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

Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga

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

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

Wittig-Museum,

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

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

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

ŚW. WOJCIECH PONOWNIE NA TRASIE
Z PRAGI DO POLSKI
Święty Wojciech już od ponad tysiąca lat jest głównym
patronem Polski. Stało się tak
po jego męczeńskiej śmierci w dniu 23 kwietnia 997
roku, gdy podczas pracy misyjnej na terenach zamieszkałych przez Prusów, został
okrutnie zamordowany. Ciało
św. Wojciecha zostało wykupione od morderców przez Bolesława Chrobrego i przewiezione
do Gniezna, gdzie zostało bardzo
uroczyście złożone w kościele.
Podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego w 1000 roku do grobu męczennika pielgrzymował cesarz
niemiecki Otton III, który oddał
cześć Męczennikowi.
Podczas tego słynnego
Zjazdu w Gnieźnie założono metropolię gnieźnieńską,
której patronem został ogłoszony św. Wojciech. Niestety
w 1038 roku podczas najazdu
na Polskę książę czeski Brzetysław wykradł relikwie św. Wojciecha i wywiózł je do Czech.
Do dziś duża ich część znajduje
się w katedrze św. Wita w Pradze.
Właśnie w tym miejscu w dniu
23.04.2016 roku, z okazji 1050
rocznicy Chrztu Polski, kolejny
następca biskupa Wojciecha,
ks. kard. Dominik Duka uroczyście pobłogosławił i zainaugurował nowy Międzynarodowy Szlak
św. Wojciecha. Szlak ten poprowadzi pielgrzymów i turystów na
nowej trasie z Pragi aż do Gdańska. Pierwszy etap połączy Pragę
przez kraj środkowoczeski, kraj
pardubicki, kraj kralovohradecki
z województwem dolnośląskim.
W 2019 roku organizatorzy
jubileuszowych XXX PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, które od początku
współorganizuje i wspiera duchowo ks. kard. Dominik Duka,
zwrócili się z prośbą o przekazanie relikwii św. Wojciecha
do kościoła pod jego wezwaniem
we Wrocławiu, aby ponownie
św. Wojciech mógł odbyć wędrówkę do Polski. Peregrynacja relikwii św. Wojciecha
może nastąpić po wszystkich
67 stacjach na trasie I etapu
Międzynarodowego Szlaku
św. Wojciecha. Docelowo relikwie
będą umieszczone w kościele

Przekazanie relikwii św. Wojciecha przez ks. kard. Dominika Dukę Julianowi Golakowi - Przewoniczącemu Komitetu Organizacyjnego
Polsko - Czeskch Dni Kultury Chrześcijańskiej w Pałacu Arcybiskupów Praskich 22.11.2019 roku.

pw. św. Wojciecha przy Placu Dominikańskim we Wrocławiu, który ma być miastem kończącym
pierwszy etap nowego szlaku.
W dniu 22.11.2019 roku
arcybiskup praski ks. kard. Dominik Duka przekazał relikwie
św. Wojciecha na ręce przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”, aby zapoczątkować ponowną wielką wędrówkę
św. Wojciecha w intencji odnowy moralnej obu narodów oraz
dobrego rozwoju całej Europy.
Peregrynacja relikwii św. Wojciecha przypomniałaby Polsce
i Europie jego zasługi i przyczyniła się do lepszej integracji
europejskiej.
Organizatorzy Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
„Bądźmy Rodziną” pragną, aby
relikwie św. Wojciecha peregrynowały w 2020 roku, najpierw
d o w s z y s t k i c h k o ś c i o ł ów
na stacjach Międzynarodowego
Szlaku św. Wojciecha w archidiecezji wrocławskiej. W czasie tej
peregrynacji będą organizowane
liczne wydarzenia społeczno kulturalne, między innymi międzynarodowe plenery artystyczne, aby twórcy z Polski, Czech
i innych krajów europejskich mogli tworzyć pod natchnieniem,
w takich miejscowościach, jak
np. Libice nad Cidlinou, Święty
Gaj, Gniezno, Břevnov, itp.

Organizatorzy pragną, aby
powstawały nowe dzieła artystów: rzeźby, obrazy, wiersze,
sztuki teatralne. Relikwiarz mógłby powstać podczas międzynarodowego pleneru artystycznego, organizowanego w ramach
Polsko - Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”. Jest już pierwsze dzieło, które
powstało we Wrocławiu. Profesor
Mirosław Gąsieniec skomponował „Oratorium o Św. Wojciechu”,
które zostało wykonane po raz
pierwszy w kościele WNMP
w Kłodzku w dniu 6.10.2019 roku.
Oratorium wykonała 40 - osobowa grupa artystów wrocławskich
w języku łacińskim. Być może uda
się zorganizować ten wyjątkowy
koncert także we Wrocławiu oraz
w innych miejscowościach na nowym Międzynarodowym Szlaku
św. Wojciecha.
W ramach XXX jubileuszowych DNI zostało przygotowanych ponad sto różnorodnych
wydarzeń społeczno - kulturalnych w 60 miejscowościach,
nie tylko w Polsce i w Czechach,
ale także na Białorusi, Ukrainie
oraz po raz pierwszy w Grecji
i na Łotwie. Patronat honorowy
nad jubileuszowymi XXX Polsko Czeskimi Dniami Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”
objęły następujące Osobistości:
J. Em. Ks. kard. Dominik Duka
Prymas Czech i Moraw,
J.E. Ks. abp Wojciech Polak - Pry-

mas Polski,
J.E. Ks. abp Józef Kupny - Metropolita Wrocławki
J.E. Ks. abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański,
J.E. Ks. abp Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski,
J.E. Ks. bp Jan Vokal - Biskup diecezji Hradec Kralove,
J.E. Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz
Biskup Grodzieński,
J.E. Ks. bp Ignacy Dec - Biskup
Świdnicki,
J.E. Ks. bp Zbigniew Kiernikowski
Biskup Legnicki,
J.E. Ks.bp Wiesław Śmigiel - Biskup Toruński,
J.E. Ks. bp Jacek Jezierski - Biskup
Elbląski,
J.E Barbara Ćwioro - Ambasador
RP w Republice Czeskiej,
J.E. Ivan Jetřáb - Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce,
Cezary Przybylski - Marszałek
Województwa Dolnośląskiego,
Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Mieczysław Struk - Marszałek
Województwa Pomorskiego,
Witold Wróblewski - Prezydent
Elbląga,
Jacek Sutryk - Prezydent Wrocławia,
Tomasz Budasz - Prezydent
Gniezna
Michał Zalewski - Prezydent
Torunia
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III MIĘDZYNARODOWY KONKURS WIEDZY
O POLSCE I CZECHACH
W dniu 2.12.2019 roku odbył
się już po raz trzeci Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Polsce
i Czechach. Jak w latach poprzednich wydarzenie miało miejsce
w obiektach Centrum Turystyczno - Sportowego w Nowej Rudzie. Do Nowej Rudy przyjechało
17 czteroosobowych drużyn
szkolnych.
Przybyłych uczestników
z Polski i Czech powitał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu i podziękował
za przyjazd nawet z tak odległych miast, jak np. Warszawa,
Kleszczów koło Łodzi czy Mlada
Boleslav. Następnie przewodniczący komisji konkursowej,
a jednocześnie prezes Polsko-Czeskiego Towarzystwa
Naukowego dr Ryszard Gładkiewicz przedstawił wszystkich członków komisji z Polski
i Czech: prof. zw. dr hab. Zenona Jasińskiego z Uniwersytetu
Opolskiego, poetkę Vĕrę Kopecką z Křynic (Rep. Czeska),
Joannę Golak - Cincio - filologa
i bohemistkę z Wrocławia, tłumacza Konkursu, Marię Jasińską
z Opola, Renatę Łomnicką-byłą
nauczycielkę ekonomii, Jadwigę Dunaj - sekretarza Zarządu
Polsko-Czeskiego Towarzystwa
Naukowego, Grażynę Radzik nauczycielkę historii, która pełniła także funkcję Rzecznika
Komisji Konkursowej. Julian
Golak poinformował wszystkich uczestników, że impreza
odbywa się pod patronatem
Konsula Republiki Czeskiej we
Wrocławiu Arkadiusza Ignasiaka,
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Romana Kowalczyka, Burmistrza
Nowej Rudy Tomasza Kilińskiego,
Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego
i jest współfinansowana z budżetu województwa dolnośląskiego
w ramach XXX Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej
„Bądźmy Rodziną”.
III Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach
wiekowych: dla uczniów szkół
polskich i czeskich do 16 lat i powyżej 16 lat. W pierwszej części
wszystkie 4-osobowe drużyny
rozwiązywały test pisemny,
na co przewidziano 40 minut.

Wręczenie nagród dla najlepszych drużyn w kategorii szkoły ponadpodstawowe. Nagrody wręczają prof. Zenon Jasiński i Julian Golak.

