słowacka 
z kolekcji PPF”, na której zostaną 
zaprezentowane prace dziewięt-
nastu artystów fotografików. 
Twórczość naszych południo-
wych sąsiadów jest nie tylko 
znana i ceniona; ich dokonania  
na trwałe zapisały się na kartach 
historii światowej fotografii, nie-
jednokrotnie przyczyniając się 
do zmiany tradycyjnego poj-
mowania tego medium sztuki. 
Na wystawie, liczącej 75 prac wy-
branych z cieszącej się ogrom-
nym powodzeniem wystawy 
w Libercu, zamieszczone są 
realizacje ważnych przedsta-
wicieli głównych nurtów foto-
grafii artystycznej: piktorializmu, 
modernizmu, surrealizmu, egzy-
stencjalizmu, konceptualizmu, 
postmodernizmu. Prezentowane 
czarno-białe fotografie fascynują 
nie tylko różnorodnością styli-
styczną, ale również tematyką, w 
której nierzadko przebrzmiewają 

echa Hrabalowskiej zadumy nad 
urodą chwili.

Obok artystów już nieżyją-
cych na wystawie zostały za-
prezentowane realizacje trzech 
fotografików młodszego poko-
lenia: Czechów Ivana Pinkavy 
(ur. 1961),Vaclava Jiráska (ur. 
1965) oraz Słowaka Tono Stano  
(ur. 1961). Ich prace wyrastają  
z paradygmatu czesko-słowac-
kiej fotografii zarówno w aspek-
cie formalnym, jak i narracyjnym, 
co ilustruje m.in. podejmowany 
przez nich dialog o człowieku.

Artyści:  Josef Bartuska 
(1898-1963), Ladislav Emil Ber-
ka (1907-1993), Frantisek Drti-
kol (1883-1961), Rudolf Bruner 
Dvorak (1864-921), Frantisek 
Fridrich (1829-1892), Jaromir 
Funke (1896-1945), Miroslav 
Hak (1911-1978), Vaclav Jirásek  
(ur. 1965), Bela Kolarova (1923-
2010), Jan Lauschmann (1901-
1991), Adolf Novak (1912-1990), 
Ivan Pinkava (ur. 1961), Jaroslav 
Rossler (1902-1990), Drahomir 

Josef Růžička (1870-1960), Adolf 
Schneeberger (1897-1977), Tono 
Stano (ur. 1960), Bohumil Stastny 
(1905-1991), Josef Sudek (1896 – 
 1976). 

Organizatorzy: Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu – 
Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskie-
go, Galeria FOTO-GEN, PPF 
ART. Partnerzy: Lazne-Oblast-
ni Galerie Liberec, Solidarność 
Polsko-Czesko-Słowacka, BWA 
Jelenia Góra 

Patronat honorowy: Ceza-
ry Przybylski – Marszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
Projekt jest współfinansowany  
ze środków budżetu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 

Patroni medialni: Format, 
Dokis.pl, TVP3 Wrocław, Radio 
Wrocław Kultura, Radio Wrocław, 
Kvet Europy, Radio Ram, Ziemia 
Kłodzka, Odra, Dyskurs, Made in 
Photo, Sztuka i Dokumentacja.

RETROSPEKCJA. E-GLASS / LWÓW
Galeria PM / Lwowski Pałac Sztuki / ul. Kopernika 17 / 79018 Lwów 

10 października -11 listopada 2019

Podczas 11. Międzynaro-
dowego Sympozjum Szkła 
Artystycznego we Lwowie  
(5-15.10.2019) prezentowa-
na będzie, zorganizowana 
przez Ośrodek Kultury i Sztuki  
we Wrocławiu, wystawa uka-
zująca 11 - letni dorobek Dol-
nośląskich Sympozjów Szkła 
Artystycznego – e-Glass Festi-
walu. Wystawa, na której za-
prezentowane zostaną prace  
z lat 2008-2018 odbędzie się  
we Lwowskim Pałacu Sztu-
ki / Galerii PM i będzie jedną  
z głównych wystaw programu 

lwowskiego Sympozjum.
Podczas Sympozjum kura-

torzy wygłoszą cykl trzech wy-
kładów na Narodowej Akademii 
Sztuki we Lwowie i w Muzeum 
Szkła we Lwowie. Tematy wy-
stąpień to między innymi rola 
regionalnej i wojewódzkiej in-
stytucji kultury w kształtowaniu 
środowiska kulturowego i akty-
wizacji mieszkańców, historia 
Dolnośląskich Sympozjów Szkła 
Artystycznego – e-Glass Festiwal 
i międzynarodowa współpraca 
kulturalna regionów na przykła-
dzie Dolnego Śląska.