Każda z drużyn siedziała przy
osobnym stoliku i zakreślała
po konsultacji jedną z czterech
możliwych odpowiedzi. Nad
prawidłowym przebiegiem
konkursu czuwała cały czas
8-osobowa polsko - czeska komisja konkursowa. W tym czasie
dla nauczycieli, opiekunów
i wolontariusz y zorganizowano w innej sali konferencję, podczas której
prof. dr hab. Zenon Jasiński z Uniwersytetu Opolskiego przedstawił bardzo ciekawą prelekcję wraz
z prezentacją multimedialną pt.
„Leksykon Polaków w Czechach
i na Słowacji”. Profesor koordynuje
od lat wydawanie tego leksykonu, który jest skarbnicą wiedzy
o Polakach tam żyjących. Do tej
pory ukazało się drukiem pięć
tomów Leksykonu, które profesor Jasiński bardzo interesująco
zaprezentował, wzbudzając duże
zainteresowanie zebranych.
Po części teoret ycznej
uczniowie przystąpili do egzaminu praktycznego, w którym
polsko-czeska komisja oceniała
odpowiedzi na zadane pytania.
O końcowej klasyfikacji zadecydowała suma punktów z obu
części egzaminu. Wśród szkół
w kategorii do 16 lat wygra-

ła Szkoła Podstawowa nr 100
z Warszawy, drugie miejsce zajęła szkoła z Kleszczowa, trzecie
Gimnazjum z Mladá Boleslav
(Czechy), czwarte przypadło
Szkole Podstawowej z Machova (Czechy).
W kategorii szkół ponadpodstawowych wygrało Publiczne Liceum Ogólnokształcące
w Opolu, drugie miejsce zajęło
Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku,
trzecie Gimnazjum im. dr Pekařa
w Mladá Boleslav, czwarte Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Bystrzycy Kłodzkiej. Nagrody
dla zwycięskich drużyn szkolnych, które stanęły na podium
wręczyli: Konsul Honorowy Repu-

bliki Czeskiej we Wrocławiu Arkadiusz Ignasiak, przewodniczący
komisji konkursowej dr Ryszard
Gładkiewicz, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Julian
Golak oraz prof. dr hab. Zenon Jasiński z Uniwersytetu Opolskiego.
W swoim wystąpieniu Konsul
Arkadiusz Ignasiak pogratulował
wszystkim uczestnikom i wyraził
nadzieje na dalszy rozwój tej imprezy. Podziękował też wszystkim
członkom Komitetu Organizacyjnego za świetne przygotowanie i przeprowadzenie III edycji
Konkursu. Zaapelował też, aby
kontynuować tą niezwykle cenną
inicjatywę edukacyjną w następnych latach.

Najlepsze drużyny wraz z Komisją Konkursową i organizatorami.
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30. ROCZNICA AKSAMITNEJ REWOLUCJI W KLADNIE
W listopadzie 2019 roku
w Republice Czeskiej obchodzono uroczyście 30.rocznicę „Aksamitnej rewolucji”. W różnych
czeskich miastach odbywały się
spotkania i wspominano wydarzenia sprzed 30 laty. Największe uroczystości o charakterze
międzynarodowym z udziałem
szefów rządów krajów Europy środkowej zorganizowano
w Pradze. W spotkaniu uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, który wraz ze swoim
Śp. ojcem Kornelem Morawieckim obalał komunizm w Polsce.
Przemówienie polskiego premiera oceniono jako bardzo ważne,
bowiem jako jedyny z premierów
krajów Grupy Wyszehradzkiej
tak aktywnie walczył z reżimem
komunistycznym. W listopadzie
1989 roku działania Vaclava Havla
i „Občanského Fórum” doprowadziły do masowych protestów
społecznych w Pradze i innych
miastach Czechosłowacji, w wyniku których Vaclav Havel został
prezydentem.
Na zaproszenie Biblioteki Naukowej w Kladnie 20.11.2019 r.
Rzecznik Generalny Solidarno-

Julian Golak podpisuje uczestnikom spotkania w Kladnie swoją książkę „Wspomnienia
o Polakach i Czechach”.

Plakat zapraszający na spotkanie
z Julianem Golakiem

ści Polsko-Czesko-Słowackiej
Julian Golak wygłosił wykład,
w którym przedstawił mało znane w Czechach fakty związane
z organizacją różnorodnych akcji
SPCzS. Omówił wkład Polaków
w powstanie tej organizacji oraz
rolę jaką miał wrocławski festiwal, który odbył się w dniach
3 - 5.11.1989 roku. Wtedy to
właśnie wrocławscy działacze
Solidarności Polsko - Czechosłowackiej zorganizowali Przegląd
Czechosłowackiej Kultury Niezależnej, na który przyjechało około

w wydarzeniach lat 1980 - 1989,
a za działalność w Solidarności
po ogłoszeniu stanu wojennego
zapłacił więzieniem. Opowiadał
też o współpracy opozycji antykomunistycznej w obu krajach.
Przybliżył też zebranym aktualną działalność SPCzS-u w Polsce
i w Czechach. Dyrektor Biblioteki
serdecznie podziękował za ciekawą prelekcję i zaprosił wszystkich uczestników spotkania
do zwiedzenia wystawy o historii
aksamitnej rewolucji.

3000 Czechów i Słowaków. Przyjechali także czescy emigranci
z różnych innych krajów, między
innymi Karel Kryl i Jaroslav Hutka.
Vaclav Havel po latach nazwał
to wrocławskie wydarzenie
„Uwerturą Aksamitnej Rewolucji”.
Spotkanie z Julianem Golakiem miało miejsce w drugim
co do wielkości mieście w kraju
środkowoczeskim. Było też okazją do przypomnienia roli Polaków w obaleniu komunizmu. Mówił to jako świadek historii, bowiem sam aktywnie uczestniczył

Ewa Jazienicka

30 LET SVOBODY V ČESKÉ REPUBLICE
SETKÁNÍ VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V KLADNĚ
V České republice bylo v listopadu 2019 velmi hlasitě a aktivně slaveno 30. výročí „sametové revoluce“. V různých českých
městech probíhala setkání a
vzpomínalo se na události, které se odehrály před třiceti lety.
Největší mezinárodní oslavy se
konaly v Praze za účasti předsedů vlád středoevropských zemí,
osobně se zúčastnil i předseda
polské vlády Mateusz Morawiecký, který se spolu se svým
zemřelým otcem Kornelem Morawieckým aktivně účastnil svržení komunismu. Projev polského
předsedy vlády byl považován
za velmi důležitý, protože jako
jediný premiér ze zemí visegrádské skupiny mohl připomenout
skutečnosti související s válkou
proti komunistickému režimu.
V listopadu 1989 vedly aktivity Václava Havla a Občanského

fóra k masovým společenským
protestům v Praze a dalších
městech Československa, v
důsledku čehož se Václav Havel
ocitl na Hradčanech a stal se
prezidentem.
20. 11. 2019 byl do Vědecké
knihovny v Kladně pozván Julian
Golak z Nowé Rudy, který je více
než 20 let generálním mluvčím
Polsko-česko-slovenské solidarity. Julian Golak představil v České
republice málo známá fakta týkající se organizace různých kampaní Polsko-česko-slovenské solidarity, připomněl příspěvek Poláků
k vytvoření nejen této organizace, ale především o roli, kterou
sehrál Vratislavský festival, který
se konal dne 3-5.5.11.1989. Tehdy
právě aktivisté Polsko-československé Solidarity zorganizovali
přehlídku československé nezávislé kultury, které se zúčastnilo tři

tisíce Čechů a Slováků. Z různých
zemí přijeli také Češi, kteří byli
v nucené emigraci, včetně Karla
Kryla a Jaroslava Hutky. O několik
let později Václav Havel nazval
tuto vratislavskou akci „předehrou sametové revoluce“.
Setkání s Julianem Golakem,
vedoucím Polsko-česko-slovenské solidarity, se uskutečnilo ve
Vědecké knihovně v Kladně, tj.
ve druhém největším městě ve
Středočeském kraji. U příležitosti 30. výročí sametové revoluce
představil Julian Golak polský
příspěvek, tj. historii vzniku Solidarity a protestů v srpnu 1980.
Vyprávěl také příběh o spolupráci
mezi protikomunistickou opozicí
v obou zemích, což v Československu vedlo ke svržení komunistické moci a vyneslo do úřadu
prezidenta Československa Václava Havla.

V přednáškovém sále vědecké knihovny v Kladně představil
Julian Golak osud revoluce Solidarity v Polsku od srpna 1980,
přes stanné právo zavedené
generálem Jaruzelským, až po
první svobodné volby. Na položené otázky odpovídal příklady
ze svého vlastního života, často
málo známými fakty z činnosti
Solidarity.
Kromě toho Julian Golak hovořil o současné aktivní činnosti
Polsko-česko-slovenské solidarity
v Polsku a České republice. Ředitel knihovny vřele poděkoval
za zajímavou přednášku a pozval
všechny účastníky, aby navštívili
výstavu o historii sametové revoluce v Kladně.
Překlad: Joanna Golak-Cincio

Ziemia Kłodzka nr 298-299/listopad-grudzień 2019

7

Ewa Jazienicka

OTWARCIE WYSTAWY „SZLAK DO WOLNOŚCI
SOLIDARNOŚCI POLSKO - CZECHOSŁOWACKIEJ”
W dniu 30 grudnia 2019 roku
we Wrocławiu na placu przy
skrzyżowaniu ulic Szewskiej
z Wita Stwosza została udostępniona mieszkańcom Wrocławia
oraz gościom z wielu krajów
wystawa pn. „Szlak do wolności
Solidarności Polsko - Czechosłowackiej”. Ta wystawa przedstawia
w sposób chronologiczny najważniejsze wydarzenia w Polsce
i Czechosłowacji w latach 1945
- 1989, dotyczące walki z komunistycznym reżimem. Została
zorganizowana przez Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu
oraz Stowarzyszenie Solidarność
Polsko - Czesko - Słowacka. Jej
autorami są Grzegorz Majewski
z Legnicy i Petr Blażek z Pragi.
Ta wyjątkowo ciekawa wystawa znalazła się w 2019 roku
w programie XXX jubileuszowych Polsko - Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”. Została opracowana na podstawie archiwalnych
materiałów i dokumentów
i przedstawia mało znane historyczne wydarzenia w tym
okresie, organizowane przez
Polaków, Czechów i Słowaków.
Wiele miejsca poświęcono
przypomnieniu wydarzeń, organizowanych we Wrocławiu
i na pograniczu w latach 80-tych
XX wieku. Jest np. kilka archiwalnych zdjęć przypominających powstanie Solidarności i wydarzenia
w zajezdni autobusowej nr 7 przy
ul. Grabiszyńskiej, gdzie mieścił

Jedna z tablic wystawowych.

W uroczystym otwarciu wystawy Szlak do wolności SPCZS uczestniczyli i przemawiali: Grzegorz Majewski - autor wystawy (pierwszy
z lewej), Igor Wójcik - dyrektor OKiS, Mirosław Jasiński - dyrektor Galerii Miejskiej i Julian Golak - szef SPCzS.

się słynny Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w sierpniu 1980
roku. Tam również ta wystawa
będzie eksponowana.
Ważnym wydarzeniem przedstawionym na wystawie jest
zorganizowany we Wrocławiu
w listopadzie 1989 roku Przegląd
Niezależnej Kultury Czechosłowackiej, który Vaclav Havel na-

zwał „Uwerturą do Aksamitnej
Rewolucji”. Wystawa może być
eksponowana w 2020 roku także w innych miejscowościach
w Polsce i w Czechach.
Julian Golak z Nowej Rudy,
który już od ponad 20 lat jest
Rzecznikiem Generalnym Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej, podkreślił w swoim

Przemawia Leszek Budrewicz.

wystąpieniu podczas otwarcia
wystawy, że wydarzenia historyczne, które prezentuje, są ciągle
mało znane. Nie pisze się o nich
w podręcznikach. Zaapelował
także do władz miasta Wrocławia, by plac nazwano imieniem
SPCzS.
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30. ROCZNICA PRZEMÓWIENIA VACLAVA HAVLA
W POLSKIM SEJMIE
Zbliża się XXX rocznica wyjątkowego przemówienia, jakie
Vaclav Havel wygłosił w polskim
częściowo wolnym Sejmie w dniu
25.01.1990 roku. Treść moich
refleksji jest od serca, bowiem
miałem zaszczyt poznać Vaclava
Havla i kilka razy spotkałem się
z nim osobiście. Przez całe życie był dla mnie wzorem, który
na długie lata pozostanie
w mojej pamięci. Pisałem
o Nim w trzech moich książkach,
w których wspominałem najważniejsze osoby w walce
o wolność w polityce europejskiej, również jako o postaci
wzorcowej dla innych polityków...
Od czasu wystąpienia Vaclava
Havla w polskim Sejmie zaplanowałem z przyjaciółmi wielką
akcję społeczno - kulturalną
na pograniczu pn. Polsko - Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej,
które realizujemy z powodzeniem od 30 lat pod hasłem „Bądźmy Rodziną”. Tamto wystąpienie
V. Havla było niezwykłe i inspirujące. Havel mówił do polskich posłów i senatorów; „(...) przypuszczam, że granice powinny mieć

w przyszłej Europie coraz mniejsze znaczenie, że ludzie powinni
bez przeszkód przemieszczać się
z jednego kraju do drugiego i że
głównie powinno to dotyczyć
naszej wspólnej granicy".
Słowa prorocze które zainspirowały mnie oraz później
moich przyjaciół na pograniczu
do szczególnej pracy z wyznaczonym dalekosiężnym celem,
który wtedy sformułowałem następująco: „Jest pilna potrzeba,
aby granica państwowa przestała
być barierą, a stała się pomostem
łączącym sąsiednie narody”.
Temu była podporządkowana moja praca w kolejnych
latach, kiedy zaproponowałem
i współtworzyłem pierwszy wyłącznie polsko - czeski Euroregion
Glacensis. Tworzyliśmy go razem
z małą grupą odważnych ludzi
(Polaków i Czechów), zupełnie
oddolnie. Budowaliśmy nową jakość na pograniczu poprzez różnorodne wydarzenia społeczno kulturalne, które odbywały się np.
w ramach kolejnych Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
„Bądźmy Rodziną”. Dzisiaj, gdy

Prezydent Vaclav Havel

obchodzimy jubileusz XXX DNI
wyliczono, że w ramach tej akcji
zorganizowano ponad 2000 różnorodnych wydarzeń społeczno kulturalnych. Naszą ideę „Bądźmy
Rodziną”, która była także bliska
Vaclavovi Havlovi, przenosimy już
od kilku lat za inne granice państwowe. Nasze dobre doświadczenia z pogranicza, z autentycznej współpracy mieszkańców
przygranicznych miejscowości,

skutecznie przenosimy do innych narodów europejskich,
np. na Ukrainę, na Białoruś, a także po raz pierwszy w tym roku
na Łotwę i do Grecji.
Serdecznie dziękuję wszystkim współorganizatorom zaangażowanym w polsko - czeską
współpracę i mam nadzieję, że ta
oddolna bardzo aktywna działalność będzie się w dalszym ciągu
naturalnie rozwijać.

Julian Golak

30. VÝROČÍ PROJEVU VÁCLAVA HAVLA V POLSKÉM
PARLAMENTU
Blíží se 30. výročí zvláštního
projevu, který Václav Havel přednesl v polském částečně svobodném Sejmu dne 25.1.1990.
Obsah mých reflexí je od srdce,
protože jsem měl tu čest Václava
Havla poznat a několikrát jsem
se s ním osobně setkal. Celý můj
život byl pro mě vzorem, který
zůstane v mé paměti po mnoho
let. Napsal jsem o něm ve svých
třech knihách, v nichž jsem zmínil
nejdůležitější osoby, které bojovaly za svobodu v evropské politice, ale také osobnosti, které
byly vzorem pro jiné politiky ...
Od Havlova vystoupení v polském parlamentu jsem spolu
se svými přáteli naplánoval velkou společensko-kulturní akci na
pohraničí Polsko-české dny křesťanské kultury, kterou úspěšně

pořádáme již 30 let pod heslem
„Zůstaňme rodinou“. Toto vystoupení V. Havla bylo mimořádné
a inspirativní; V. Havel hovořil s
polskými poslanci a senátory:
„...domnívám se, že hranice by
měly mít v budoucí Evropě stále
menší význam, že lidé by měli
volně proudit z jedné země do
druhé a že by to mělo především
platit o naší vzájemné hranici.“
Prorocká slova, která inspirovala mě a později i mé přátele v pohraničí ke zvláštní práci s
dlouhodobým cílem, který jsem
tehdy formuloval následovně; "Je
naléhavě nutné, aby státní hranice přestávala být bariérou a stala
se mostem spojujícím sousední
národy."
M oje práce tomu byla
podřízena v následujících le-

tech, kdy jsem navrhl a spolutvořil první výlučně polsko-český
euroregion Glacensis. Vytvořili
jsme ho společně s malou skupinou statečných lidí (Poláků a
Čechů) úplně od základů. Nově
jsme na hranicích vytvořili novou
kvalitu prostřednictvím různých
společenských a kulturních akcí,
které se odehrály například v
rámci opakujících se polsko-českých dnů křesťanské kultury
„Zůstaňme rodinou“. Dnes, kdy
slavíme 30. výročí Dnů, jsme spočítali, že v rámci této jedné akce
bylo uspořádáno více než 2 000
různých společenských a kulturních akcí. Náš nápad „Zůstaňme
rodinou“, který byl také blízký V.
Havlovi, přenášíme již několik let i
na jiné státní hranice. Naše dobré
zkušenosti úspěšně přenášíme

z pohraničí, ze skutečné spolupráce obyvatel pohraničních
měst, na další evropské národy,
např. na Ukrajinu, Bělorusko, a
letos poprvé do Lotyšska a Řecka.
Chtěl bych poděkovat všem
spoluorganizátorům zapojeným
do polsko-české spolupráce a
doufám, že se tato velmi aktivní
místní činnost bude přirozeně
rozvíjet.
Julian Golak, předseda organizačního výboru Polsko-českých
dnů křesťanské kultury „Zůstaňme rodinou“.
Generální mluvčí Polsko-česko-slovenské solidarity
Překlad: Joanna Golak-Cincio

Ziemia Kłodzka nr 298-299/listopad-grudzień 2019

9

Vaclav Havel

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA VACLAVA HAVLA
Z DNIA 25.01.1990 ROKU
Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Panowie Marszałkowie! Szanowne Panie Posłanki! Szanowni Panowie Posłowie
i Senatorowie! Mili Przyjaciele!
Jestem bardzo zadowolony,
że pierwszym zagranicznym
parlamentem, w którym mam
zaszczyt wystąpić, jest właśnie
polski Sejm. Nie jest to zwykły
zbieg okoliczności. Coś to oznacza i mam prawo przypuszczać,
że wiecie co.
Pozwólcie mi na krótki osobisty wstęp: w Polsce jestem
po raz drugi. Pierwszy raz byłem
tutaj jako student z wycieczką
studencką w roku 1957. Było to
po waszym znanym Październiku, Wasz kraj żył wtedy radosnymi nadziejami, które później były
wielokrotnie tak okrutnie udaremnione, a ja byłem zafascynowany wszystkim co polskie.
Czytałem Hłaskę, Miłosza, Herberta, Kołakowskiego, Brandysa
i Adolfa Rudnickiego, który pisał
o holokauście, antysemityzmie
i przekleństwie ciążącym nad naszą częścią Europy; kilkakrotnie
widziałem „Kanał” Wajdy, podziwiałem polskiego ducha wolności i szczególny heroizm, który
na mnie emanował z kultury polskiej, a który był dla mnie gdzieś
w zakamarkach mojej duszy milszy niż wieczny sceptycyzm, a
niekiedy i kult przeciętności
i podeptania, które tak często
pojawiają się w literaturze czeskiej. Ja sam istotnie rozpoczynałem pisać tak zwane sztuki
absurdu, pełne niepewności,
śmiesznej grozy i niezbyt widocznych złych zakończeń, ale
mój podziw dla polskiego etosu ku mojemu zdziwieniu nie
wykluczał się z tego mojego
literackiego widzenia świata.
Dzisiaj jestem tutaj - po
33 latach – po raz drugi i do tego
jako prezydent Czechosłowacji.
Jestem zmuszony zadać sobie
pytanie: co w ciągu tych 33 lat
zmieniło się u Was, u nas i ogólnie w naszej części świata?
Zmieniło się bardzo wiele.
Najważniejszą zmianą jest to,
że definitywnie zakończył się
czas periodycznie budzących się
i periodycznie zawiedzionych
nadziei, cyrkulacja wiecznych