Ośrodek Kultury i Sztuki  
we Wrocławiu od 2008 roku 
jest organizatorem projektów 
plenerowo-warsztatowych zwią-
zanych ze sztuką szkła – e-Glass 
Festiwalu. Jest to unikatowe  
w skali kraju przedsięwzięcie, 
którego ideą jest wymiana do-
świadczeń 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 popularyza-
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cja. Festiwal realizowany jest  
w miejscu nieprzypadkowym, 
na pograniczu Karkonoszy i Gór 
Izerskich (w Polsce i Czechach), 
gdzie tradycje hutnictwa szkła 
należą do najstarszych w tej 
części Europy.

Raz w roku na polsko-cze-
skim pograniczu spotykają się 
uznani artyści i studenci, którzy 
dopiero rozpoczynają swoją dro-
gę twórczą. Możliwość pracy 
w hutach pod kuratelą doświad-
czonych artystów i hutników 
szkła jest dla nich cennym do-
świadczeniem. Podczas pleneru, 
warsztatów, pokazów, sympo-
zjum następuje konfrontacja  
i wymiana poglądów, umiejęt-
ności i doskonalenie warsztatu.

Magdalena Wodarczyk, 
uczestniczka projektu, podsu-
mowuje walory projektu w ten 
sposób: „Dzięki festiwalowi − 
pomiędzy zawrotnym tempem 
produkcji, tradycyjnymi techni-
kami pracy nad kształtowaniem 
szkła na gorąco oraz innowacyj-
nymi metodami, wynikającymi 
 z postępu technologicznego − 
pojawiła się możliwość odkry-
wania zapomnianych technik, 
a także łączenia ich z nowymi 
obszarami działań na pograniczu 
nauki i sztuki. Atmosfera wza-
jemnej obserwacji podczas przy-
gotowywania szkiców, korekt, 
konfrontacja różnych środowisk 

i postaw artystów oraz otwarty 
dialog podczas pracy z hutni-
kami pozwalał na swobodne 
pogłębianie autorskich metod 
kształtowania szkła hutniczego. 
W miarę postępu projektów  
i badań, zdobywania kolejnych 
doświadczeń, poszerzano gra-
nice możliwości artystycznych 
działań z materiałem szklarskim. 
W trakcie odbywających się  
w ramach festiwalu pokazów, 
sympozjum i pleneru istotna 
była również obecność obser-
watorów podczas działań twór-
czych”1.

Zwieńczeniem projektu są 
szklane dzieła sztuki, prezen-
towane później na wystawach  
w Polsce i poza jej granicami. 
Zazwyczaj pokazywane są prace, 
które powstały podczas pleneru 
i warsztatów w określonym roku. 
Tym razem kuratorzy wystawy 
zdecydowali się pokazać wybór 
prac z różnych edycji festiwalu. 
Będzie to przekrojowa prezenta-
cja najciekawszych realizacji za-
równo artystów jak i studentów.

1. Magdalena Wodarczyk, 
Odkr ywanie zależności,  w: 
„Dolnośląskie Warsztaty Szkła 
Artystycznego. Eksperyment”, 
Wrocław 2018, s.8.

Uczestnicy: Kalina Bań-
ka, Agnieszka Bar, Jakub Ber-
dych Karpelis, Jakub Berdych 
(jr), Brent Cole, Teresa Cukier, 

Małgorzata Dajewska, Beata 
Damian-Speruda, Katarzyna 
Harasym, Zbigniew Horbowy, 
Patrik Illo, Karolina Kędzierska, 
Mariusz Łabiński, Emilia Mar-
cjasz, Martin Múranica, Andriy 
Petrovski, Oldřich Plíva, Karolina 
Spiak, Petr Stanický, Aleksandra 
Stencel, Piotr Stramski, Jiří Šu-
hájek, Diana Szydłowska, Agata 
Wiejak, Magdalena Wodarczyk, 
Igor Wójcik, Maja Zbrożek