iluzji i rozczarowań, piekielny
taniec wolności ze śmiercią. Po
pierwsze – wydaje się pewne,
że demokracja i wolność, sprawiedliwość i swoiste cechy
narodowe zwyciężą, a proces,
który nas do nich prowadzi
jest już nieodwracalny. Ta pewność wyrasta przede wszystkim
z tego, że nasze dążenia samowyzwoleńcze nie są samotnymi
próbami pośród państw, które
nas nie rozumieją, ale że one łączą się w jeden wspólny prąd.
Zmiany, które pomimo dotychczasowych przeszkód wywalczył
naród polski, ważne zmiany
w Związku Radzieckim, dążenia
do demokratycznych stosunków
na Węgrzech i w Niemieckiej
Republice Demokratycznej,
następnie nasza spokojna rewolucja w Czechosłowacji,
bohaterskie i ciężko opłacone
zwycięstwo Rumunów nad autokratycznym Drakulą, a w końcu i
ruch, którego jesteśmy świadkami w Bułgarii - to wszystko zlewa
się w jedną rzekę, której nurtu
nie można zatrzymać już żadną
zaporą.
Raj na ziemi nie zwyciężył
i chyba nigdy nie zwycięży.
Takimi wyobrażeniami mogła się koić tylko pyszna myśl
tych, którzy są przekonani,
że wiedzą wszystko, że nad
nimi nie ma już żadnej wyższej tajemniczej instytucji
i że mogą oni rozkazywać historii. Raj na ziemi zatem nie
zwyciężył, a przed nami będzie jeszcze wiele trudnych
chwil. Zwyciężyła tylko realna
nadzieja, że wspólnie wrócimy
do Europy jako wolne, niezależne i demokratyczne państwa i
narody. Ale i to jest dobre. Kto z
nas coś takiego był w stanie sobie wyobrazić jeszcze zaledwie
przed 12 laty?
Czy przypominacie sobie
panowie Adamie Michniku,
Jacku Kuroniu i Janie Lityński
nasze pierwsze tajne spotkanie
na granicy czechosłowacko-polskiej? (Oklaski) Byliśmy wtedy –
Wy i my – tak zwani dysydenci,
to znaczy ludzie prześladowani
przez policję, więzieni, wyśmiewani. Wprawdzie śmialiśmy się
ze swoich aniołów stróżów

i cieszyliśmy się z tego, jak udało
się nam im uciec, ale gdyby wtedy nam ktoś powiedział, że już
za 12 lat będziemy posłami,
ministrami i prezydentami,
wyśmiewalibyśmy się z niego
chyba jeszcze bardziej. (Oklaski).
A pomimo tego tak się stało.
Systemy totalitarne bloku
radzieckiego upadają, a my,
którzy nie robiliśmy nic więcej
niż to, że głośno mówiliśmy
o tym, co myślimy i pozwalaliśmy
się za to zamykać w więzieniach,
obejmujemy poważne stanowiska państwowe, a śmiać możemy się tylko wtedy, kiedy nie są
na nas skierowane kamery telewizyjne. (Oklaski)
Naszym głównym zadaniem - a teraz nie będę mówił
o swoich polskich i czechosłowackich przyjaciołach, ale
o naszych narodach - jest wspólnie zastanowić się nad tym, jak
postępować z niedawno uzyskaną wolnością. Zanim powiem
coś na ten temat, muszę powiedzieć parę słów na marginesie.
Naszą rewolucję czechosłowacką, która co prawda zaczęła się listopadową masakrą
studentów, ale jednak miała aż
zaskakująco spokojny i szybki
przebieg, nazywają rewolucją
delikatną, grzeczną, spokojną,
pełną miłości. Oczywiście jesteśmy szczęśliwi, że u nas było tak
mało ofiar, ale tym bardziej nie
zapominamy o tych narodach,
które za swoją wolność musiały
płacić krwią, a bez ich ofiar my
sami chyba trudno moglibyśmy
tak prędko i prawie bezboleśnie
przebudzić się w swojej wolności. Już w swoim wystąpieniu
noworocznym podkreśliłem,
a tutaj to z zadowoleniem potwierdzę, że Wegrzy i Polacy
krwawili także za nas, że dobrze wiemy i nie zapomnimy
o tym (Oklaski); w pewnym
sensie płacili za nas i Rumuni,
pomimo tego, że ich rewolucja
następowała dopiero po naszej.
Któż może wiedzieć czy ciemne
siły na naszej ziemi nie przystąpiłyby do kontrataku, gdyby nie
zostały sparaliżowane przykładem rumuńskim, który pokazał,
że ludność jest w stanie nawet
w taki sposób się bronić.

Mówiąc krótko: aczkolwiek
nam przy naszej rewolucji nikt
bezpośrednio nie pomagał, co
jest w naszym kraju rzeczywistą
nowością historyczną, dobrze
wiemy, że bez wieloletniej walki
Polaków, bez dążeń narodowowyzwoleńczych narodów Związku Radzieckiego, bez ostrzeżenia, jakim jest powstanie niemieckie z roku 1953 i węgierskie
z roku 1956, nie moglibyśmy się
dzisiaj cieszyć z naszej niedawno uzyskanej wolności i z tego,
jak relatywnie bez przeszkód to
wszystko przebiegło.
Wiemy oczywiście także,
że była to „Solidarność" polska,
kierowana przez Lecha Wałęsę,
która jako pierwsza znalazła pokojowy i jednocześnie skuteczny
sposób trwałego przeciwstawiania się systemowi totalitarnemu.
Nie zapominamy także o tym,
że to właśnie Wy, polski Senat
i Sejm, byliście tymi, którzy jako
pierwsi – już w lecie ubiegłego
roku - potępiliście haniebną
napaść na Czechosłowację
w roku 1968. (Oklaski) Pozwólcie
mi zatem, abym z tego miejsca
podziękował Wam i całemu
narodowi polskiemu. (Oklaski)
Obiecałem, że krótko powiem, jakie zadania stawia przed
nami nowa sytuacja.
Jest ich wiele.
Przede wszystkim należy
wykorzystać to, że przed naszymi narodami po długich latach i dziesięcioleciach otwiera
się perspektywa rzeczywistej
i autentycznej przyjaźni. Dawne
spory, rywalizacja i animozje zostały przykryte wspólnymi doświadczeniami totalitaryzmu.
(Oklaski) Tak zwana przyjaźń – ta
formalna, odgórnie reżyserowana zabawa w przyjaźń w ramach
Układu Warszawskiego i RWPG odchodzi wraz z systemami
totalitarnymi. Z nimi odchodzi
też ciche i szkodliwe rozniecanie
nacjonalistycznych, egoistycznych nastrojów, co było sprytnie
rozgrywane zgodnie z hasłem
„dziel i rządź”. Całe lata analogicznych losów i podobnej walki
o te same ideały powinny być
dzisiaj docenione i przekształcić się w rzeczywistą przyjaźń
i wzajemny szacunek. Dokład-
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nie w to, co charakteryzowało lata tajnego przenoszenia
w plecakach niezależnej literatury przez nasze wspólne góry,
a co następnie przybrało kształt
Festiwalu Czechosłowackiej Kultury Niezależnej we Wrocławiu,
który miał taki pomyślny przebieg, zwłaszcza dzięki niezmordowanym członkom PolskoCzechosłowackiej Solidarności Zbyszkowi Janasowi i Mirkowi
Jasińskiemu, a który to festiwal
stał się jednym z preludiów naszej czechosłowackiej rewolucji.
Z tej, rzecz ywiście autentycznej przyjaźni, opartej
na wlasciwym zrozumieniu losu,
który był nam wspólnie narzucony; ze wspólnych doświadczeń,
a zwłaszcza ze wspólnych ideałów, które nas łączą, z tego powinna wyrastać dobra koordynacja naszej polityki w procesie,
który my i Wy nazywamy powrotem do Europy. W tym punkcie
powinniśmy swoje wysiłki jak
najlepiej skoordynować także
z Węgrami, dokąd jadę jutro
ze swoimi współpracownikami,
i to nie przypadkowo, a także
z inny mi narodami naszej części
Europy. (Oklaski)
Nie powinniśmy wzajemnie
rywalizować w tym, kto kogo
wyprzedzi i kto wcześniej wywalczy sobie miejsce w tym czy
innym europejskim organie, ale
wręcz przeciwnie, powinniśmy
w tych dążeniach wzajemnie
sobie pomagać w duchu tej solidarności, która była inspiracją
w gorszych czasach, kiedy Wy
protestowaliście przeciwko
prześladowaniu nas, a my Was.
Jakie kształty instytucjonalne ta nasza wschodnioeuropejska czy środkowoeuropejska koordynacja stworzy,
trudno w tej chwili przewidywać. Europa Zachodnia jest
w procesach integracyjnych
znacznie bardziej zaawansowana, a gdyby każdy z nas
na własną rękę wracał do Europy,
trwałoby to chyba znacznie dłużej i byłoby to zapewne bardziej
skomplikowane niż wówczas,
kiedy będziemy postępować we
wzajemnej zgodzie. Nie dotyczy to tylko ekonomii, dotyczy
właściwie wszystkiego, łącznie
z rokowaniami rozbrojeniowymi.
C h ę t n i e b y m z a p ro s i ł
w najbliższym czasie na Zamek
w Bratysławie Waszych i Węgierskich przedstawicieli państwa
i społeczeństwa, ewentualnie
także obserwatorów z innych

państw Europy Środkowej,
gdzie moglibyśmy o tych sprawach wspólnie i spokojnie jeden
dzień porozmawiać. (Oklaski)
Być może wówczas będziemy
nieco mądrzejsi.
Tak czy inaczej, jedno jest
pewne: przed nami po raz
pierwszy jest realna historyczna szansa, że wypełnimy czymś
sensownym wielką próżnię
polityczną, która w Europie
Środkowej powstała po upadku cesarstwa habsburskiego.
Mamy szansę zmienić Europę
Środkową, dotychczasowy fenomen historyczny i duchowy,
w fenomen polityczny. Mamy
szansę obóz socjalistycznych
państw europejskich, które do
niedawna były kolonizowane
przez Sowietów, a które dzisiaj starają się o taką przyjaźń
z narodami Związku Radzieckiego, która będzie opierać się
na równouprawnieniu, zmienić
w wyjątkową formację, która będzie się przybliżać do bogatszej
Europy Zachodniej, nie jako
ubogi krewny lub bezradnie rozglądający się amnestionowany
więzień, ale jako ktoś, kto także
coś wnosi: (Oklaski) duchowe
i moralne impulsy, odważne,
pokojowe inicjatywy, niewykorzystany potencjał twórczy, etos
niedawno uzyskanej wolności
i inspiracje do od ważnych
i szybkich rozwiązań.
Obudziliśmy się i musimy
budzić tych, którzy na Zachodzie
nasze przebudzenie przespali.
Jest to zadanie, które spełnimy
tym lepiej, im solidarniej będziemy postępować. (Oklaski)
Jeżeli chcemy zastanawiać
się nad synchronizacją lub
koordynacją naszych kroków
na drodze do Europy, musimy
oczywiście mieć jasność co do
tego, co ma być na końcu tej
drogi, otóż ku jakiej Europie
właściwie zmierzamy.
Ogólny ideał jest dla nas
wszystkich chyba jasny: chcemy
należeć do Europy jako wspólnoty przyjaznych, niezależnych
narodów i demokratycznych
państw, do Europy ustabilizowanej, nie podzielonej na bloki i pakty, do Europy, która nie
potrzebuje ochrony super mocarstw, ponieważ jest w stanie
obronić się sama, budując swój
własny system bezpieczeństwa.
Jest nadzieja, że Związek
Radziecki - w interesie dobrych
stosunków ze swoimi byłymi satelitami - wycofa z tych państw