Kurator: Mariusz Łabiński 
Współpraca kuratorska: Maja 
Zbrożek

Organizator: Ośrodek Kul-
tury i Sztuki we Wrocławiu – 
Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego 
Współorganizatorzy: Muzeum 
Szkła we Lwowie, Galeria PM 
Projekt jest współfinansowa-
ny ze środków Budżetu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
Partnerzy: Huta Szkła Kryszta-
łowego Julia w Piechowicach, 
Leśna Huta w Szklarskiej Porębie, 
Huta Szkła Martin Štefánek w 
Desnej, Stacja Turystyczna ORLE 
w Szklarskiej Porębie-Jakuszy-
cach, Towarzystwo Izerskie, 
Solidarność Polsko-Czesko-
-Słowacka

Pa t r o n a t y  h o n o r o w e : 
K o n s u l a t  G e n e r a l n y  R P  
we Lwowie, Cezary Przybylski 
– Marszałek Województwa Dol-
nośląskiego

PIERWSZE ZAGRANICZNE TOURNEE „POSTACI DNIA”
11 października 2019, godz. 20.00  

Sociaetstheater w Dreźnie w ramach festiwalu „szene: EUROPA”

Już 11 października 2019  
spektakl „Postać dnia/siedem 
reakcji na jedno zdarzenie czy-
li opowieść teatralna o aktorze 
Przegrodzkim” w reżyserii Se-
bastiana Majewskiego zosta-
nie zaprezentowany na scenie 
Sociaetstheater w Dreźnie w ra-
mach festiwalu „szene: EUROPA”. 
Festiwal odbywa się w dniach 2 - 
12 października 2019 w różnych 
miejscach Drezna. Organizato-
rzy, chcąc zebrać różne spojrze-
nia na Europę i jej przyszłość, 
zaprosili artystów z kilku krajów, 
gdzie Drezno ma swoje miasta 
partnerskie. Ponieważ miasto 
stara się o tytuł Europejskiej 

Stolicy Kultury, w ten sposób, 
poprzez sztukę, zaczyna dia-
log o Europejkach i Europej-
czykach. W ramach festiwalu 
będzie można zobaczyć spek-
takle z Austrii, Czech, Francji, 
Holandii, Rosji i Wielkiej Brytanii. 
Premiera drezdeńska „Posta-
ci dnia” Teatru Polskiego –  
w podziemiu,  jedynego spek-
taklu z Polski zaproszonego 
na festiwal,     odbędzie się     
11 października 2019 o go-
dzinie 20.00. Dialogi będą tłu-
maczone  na język niemiecki 
symultanicznie. Program fe-
stiwalu „szene: EUROPA” na:  
www.societaetstheater.de 

reżyseria: Seb Majewski, drama-
turgia i archiwalia: Tomasz Jękot, 
scenografia: Karolina Mazur, ob-
sada: Agnieszka Kwietniewska, 
Igor Kujawski, Tomasz Lulek, 
Michał Opaliński, Andrzej Wilk 
kurator artystyczny pokazu  
w Dreźnie: Piotr Rudzki

Więcej o spektaklu na: www.
okis.pl

Spektakl jest produkcją 
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wro-
cławiu – Instytucji Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego. 
Produkcja spektaklu została 
współfinansowana ze środków 
Województwa Dolnośląskiego.
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TRIBIUTE TO ARETHA FRANKLIN. KONCERT
23 października 2019, godz. 19:30, Impart  

ul. Mazowiecka 17

Koncert pn. ,,Tribute to Are-
tha Franklin’’ jest dedykowany 
dla uczczenia pamięci zmarłej 
w sierpniu 2018 roku, amery-
kańskiej piosenkarki – Arethy 
Franklin. Artystka wylansowa-
ła takie przeboje, jak: Respect, 
I Never Loved a Man, Chain 
of Fools, God Bless the Child, 
Something He Can Feel, I Say 
a Little Prayer, You’ve Got a 
Friend, Natural Woman, How 
I got Over, The Lord’s Prayer, 
Think czy Free Way of Love. 
Program koncertu zawiera naj-
większe przeboje Arethy Franklin  
zaaranżowane w nowej stylisty-
ce, nie mniej jednak utwory nie 
stracą nic ze swoistego charak-
teru, zachowają tym samym 
pierwotną linię melodyczną. 
Teksty piosenek wzbogacone 
będą rapowanymi frazami opo-
wiadającymi historyjki z życia 
Arethy Franklin. Wykonawcami 