stopniowo swoje wojska. (Oklaski) Odpowiednie rokowania już
są prowadzone i wcześniej lub
później doprowadzą do pomyślnego rezultatu.
Wydaje mi się, że w procesie
helsińskim mamy stosunkowo
dobry punkt wyjścia. Gdyby
proces został przyspieszony
i zintensyfikowany, mógłby
- równolegle z innymi rokowaniami rozbrojeniowymi i
jednostronnymi inicjatywami
rozbrojeniowymi - przekształcić się w coś, co by spełniło
funkcję konferencji pokojowej
lub umowy pokojowej jako
definitywny koniec II wojny
światowej i zimnej wojny oraz
sztucznego podziału Europy
po II wojnie światowej. Wówczas
oba pakty wojskowe mogłyby
zostać rozwiązane, a proces
ogólnoeuropejskiej integracji
tym samym zostałby definitywnie zapoczątkowany.
Na razie Europa jest podzielona. Podzielone są i Niemcy.
Są to dwie strony tego samego medalu: trudno sobie wyobrazić niepodzieloną Europę
z podzielonymi Niemcami, ale
trudno sobie jednocześnie wyobrazić zjednoczone Niemcy
w podzielonej Europie. Oba procesy zjednoczeniowe siłą rzeczy
powinny przebiegać wspólnie
i o ile to możliwe szybko.
Jeden z kluczy do pokoju
Europy leży zatem w jej samym
środku, w Niemczech. Niemcy
zrobili dla nas wszystkich dużo:
zaczęli sami burzyć mur, który
oddziela nas od ideału, za którym tęsknimy, to znaczy od
ideału Europy bez jakichkolwiek murów, żelaznych kurtyn
i zasieków.
Jestem świadom aktualnego znaczenia, które ma problem
niemiecki dla nas wszystkich,
jednocześnie zdając sobie sprawę, że bez pokoju w Niemczech
nie będzie żyć w pokoju nikt
z nas. Wkrótce po wybraniu mnie
na prezydenta pojechałem
na kilka godzin do obu państw
niemieckich, by stwierdzić, jak
sami Niemcy patrzą na swoją
i europejską sytuację i aby jednocześnie podkreślić, jak ściśle
przyszły los nas wszystkich jest
związany z przyszłym losem
Niemiec.
Wróciłem z dobrymi wrażeniami. Rozsądni ludzie w obu
państwach niemieckich chcą
tego samego czego my wszyscy: spokojnej drogi do demo-

kratycznej i pokojowej Europy.
Wierzę, że to moje dobre
wrażenie jest dobrą informacją
również dla Was, którzy musieliście podczas II wojny światowej
poświęcić wielokrotnie więcej
ludzkich istnień niż my, którzy
macie pełne prawo w stosunku
do Niemców – chociaż w większości są to tylko potomkowie
generacji Waszych morderców mieć do nich mniejsze zaufanie
niż ja.
Zresztą nie będę ukrywał, że
mniejsze zaufanie niż ja, mają
liczni moi czechosłowaccy
współobywatele. Ze względu
na nich najpierw pojechałem
do Niemiec: postanowiłem
sobie, że postaram się być w ramach moich skromnych
możliwości - propagatorem
zaufania w dzisiejszym świecie, w którym go brak. A jeżeli już z tego miejsca mówię
o Niemczech, jest dla mnie
miłym obowiązkiem zapewnić
Was, że także demokratyczna
Czechosłowacja uznaje granice
na Odrze i Nysie za ostateczne
i nienaruszalne. (Oklaski)
Ponadto przypuszczam, że
granice powinny mieć w przyszłej Europie coraz mniejsze
znaczenie, że ludzie powinni
bez przeszkód przemieszczać
się z jednego kraju do drugiego i że głównie powinno dotyczyć to naszej wspólnej granicy.
(Oklaski) A to co już nie powinno
przez nasze granice przepływać,
to trujący dym, siarka i kwaśne
deszcze, czy to ze Stonawy czy
z Turoszowa. (Oklaski)
Jednak są jeszcze bardziej
niebezpieczne mury niż te, które
rozdzielają Europę. Są to mury,
które rozdzielają od siebie poszczególnych ludzi, i które dzielą
nasze własne dusze. Przeciwko
tym murom chciałbym przede
wszystkim występować. Dotyczy
to głównie mojej ojczyzny.
Najbardziej niebezpiecznym nieprzyjacielem dobrej
sprawy nie są u nas dzisiaj
ciemne siły totalitaryzmu, różne nieprzyjacielskie i intrygujące mafie, ale nasze własne
złe przymioty. Dlatego moim
programem prezydenckim
jest wnoszenie do polityki duchowości, odpowiedzialności
moralnej, człowieczenstwa,
pokory i przekonania, że jest
coś wyższego nad nami, że nasze poczynania nie zatracają się
w czarnej dziurze czasu, ale
gdzieś są odnotowane i oce-
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nione, że nie mamy prawa ani
powodu myśleć, że wszystko
rozumiemy, a zatem wiele możemy. (Oklaski)
Myślę, że Polacy ze swoją
silną religijnością, ucieleśnioną
we wspaniałej osobowości pa-

pieża, którego dali światu, mogą
mieć dla tych moich skromnych
prezydenckich zamierzeń zrozumienie. (Oklaski);
Przed 33 laty 14 dni spędziłem na Wybrzeżu. Dzisiaj znalazłem się w Warszawie, tym
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walecznym sercu Polski. Byłbym
zadowolony, gdyby to oznaczało, że nie tylko ja osobiście, ale
głównie ruch i idee, które reprezentuję, są dzisiaj odpowiednio
bliższe polskiemu sercu.

D z i ę k u j ę Wa m z a u wa g ę
i na zakończenie wznoszę sławne: Jeszcze Polska nie zginęła!
(Długotrwałe oklaski. Zebrani
wstają, odśpiewano 100 lat)

Julian Golak

REGIONALNE CZASOPISMO TRANSGRANICZNE
„ZIEMIA KŁODZKA” 1989 - 2019
11 listopada 1989 roku w Nowej Rudzie i w innych miastach
na Ziemi Kłodzkiej rozdawane
było wśród mieszkańców pierwsze wydanie nowego czasopisma
pt. „Ziemia Kłodzka”. Pierwsza
redakcja mieściła się w Nowej
Rudzie przy ul. Cmentarnej
13. Redakcję tworzyli działacze społeczni, którzy także byli
zaangażowani w działalność
opozycji antykomunistycznej.
W skład redakcji wchodziły
następujące osoby: Stanisław
Łukasik - pierwszy redaktor naczelny, późniejszy pierwszy demokratycznie wybrany burmistrz
Nowej Rudy, Warcisław Martynowski, Mirosław Awiżeń, Władysław Dorosz, Janusz Lignarski,
Stanisław Tomkiewicz, Julian
Golak, Wiesława Krauz, Zdzisław Kretowicz. Z tego pierwszego historycznego składu
redakcji nie żyją już trzy osoby:
śp. Stanisław Jazienicki, śp. Tadeusz Wrona, śp. Leszek Wożniak.
W siedzibie Komitetu Obywatelskiego w Nowej Rudzie
mieściła się redakcja oraz były
organizowane także inne spotkania, ważne dla przyszłości
miasta i regionu. Pierwsze numery czasopisma były wydawane
z dużymi trudnościami, bowiem
wprawdzie był już wybrany
pierwszy niekomunistyczny
premier Tadeusz Mazowiecki,
ale istniał ciągle i działał Główny
Urząd Kontroli Prasy Publikacji
i Widowisk, czyli cenzura.
Czasopismo od samego
początku było drukowane
w Warsztatach Szkolnych Technikum Poligraficznego w Nowej Rudzie. Tematy podejmowane w piśmie mieszkańców
regionu były różnorodne, np.
czasopismo wyraźnie podkreślało konieczność współpracy
z Czechami i Niemcami, nawiązania kontaktów z przedwojennymi
mieszkańcami ziemi kłodzkiej.

Regularnie przedstawiano nieznaną historię ziemi kłodzkiej
oraz jej poprzednich mieszkańców, to jest Niemców i Czechów. Dlatego też od 1994 roku
poszerzono tytuł o „od kladskeho pomezi - Glatzer Bergland”.
W kolejnych wydaniach było
wiele artykułów, których autorami byli obcokrajowcy. „Ziemia
Kłodzka” w minionych latach
otrzymała kilka prestiżowych
wyróżnień, np. Nagrodę Kultury Paryskiej Jerzego Giedroyca,
nagrodę Polcul Foundation w
Sydney, nagrodę Róży Kłodzkiej.
W siedzibie Wydawnictwa
Ziemia Kłodzka w Nowej Rudzie
staże dziennikarskie odbywali
młodzi dziennikarze i wolontariusze z Polski i Czech, a także z
RFN, USA, Ukrainy. Wydawnictwo stało się miejscem , gdzie
powstawały cenne inicjatywy
społeczno- kulturalne, np. Polsko
- Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”, Euroregion Glacensis i wiele innych.
Tutaj przygotowywano wiele
międzynarodowych akcji, między innymi upamiętnienie zbrodni hitlerowskich i stalinowskich,
a także organizację integracyjnych spotkań obecnych mieszkańców pogranicza polsko - czeskiego z byłymi mieszkańcami
tzw. Hrabstwa Kłodzkiego, nawiązywano również współpracę
młodzieżową oraz nowe międzynarodowe porozumienia partnerskie miast i gmin.
Kolejnymi redaktorami naczelnymi czasopisma byli: Stanisław Łukasik, Marek Kulpa,
Jan Zasępa, Adam Kwas, Julian
Golak, Stanisław Tomkiewicz,
Teresa Bazała. Obecną redakcję
„Ziemi Kłodzkiej” tworzą już od
kilkunastu lat następujące osoby
z Polski, Czech i Niemiec: Teresa Bazała (red. naczelna), Elisabeth Kynast- Szmidt, Manfred
Spata, Horst Ulbrich, Petr Cirkl,

Strona tytułowa Ziemi Kłodzkiej, która ukazała się po raz pierwszy 11.11.1989 roku.

Petr Neuman, Vĕra Kopecka,
Joanna Golak - Cincio, Henryk
Grzybowski, Warcisław Martynowski, Irena Rogowska, Julian
Golak, Ewa Jazienicka. Nie żyje
stały członek redakcji śp. Ryszard
Grzelakowski.
Przy czasopiśmie działa
także Rada Naukowa złożona
z naukowców z Polski, Czech
i Niemiec, której przewod-

niczy od samego początku
prof. dr hab. Lesław Koćwin.
W minionych trzydziestu latach w czasopiśmie „Ziemia
Kłodzka” swoje artykuły opublikowało ponad 600 autorów z Polski, Czech i Niemiec,
a także z innych krajów.
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REGIONÁLNÍ PŘESHRANIČNÍ ČASOPIS
„ZIEMIA KŁODZKA” 1989–2019
11. listopadu 1989 bylo v
Nowé Rudě a dalších městech
Kladské Země rozdáváno první
vydání nového časopisu s
názvem "Ziemia Kłodzka".
První redakce byla umístěna
v Nowé Rudě na ulici Cmentarné
13 (ul. Hřbitovní). Redakční tým
tvořili sociální aktivisté, kteří se
také podíleli na činnosti protikomunistické opozice.
Redakční tým se skládal z
následujících osob: Stanisław
Łukasik (první šéfredaktor, později první demokraticky zvolený
starosta Nowé Rudy), Warcisław
Martynowský, Mirosław Awiżeń,
Władysław Dorosz, Janusz Lignarský, Stanisław Tomkiewicz, Julian
Golak, Wiesława Krauz, Zdzisław
Kretowicz, zesnulý Stanisław Jazienický, zesnulý Tadeusz Wrona,
zesnulý Leszek Wożniak. Z tohoto
prvního historického redakčního
týmu již bohužel zemřeli tři lidé.
Redakční kancelář byla
umístěna v sídle Občanského
výboru v Nowé Rudě a byla organizována i další setkání důle-

žitá pro budoucnost města a
regionu. První čísla časopisu
byla vydávána s velkými obtížemi, protože ačkoli byl již zvolen
první nekomunistický premiér
Tadeusz Mazowiecký, Ústřední
úřad pro kontrolu tisku a publikací, tzn. cenzura, stále existoval
a fungoval. Časopis byl tištěn
od samého začátku ve školních
prostorech polygrafické školy v
Nowé Rudě. Témata, o nichž se
psalo pro obyvatele regionu, byla
různorodá, např.
asopis jasně zdůrazňoval
potřebu spolupráce s Českou
republikou a Německem, navazování kontaktů s předválečnými
obyvateli Kladského Pomezí.
Pravidelně byla prezentována
neznámá historie Kladska a jeho
předchozích obyvatel, tj. Němců
a Čechů. Od roku 1994 časopis
přirozeným způsobem rozšířil
svůj název na "Ziemia Kłodzka Od Kladského pomezí - Glatzer
Bergland", v dalších vydáních je
také mnoho článků psaných cizinci. V posledních letech získal

časopis „Ziemia Kłodzka“ několik
prestižních cen, jako je cena Pařížské kultury Jerzeho Giedroyca,
Cena Polcul Foundation v Sydney, Cena Kladské Růže.
V sídle „Ziemi Kłodzké“ v
Nowé Rudě měli stáž mladí novináři a dobrovolníci nejen z Polska a České republiky, ale také z
Německa, USA a Ukrajiny. Nakladatelství Ziemia Kłodzka se stalo
místem, kde vznikly cenné společensko-kulturní iniciativy, jako
jsou Polsko-české dny křesťanské
kultury „Zůstaňme Rodinou“, Euroregion Glacensis, inspirovalo se
zde mnoho mezinárodních akcí,
např. připomínky nacistických a
stalinistických zločinů, ale také
organizace integračních setkání
současných obyvatel polsko-českého pohraničí s bývalými
obyvateli tzv. Kladského Hrabství,
byla také navázána spolupráce
mezi mládeží a nové mezinárodní
partnerské dohody měst a obcí.
Dalšími šéfredaktory časopisu
byli následující osoby: Stanisław
Łukasik, Marek Kulpa, Jan Zasępa,

Adam Kwas, Julian Golak, Stanisław Tomkiewicz, Teresa Bazała.
Stávající redaktoři časopisu
„Ziemia Kłodzka“ jsou již několik
let složeni z následujících osob z
Polska, České republiky a Německa: Teresa Bazała (šéfredaktorka),
Elisabeth Kynast-Szmidt, Manfred
Spata, Horst Ulbrich (Německo),
Petr Cirkl, Petr Neuman, Věra Kopecká (Česká republika), Joanna
Golak-Cincio, Henryk Grzybowski, Warcisław Martynowski,
Irena Rogowska, Julian Golak ,
Ewa Jazienicka. Bohužel zemřel
stálý člen redakce Ryszard Grzelakowský.
Časopis má také vědeckou
radu složenou z vědců z Polska,
České republiky a Německa, jejíž
předsedou je od samého začátku
prof. dr hab. Lesław Koćwin. Za
posledních třicet let v časopise
"Ziemia Kłodzka" publikovalo
své články více než 600 autorů
nejen z Polska, České republiky a
Německa, ale také z jiných zemí.

LEKSYKON POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
I REPUBLICE SŁOWACKIEJ
W dniu 2.12.2019 roku w Nowej Rudzie prof. dr hab. Zenon
Jasiński, podczas konferencji
dla nauczycieli z Polski i Czech
zaprezentował bardzo ciekawą
inicjatywę wydawniczą - pięć
tomów wydanego „Leksykonu
Polaków w Republice Czeskiej
i Republice Słowackiej”.
Ta niezwykła publikacja
jest realizowana pod redakcją
naukową prof. dr hab. Zenona Jasińskiego z Uniwersytetu
Opolskiego. Badania prowadzone
są już od kilku lat w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki, z Funduszu Nauki
i Technologii Polskiej. Pierwszy
tom pod redakcją naukową
Zenona Jasińskiego i Bogdana
Cimały ukazał się w 2012 roku.
Zdaniem autorów najważniejszym celem tego ciekawego
projektu jest usystematyzowanie
wiedzy o życiu Polaków na zie-

miach czeskich i słowackich, ich
aktywności kulturalno - oświatowej, społecznej, gospodarczej i politycznej w przeszłości
i obecnie, jak również o uwarunkowaniach życia i działalności
polskiej mniejszości na badanym
obszarze.
Celem jest także uchronienie
od zapomnienia dorobku materialnego i duchowego polskiej
diaspory w Czechach i na Słowacji. Ponadto bardzo ważne jest
uświadomienie młodemu pokoleniu Polaków, którzy mieszkają
po jednej i drugiej stronie Olzy
oraz po obu stronach granicy
w Tatrach, że istnieją liczne fakty,
świadczące o dużym wkładzie
Polaków w rozwój kultury i gospodarki na obecnych terenach
Czech i Słowacji. Ponadto bardzo
ważne jest także przedstawienie
działalności Polaków, Czechów
i Słowaków na rzecz integracji

Prof. dr hab. Zenon Jasiński

społeczno-kulturalnej, szczególnie mieszkańców pogranicza, np.
w ostatnim ćwierćwieczu.
W tomie V, który został wydany drukiem w 2018 roku na
stronach 311 - 317 prof. Zenon

Jasiński poświęcił wiele miejsca
także „Polsko-Czeskim Dniom
Kultury Chrześcijańskiej, które
są organizowane regularnie już
od 30 lat. Autorką tego hasła jest
Elżbieta Skrzypek.
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POLSKO-CZESKA ASOCJACJA UNIWERSYTETÓW

Podpisanie deklaracji założycielskiej Polsko-Czeskiej Asocjacji Uniwersytetów 7 listopada 2019 roku w Petrovicach koło Karwiny.

W dniu 7.11.2019 roku podpisano deklarację założycielską
Polsko-Czeskiej Asocjacji Uniwersytetów. Miało to miejsce podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich,
które odbyło się w Petrovicach
koło Karviny w Republice Czeskiej. Działania tej konferencji
mają służyć wzmocnieniu współpracy regionalnej w duchu zjednoczonej Europy. Powstało forum
współpracy naukowej i edukacyjnej, szczególnie w obszarze
śląskoznawczym i pogranicza, dla
przyspieszenia rozwoju współpracy polsko - czeskiej.