projektu Tribute To Aretha Fran-
klin będą m.in. dama polskiego 
jazzu, soulu i gospel – Ewa Ury-
ga oraz rapujący londyńczyk – 
Roy Bennett, dobrze znany 
słuchaczom ,,Radiowej Trójki’’. 
Ewa Uryga to wokalistka wprost 
stworzona do tak wymagające-
go i wyjątkowego repertuaru. 
Artystka jeszcze podczas stu-
diów na Akademii Muzycznej 
w Katowicach (Wydział Jazzu  
i Muzyki Rozrywkowej w Katowi-
cach) z sukcesem i pasją wyko-
nywała utwory Arethy Franklin. 
Nałożenie się różnych stylów 
muzycznych pozwoli dotrzeć do 
szerszego grona publiczności, 
a cały koncert zabrzmi świeżo  
i nowocześnie. Tak też wykony-
wany podczas koncertu reper-
tuar, wzbogacony rapowanymi 
przez Roya Bennetta historyjka-
mi z życia Arethy Franklin trafi 
zarówno do wyrobionego już 

melomana muzyki soul, jak rów-
nież do młodego odbiorcy R&B. 
Oprócz wymienionych wokali 
w skład wielkiego bandu wejdą: 
Tomasz Wendt (saksofony), Mar-
cin Fic (trąbka), Bartosz Pernal 
(puzon), Gabriel Niedziela (gi-
tara), Kasia Pietrzko (fortepian), 
Artur Florkowski (syntezator), 
Andrzej Michalak (gitara baso-
wa), Max Olszewski (perkusja), 
Marcin Wawrzynowicz, Katarzy-
na Mirowska, Joanna Świniarska 
(chóry) oraz: Vinyl String Quar-
tet w składzie: Katarzyna Gluza  
(I skrzypce), Angela Gołaszew-
ska (II skrzypce), Oliwia Kędziora 
(altówka), Marzena Masłowska 
(wiolonczela).

Bilety w cenie 50 - 70 zł.
Projekt współfinansowany 

z Budżetu Województwa Dol-
nośląskiego

TOMASZ DOMAŃSKI / POMNIKI CZASU. PROLOG
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA 

29.10.2019 – 28.11.2019 
Wernisaż: 29 października 2019, godzina 18.00

Od 29 października do 28 
listopada 2019 roku w Wałbrzy-
skiej Galerii Sztuki BWA zapre-
zentowany zostanie unikalny, 
po raz pierwszy prezentowany, 
zestaw prac Tomasza Domań-
skiego, poprzedzający monogra-
ficzną wystawę Pomniki Czasu / 
Retrospektywa. Obiekty tu eks-
ponowane, będąc forpocztą dla 
wystawy głównej, rozpoczynają 
autorską opowieść o efemerycz-
nych Pomnikach Czasu.

Cała kolekcja cyklu zapre-
zentowana zostanie w Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia  
w Wałbrzychu. Wernisaż wy-
stawy odbędzie się 8 listopada 
2019, w dniu jubileuszu pięciole-
cia działalności centrum. W spe-
cjalnie skonstruowanych przez 
artystę przestrzeniach prezento-
wane będą lodowe akcje i etapy 
ich powstawania na przestrzeni 
dwudziestu pięciu lat. Poza bo-

gatą dokumentacją fotograficz-
ną, zobaczymy także modele, 
instalacje, filmy, archiwalia  
i korespondencję, które towarzy-
szyły powstawaniu tytułowych 
Pomników Czasu.

Organizatorzy: Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu 
– Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego 
Centrum Nauki i Sztuki Sta-
ra Kopalnia w Wałbrzychu 
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA 
w Wałbrzychu

Kurator: Tomasz Domański
Wystawa została zorga-

nizowana w ramach obcho-
dów 5. urodzin Centrum Na-
uki i Sztuki Stara Kopalnia 
Patronat Honorowy: Cezary 
Przybylski – Marszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
Dr Roman Szełemej – Prezydent 
Miasta Wałbrzycha

Dofinansowano z Budże-
tu Województwa Dolnoślą-
skiego i Miasta Wałbrzycha. 
Dzieła prezentowane na wysta-
wie powstały przy wsparciu fi-
nansowym Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawie towarzyszy mo-
nograficzna książka Tomasza 
Domańskiego „Pomniki Czasu”, 
która wydana została w 2018 
roku przez Ośrodek Kultury  
i Sztuki we Wrocławiu. Strefa 
Kultury Wrocław była Partnerem 
Wydawniczym Książki w ramach 
Wrocławskiego Programu Wy-
dawniczego. Dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury oraz Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego.
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FINISAŻ WYSTAWY KATEGORIUM – 
ILOŚĆ: JEDNOŚĆ, WIELOŚĆ, OGÓŁ