W 2016 roku w Katowicach
jako sygnatariusz i współzałożyciel Polsko - Czeskiego Towarzystwa Naukowego zaproponowałem poszerzenie KRUŚ
o nowe uczelnie działające
na pograniczu, między innymi
o Uniwersytet Techniczny
w Libercu, Uniwersytet w Hradec
Kralove i Uniwersytet w Pardubicach. Propozycja ta była wówczas dość mocno kontestowana
i sprawę odłożono do ponownej
analizy. Dokonano tego w 2019
roku podczas posiedzenia KRUŚ
w sali Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego. Podjęto uchwałę w

sprawie pierwszego poszerzenia
składu i powołania Polsko-Czeskiej Asocjacji Uniwersytetów.
Uroczyście podpisano w tej
sprawie list intencyjny oraz zaproponowano przyjęcie pierwszych nowych członków.
Wszystko wskazuje na to,
że Międzynarodowe Centrum
Studiów Śląskich rozwinie swoje
prace. Od 2005 roku, gdy została
powołana międzynarodowa sieć
naukowa, działająca jako pewnego rodzaju Międzynarodowe
Centrum Studiów, główne zadania były realizowane w dwóch
centrach, tzn. w Uniwersytecie

Wrocławskim i w Uniwersytecie
Śląskim w Opavie.
W pierwszej zgłoszonej propozycji Polsko - Czeska Asocjacja
Uniwersytetów Śląskich ma być
członkiem nowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej oraz pierwszego
Transgranicznego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Te dwa nowe
projekty, które zostały wstępnie
zapowiedziane, będą zaprezentowane na posiedzeniu KRUŚ
w maju 2020 roku.

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

Jarosław Radomski
renowacje antyków
sztukaterie artystyczne
wystroje lokali

Kłodzko ul. Mariańska 2/4
www.pracownia93.republika.pl
tel. 696 157 407
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OBRAZ POLSKI I POLAKÓW W CZESKICH MEDIACH
Na Uniwersytecie Śląskim
w Opavie w dniach 5-7.11.2019
roku miała miejsce ciekawa konferencja, która została zorganizowana w ramach I Kongresu
Polonistycznego w Czechach.
Tematem rozważań uczestników był obraz Polski i Polaków
w czeskich mediach.
Konferencję poprzedził
m a rato n p o l s k i c h f i l m ów
w Opavie, który miał miejsce
w dniu 5.11.2019 roku. Wszyscy
chętni mogli zobaczyć cztery polskie filmy: „Jack Strong”
w reżyserii Władysława Pasikowskiego, „80 milionów” (reż. Waldemar Krzystek), „Ekscentrycy,
czyli po słonecznej stronie ulicy”
(reż. Janusz Majewski), „Europa
środkowa idzie na wolność” (reż.
Mirosław Jasiński).
Konferencję otworz ył
i przywitał wszystkich uczestników prof. Rudolf Žáček, były
rektor Uniwersytetu Śląskiego
w Opavie, obecnie pełniący
funkcję dziekana wydziału,
a także współprzewodniczący
Polsko - Czeskiego Towarzystwa
Naukowego. Prof. Žáček w wykładzie „Historyczne resentymenty
w czesko - polskich dziejach”
stwierdził międz y innymi,
że w Polsce typową znaną czeską postacią i symbolem Czecha
jest „dzielny wojak Szwejk”. Nie
do końca jest też zrozumiała
obecnie dla Czechów sytuacja
i znaczenie kościoła katolickiego. Według nich katolik, to
musi być Polak. Odmienny jest

też stosunek Czechów i Polaków
do kwestii współpracy z Rosją,
spowodowany doświadczeniami historycznymi. Prof. R. Žáček,
przedstawił także skomplikowane dzieje Polaków i ich walkę
o niepodległość. Zwrócił także
uwagę na problem postrzegania
miasta Cieszyna i do dzisiaj ciągle
jeszcze istniejące w niektórych
kręgach społecznych w Czechach
poczucie, że to Polacy niesprawiedliwie zabrali Czechom Cieszyn.
W pierwszym dniu konferencji zabrała głos także Izabella
Wołłejko - Chwastowicz - Konsul
Generalny RP w Ostavie, która
stwierdziła, że trzeba nieustannie wzajemnie czynić starania,
aby obraz Polski w Czechach,
a szczególnie w czeskich mediach był bardziej obiektywny,
bowiem obraz Czecha w Polsce
jest znacznie lepszy. Profesor
Rudolf Žáček podsumował to
wystąpienie żartobliwie, twierdząc że obraz Czecha w czeskich
mediach jest jeszcze gorszy.
W kolejnym wystąpieniu
Monika Horsakova przeanalizowała relacje o Polsce w czeskich mediach w pierwszym
półroczu 2018 roku. Najwięcej
czasu poświęcano tematowi
polskiej żywności w związku
z informacją, że w polskim mięsie stwierdzono „salmonellę”. Ten
temat zdominował negatywny
stosunek Czechów do Polski
w 2018 roku. Drugim najczęściej
przedstawianym problemem

Redaktor Piotr Górecki z Polskiej Agencji Prasowej w Pradze. Specjalista od spraw czeskich.

były kontrowersje wokół reformy
sądownictwa w Polsce. Często też
pisano o podejmujących pracę
w polskich klubach sportowcach
i trenerach z Republiki Czeskiej.
Pozytywny obraz Polski jest
budowany przede wszystkim poprzez dobrą współpracę na pograniczu polsko-czeskim, gdzie
są coraz lepsze relacje pomiędzy
samorządami i stowarzyszeniami. Jest tam realizowanych wiele
ważnych przedsięwzięć, które
łączą ludzi ponad granicami,
współpraca straży pożarnych,
imprezy kulturalne, itp.
Pozytywny obraz Polski i Polaków budują też „Dni Polskie”
w Ostravie oraz „Dni Polskie”
w Pradze. Bardzo cennym przedsięwzięciem jest klasa czeska, powstała w Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Duża grupa
młodzieży polskiej, zamieszkałej
we Wrocławiu wybrała naukę
w tej klasie, uczy się języka czeskiego i jest zainteresowana
rozwojem kontaktów polskoczeskich. Ważne znaczenie dla
lepszego postrzegania przez
młodzież czeską Polski i Polaków
mają także konkursy, np. Konkurs
Wiedzy o Polsce i Czechach, który jest organizowany od kilku lat
w Nowej Rudzie. Takie inicjatywy powinny być podtrzymywane
i rozwijane.
Wśród instytucji, które
wyróżniają się aktywnością
w rozwoju współpracy polsko czeskiej są organizacje działające w sąsiedztwie granicy pol-

Uniwersytet Śląski w Opawie.

sko - czeskiej, np. euroregiony
na pograniczu polsko-czeskim
i różne stowarzyszenia, w tym
tak zasłużone jak Solidarność
Polsko-Czesko-Słowacka i Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej,
które organizują corocznie ponad
100 różnorodnych wydarzeń polsko - czeskich. Są to np. spotkania
integracyjne, wystawy, plenery
artystyczne, konkursy wiedzy
o Polsce i Czechach dla uczniów
szkół różnego szczebla, zarówno
polskich jak i czeskich oraz wiele
innych. Warto pamiętać, że najliczniejszym międzynarodowym
stowarzyszeniem jest Polsko Czeskie Towarzystwo Naukowe, do którego należy ponad
300 osób z Polski, Czech i Słowacji. To stowarzyszenie zorganizowało między innymi I Kongres
Czechoznawstwa Polskiego oraz
w 2019 roku po raz pierwszy Kongres Polonoznawstwa Czeskiego.
Taką organizacją społeczną jest
także Komitet Organizacyjny
Polsko - Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej, który przygotowuje bardzo wiele akcji
integrujących społeczeństwa
Polski i Czech, a idea „Bądźmy Rodziną” jest przenoszona
od kilku lat także do mieszkańców Niemiec, Ukrainy, Białorusi.
Idea „Bądźmy Rodziną” jest realizowana wśród mieszkańców
na pograniczu. W ciągu 30 lat
w ramach tej akcji zorganizowano ponad 2000 różnorodnych
wydarzeń społeczno - kulturalnych.
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CZESKIMI ŚLADAMI PO POLSCE
Oddział PTTK w Ząbkowicach
Śląskich od 24 lat działa aktywnie
na niwie turystyki i krajoznawstwa na pograniczu polsko –
czeskim. Warto wspomnieć, że
w 1995 roku miasto Ząbkowice
Śląskie nawiązało kontakty partnerskie z Červeným Kostelcem
i w tym samym roku działacze
naszego Oddziału PTTK - Jerzy
Organiściak i Paweł Żarnecki rozpoczęli współpracę z istniejącym
tam od 1919 r. Klubem Czeskich
Turystów. Tak się zaczęło i trwa
do dzisiaj. Na początku każdego roku spotykamy się, aby
podsumować mijający rok oraz
ustalić wspólne działania na rok
następny. Tak było w 2019 roku,
w którym zorganizowaliśmy kilka
wspólnych imprez.
Jedną z tych imprez było
oddziałowe zakończenie sezonu turystycznego w dniach 9 11.11.2019, które tym razem
poświęcono Braciom Czeskim
i świętemu Wojciechowi, a więc
śladom czeskim na terenie Polski. Zaczęliśmy od Zelowa, największego skupiska Czechów w
Polsce, gdzie spotkaliśmy się z
pastorem tamtejszej parafii
ewangelicko – reformowanej
k s . To m a s z e m P i e c z k o .
Wspólnota tutejsza licz y
około 500 wiernych i prowadzi także przedszkole dla
dzieci czeskich i polskich.
Na poddaszu kościoła znajduje się niewielkie muzeum
i Ośrodek Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich,

Uczestnicy wycieczki w kościele w Zelowie.

które także z wiedziliśmy.
Kolejnym punktem programu był
Kalisz - Zawodzie i zwiedzanie
zrekonstruowanego, pierwszego
grodu kaliskiego i znajdującego
się tam drewnianego kościółka
pw. św. Wojciecha, w którym
późniejszy patron Polski i Czech
wygłaszał kazania jeszcze przed
swoją peregrynacją do Prusów.
Następnie odwiedziliśmy Gołuchów i istniejący tam dawny
kościół Braci Czeskich, a także
poza programem, dawny klasztor cysterski w Lądzie.
Drugi dzień to Gniezno
z Mszą Świętą w katedrze gnieźnieńskiej u grobu św. Wojciecha
i Muzeum Pierwszych Piastów
z licznymi pamiątkami czeskimi. Następnie było Lednickie
Pole, gdzie w pięknej, duchowej atmosferze poznawaliśmy
spuściznę śp. księdza Jana Góry
i naszego wielkiego papieża Jana
Pawła II. Trzeci dzień to Poznań
z Ostrowem Tumskim, katedrą
i palatium Mieszka I i Dąbrówki
oraz udział w święcie św. Marcina
i rocznicy Święta Niepodległości.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na chwilę w Lesznie,
niegdyś największym skupisku
Czechów w Polsce, miejscu życia
i działalności wielkiego Czecha –
Jana Amosa Komenskiego. Reasumując, była to piękna impreza z wielkim ładunkiem historii
Czech i Polski, która pokazała
uczestnikom, jak wiele łączy nasze dwa bliskie sobie historycznie
i mentalnie narody.