30 października 2019, godz. 18.00 
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu 

ul. Wysockiego 29, Wałbrzych

Zapraszamy na koncert 
Piotra Damasiewicza i Emilio 
Gordoa, który odbędzie się  
30 października 2019 o godzinie 
18:00 w Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia w Wałbrzychu. 
W ramach tego szczególnego 
wydarzenia, będącego finisażem 
wystawy „Kategorium – ilość, 
jedność wielość, ogół”  dwoje 
wybitnych artystów, zinter-
pretuje kategorie w wymiarze 
muzycznym, kładąc duży nacisk 
na działania eksperymentalne. 
Muzycy w tej samej mierze po-
dejmowali będą problematykę 
zawierającą się w tytule przed-
sięwzięcia, co poszukiwać związ-
ków z ideą  w samej przestrzeni 
Starej Kopalni. Będzie to zatem 
ich dialog z dziełami, czyli z wy-
miarem wizualnym oraz miej-
scem, które samego początku 
inspirowało ich do poszukiwań.

Wydarzeniu towarzyszy se-
sja nagraniowa,  zarejestrowany 
materiał znajdzie się na płycie, 
która wydana zostanie w formie 
winylowej, podsumowując tym 
samym projekt. Współprodu-
centem płyty będzie Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia  
w Wałbrzychu, zaś kolorytu do-
daje fakt, że wydanie płyty winy-
lowej przy okazji wystawy, to bez 
wątpienia coś wyjątkowego i bez 
precedensu. Zapraszamy zatem 
wszystkich, którzy uczestnicząc 
na żywo zapragną być świad-
kami tej niezwykłej podróży 
dźwiękowej.

Piotr Damasiewicz
Trębacz i kompozytor. Re-

prezentant Polski w między-
narodowych platformach Take 
Five Europe i Jazz Plays Europe. 
Laureat nagrody fonograficznej 
Fryderyk 2013, nagrody Warto 
2012, Nagrody Muzycznej Wro-
cławia 2013 oraz konkursu kom-
pozytorskiego im. Krzysztofa Ko-
medy. Muzyk Roku 2013 według 
rankingu Polish Jazz Blog. Lider 
dwóch europejskich platform 
muzycznych: Art Meetings we 
Lwowie i Melting Pot Laborato-
ry made by Wrocław Jazztopad 
w Narodowym Forum Muzyki, 

gdzie rozwija idee otwartej im-
prowizacji w zetknięciu z inny-
mi dziedzinami sztuki. W ciągu 
ostatniej dekady prowadził 
prelekcje i wykłady muzyczne 
z zakresu kreacji dźwięku i for-
my w muzyce, m.in na Akade-
mii Muzycznej we Wrocławiu 
oraz na Letniej Akademii Jazzu  
w Łodzi. W 2017 był dyrektorem 
artystycznym Akademii Mu-
zycznej DCMA w Zanzibarze. 
W swojej twórczości sięga do 
języka jazzu, XX wiecznej muzyki 
klasycznej, muzyki najnowszej,  
w tym europejskiej muzyki im-
prowizowanej. Damasiewicz pre-
zentuje swoją twórczość zarów-
no w autorskich projektach: Po-
wer Of The Horns, Mnemotaksja, 
Hadrons, ImproGraphic, jak i w 
tych, których jest współautorem: 
VeNN Circles, Red Trio Quintet, 
Art Escape Quintet. Ponadto jest 
autorem muzyki do spektakli te-
atralnych, ścieżki dźwiękowej 
do filmu „Zapach Lwowa”, oraz 
współkompozytorem jazzowego 
hymnu europejskiego na 25-le-
cie organizacji European Jazz Ne-
twork. Jego płyty od kilku lat są 
w ścisłej czołówce wydawniczej 
w Polsce. Ma na swoim koncie 
15 wydanych albumów, w tym 
4 autorskie, i 3 jako współlider. 
Stale współpracuje z zagranicz-
nymi grupami: portugalską Red 
Trio i holenderską Spinifex,

Dotychczas współpraco-
wał m.in z takimi artystami jak 
Jason Moran, James Carter, To-
masz Stańko, Lotte Anker, Tony 
Malaby, Dave Rempis, Michael 
Zerang, Paul Nilsen Lowe, Magda 
Mayas, Jeb Bishop, Josh Sinton, 
Matthias Muche, Per Zanussi, 
Phil Minton, Eduardo Maraffa, 
Andrzej Bauer, Igor Pudło, Hans 
Koch, Joker Nies, Betina Wenzel, 
Jon Falt, Kazuhisa Uhichashi, 
Satoko Fuji, Morihide Sawada, 
Rodrigo Amado, Kazimierz Jon-
kisz, Marcin Masecki, Michał To-
kaj, Gerard Lebik, Maciej Obara, 
Maciej Garbowski, Gerard Lebik, 
czy Dominik Wania. Występował  
w jednych z najważniejszych 
muzycznych miejsc na świe-
cie: m.in w Dizzy’s Club Lincoln 

Cemter w Nowym Jorku, Roy-
al Hall w Londynie, Narodowy 
Forum Muzyki we Wrocławiu, 
oraz na takich festiwalach, jak: 
Jazz Jamboree, Solidarity Of Art, 
North See Jazz Festival, Tokyo 
Jazz Fest., London Jazz Fest., Pa-
ris Banlieues Bleues Jazz Fest., 
Jazztopad, Menchester Jazz 
Fest., Krakowska Jesień Jazzowa, 
Warsaw Summer Jazz Days, Ad 
Libitum, Musica Polonica Nova, 
Mu- sic Biennale-Zagrzeb, Isai 
Festival Chennai-Indie, Ars Mu-
sica-Bruksela.

 
Emilio Gordoa 
Wibrafonista, perkusjonista  

i kompozytor z Meksyku od 2012 
roku mieszkający w Berlinie. 
Udziela się w wielu zespołach 
i projektach, mieszczących się 
między muzyką eksperymental-
ną, noise’em, free jazzem, impro-
wizacją i muzyką współczesną. 
Na nowo definiuje wibrafon jako 
źródło dźwięku, preparując go  
i wykorzystując techniki rozsze-
rzone. Emilio współpracował  
z muzykami takimi jak Tristan 
Honsinger, Nate Wooley, John 
Edwards, Ken Vandermark, John 
Butcher, Axel Dörner, Tony Buck, 
Tobias Delius, Jaap Blonk, Bur-
khard Beins and Ute Wasser-
mann. Obecnie jest członkiem 
takich grup jak of Circuit Training 
ensemble, Radiation iX, Para.
keets, Corso, Dörner-Gordoa- 
Thieke-Vorfeld Quertet, and 
M0VE Quintet. Komponuje też 
często dla ansambli wszelkich 
rozmiarów.

Organizatorzy: Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu – 
Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego 
Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia w Wałbrzychu

Kurator: Andrzej Mazur
P a t r o n a t  H o n o r o w y : 

Marszałek Województwa Dol-
nośląskiego – Cezary Przybylski
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN

POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.domwittiga.ng.pl

Muzeum prof. J. Wittiga v 
Nowé Rude. Expozice približující 
osobnost prof. Josepha Wittiga 
(1879-1949), významného nemec-
kého teologa, filosofa a spisovatele, 
autora kroniky mesta Nowa Ruda. 
Provozovatelem muzea je Nadace 
obnovy Noworudska. V objektu je 
k dispozici byt a 7 lužek pro hosty. 
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des be-
deutenden deutschen Theologen, 
Philosophen und Schriftstellers, 
Verfassers der Chronik von Neurode 
/ Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec. 
Das Haus der kreativen Arbeit nach 
Joseph Wittig benannt. Zur Ver-
fügung steht eine Wohnung und 
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. 
Das Haus wird von der Stiftung zur 
Erneuerung der Region Nowa Ruda 
geleitet.

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

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

Bystrzyca Kłodzka (Habel-
schwerdt). Hier ist das mittelal-
terliche, städtebauliche System 
erhalten geblieben: der viereckige 
Ring mit senkrecht verlaufen-
den Stra ßen und dem im 14. Jh. 
 errichteten Rathaus in der Mitte. 
Daneben befindet sich die barocke 
Figur der Dreifaltigkeit aus dem 18. 
Jh. Der Pranger aus 1558 ist eins 
der wenigen Beispiele der authen-
tischen Denkmäler des früheren 
Gerichtswesens. 
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Główny organizator: Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej (zadanie statutowe realizowane regularnie od 1990 roku)