Kościół w Zelowie.

Ławeczka Jana Amosa Komeńskiego w Zelowie.

Zelów - przy pomniku Jana Husa.
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Julian Golak

XXX POLSKO-CZESKIE
DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
XXX Jubileuszowe Dni odbywały się od kwietnia do grudnia
2019 roku w 60 miejscowościach,
w tym w 30 miejscach w Polsce
oraz 30 w Czechach, Grecji,
na Ukrainie, Białorusi i Łotwie.
Po raz pierwszy ideę „Bądźmy
Rodziną” przeniesiono także
do Grecji oraz w środowiska
romskie.
Na rozpoczęcie Dni w 2019
roku zorganizowano wielki
koncert w Pradze pt. „Kantata
do św. Jadwigi Śląskiej”, którą
skomponował prof. Mirosław Gąsieniec. Została po raz pierwszy
zaprezentowana mieszkańcom
Pragi przez 40-osobowy zespół
artystów wrocławskich w kościele św. Idziego, w obecności

polskiego ambasadora Barbary Ćwioro w dniu 28 kwietnia.
To właśnie tam przed 30 lat temu
rozpoczęła się akcja pn. PolskoCzeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Ambasadorem RP w Pradze
był wówczas prof. Jacek Baluch,
a prowincjałem oo. Dominikanów ojciec Dominik Duka, obecnie arcybiskup praski i prymas
Czech.
W 2019 roku zorganizowano
ponad 120 różnorodnych wydarzeń społeczno - kulturalno - edukacyjnych, w tym 22 koncerty,
między innymi prapremierę „Oratorium o św. Wojciechu”, 15 spektakli teatralnych, 20 wernisaży
wystaw. Wygłoszono 51 prelekcji
i laudacji. Zorganizowano Mię-

dzynarodowy Plener Artystyczny w Sokolcu w Górach Sowich,
z udziałem artystów z Polski,
Czech, Ukrainy, Łotwy i Kanady.
Wielką uwagę w trakcie całego
roku poświęcono przypominaniu postaci oraz wielkiej misji
św. Wojciecha, który jest patronem Polski, Czech, Węgier,
a także patronem jedności Europy.
Ważnym elementem programowym były konkursy, które
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Odbyły się trzy konkursy
wiedzy o św. Wojciechu, wielki
Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach w Nowej Rudzie, konkurs „Co wiesz
o pograniczu polsko-czeskim?”

w Machovie. Tegoroczny Finał
Dolnośląski Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej odbył się
w Nowej Rudzie w 6 kategoriach.
Organizatorzy z Polski, Czech,
Niemiec i Łotwy na spotkaniu
podsumowującym 2019 rok,
które odbyło się w grudniu, postanowili kontynuować tą wielką międzynarodową akcję pod
hasłem „Bądźmy Rodziną” także
w 2020 roku. Do tej pory zorganizowano w ciągu minionych
30 lat ponad 2000 różnorodnych wydarzeń społeczno-kulturalnych. Idea „Bądźmy Rodziną” będzie w dalszym ciągu
przenoszona przez granicę, aby
tworzyć pomosty łączące ludzi
w całej Europie.

Polsko-Czeskie Polsko-české
Dni Kultury dny křesťanské
Chrześcijańskiej kultury

匀䐀刀唀紁䔀一촀
䔀嘀刀伀倀䄀 唀一䤀伀一
䈀刀伀唀䴀伀嘀

PONAD 2000 VÍCE NEŽ 2000
ZORGANIZOWANYCH
W Y D A R Z E Ń

USPOŘÁDANÝCH AKCÍ

Organizujemy:

Organizujeme:

Międzynarodowe
Plenery Artystyczne,
Koncert Kantata do św. Jadwigi w kościele św. Idziego w Pradze. 28.04.2019 roku.
koncerty, wystawy,
konkursy, konferencje,
spotkania integracyjne

Mezinárodní umělecké
plenéry, koncerty,
Spotkanie na granicy w Tłumaczowie. Polsko-czeska manifestacja graniczna
w 30. rocznicęvýstavy,
otwarcia przejścia
granicznego w Tłumaczowie 7.09.2019 roku.
soutěže,
konference,
integrační setkání.

WWW.DNIKULTURY.EU

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

Koncert chóru „Stenavan” w Bielawie 22.09.2019 r.

Przegląd Chórów Pogranicza Polsko-Czeskiego w Pieszycach w dniu 13.10.2019 roku.
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Otwarcie wystawy fotograficznej Yvony i Bohuslava Bencovi z Novej Paki pt. „Kobieta
i teatr” w Bielawie 2.10.2019 roku.

Koncert Oratorium o św. Wojciechu w kościele NMP w Kłodzku 6.10.2019 roku

Wręczenie Nagrody im. Arnošta z Pardubic Eleni przez Ewę Glurę i Juliana Golaka
w Teatrze Robotniczym 13.10.2019 roku w Bielawie.

Otwarcie XX Dni Poezji w klasztorze w Broumovie 18.10.2019 r.

XXV Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie
14.11.2019 roku.

Uczestnicy Konkursu „Co wiesz o pograniczu polsko-czeskim?” w Szkole Podstawowej
w Machovie 22.11.2019 r.

Koncert w wykonaniu Danuty Gołdon - Legler, Carmen i Don Vasyla. Uroczyste
zakończenie Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej międzynarodową wigilią
w Sokolcu 21.12.2019 r.

Międzynarodowy Plener Artystyczny w Sokolcu 16-22.12.2019 roku. Odsłonięcie obrazu
Ivana Malińskiego „Św. Wojciech”.
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Ewa Jazienicka

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE XXX POLSKO-CZESKICH
DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
„BĄDŹMY RODZINĄ”
W dniu 21.12.2019 roku odbyła się w Sokolcu położonym
w Górach Sowich piękna uroczystość zakończenia XXX jubileuszowych Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy
Rodziną”, które odbywały się od
kwietnia do grudnia 2019 roku,
z udziałem Polaków, Czechów,
Niemców, przedstawicieli Łotwy,
Ukrainy, Białorusi, a także po raz
pierwszy Grecji i środowisk romskich. Łącznie zorganizowano
ponad 120 różnorodnych wydarzeń społeczno – kulturalno edukacyjnych.
W pierwszej części uroczystości odbyło się otwarcie wystawy Vladimira Reshetova z Łotwy
pt. „Posłaniec Światła” oraz prezentacja prac powstałych na odbywającym się tutaj w dniach 1622 grudnia interdyscyplinarnym
plenerze artystycznym, z udzia-

łem artystów z Polski, Czech,
Ukrainy, Łotwy. Kierownikiem
artystycznym pleneru był Henryk Hnatiuk, twórca Polsko-Czeskiego Klubu Artystycznego ART
Studio W Mieroszowie. Obecny
na plenerze i otwarciu wystawy
poplenerowej znany historyk
sztuki prof. Konrad Czapliński
podkreślił wyjątkowy dorobek
twórców oraz zauważył, że nad
tą imprezą dawało się wyraźnie
odczuć opiekę św. Wojciecha,
patrona jedności Europy. Z tej
okazji zaprezentowano obraz
św. Wojciecha wykonany przez
artystę-malarza Ivana Malińskiego. Obraz ten wraz z relikwiami
św. Wojciecha będzie towarzyszył otwieraniu kolejnych stacji
na Międzynarodowym Szlaku
św. Wojciecha.
W kolejnej części uroczystości
przewodniczący Komisji Kultury,

Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Tytus
Czartoryski wręczył Nagrody
Honorowe im. Św. Jana Pawła II,
przyznawane od pięciu lat przez
Komitet Organizacyjny PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej za wybitne osiągnięcia
we współpracy międzynarodowej w duchu „Bądźmy Rodziną”.
Laureatami Nagrody w 2019 roku
zostali: Ks. Stanisław Opocki krajowy duszpasterz Romów,
ks. prałat Jerzy Czernal - były proboszcz parafii pw. św. Katarzyny
w Nowej Rudzie - Słupcu, Nikos
Rusketos, Vĕra Kopecká, Teresa
Mirga, Danuta Gołdon-Legler,
Anna Adamkiewicz, Don Vasyl
(król Cyganów), Jerzy Fedoruk,
Piotr Chrzczonowicz.
Zebrani na uroczystości mieli
okazję wysłuchać kolęd romskich
w wykonaniu Don Vasyla i Car-

men. Kolędy greckie zaśpiewał
Nikos Rusketos, a polskie Danuta
Gołdon- Legler. Artyści zachęcili
uczestników do wspólnego śpiewania.
Podczas spotkania podsumowano XXX jubileuszową edycję
Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” oraz przedstawiano propozycje kolejnych międzynarodowych wydarzeń w 2020 roku.
Uczestnicy spotkania - organizatorzy Dni oraz goście z różnych
krajów przełamali się opłatkiem
i złożyli sobie nawzajem życzenia
świąteczne i noworoczne oraz
zadeklarowali dalszą pracę na
rzecz rozszerzania idei „Bądźmy Rodziną” w różnych krajach
i środowiskach.

Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwo Dolnośląskiego T. Czartoryski,
pierwszy z lewej, wręczał Nagrody Honorowe im. św. Jana Pawła II Laureatom z Polski,
Czech, Łotwy.

Przemawiają kombatanci Dariusz Szmulik i mjr Józef Oleksiewicz. Sokolec 21.12.2019 r.

Vladimirs Resetovs z Łotwy otrzymał z rąk T. Czartoryskiego, Przewodniczącego Komisji
Kultury Sejmiku Nagrodę Honorową im Jana Pawła II.

Koncert pieśni greckich Nikosa Ruskotesa w Sokolcu 21.12.2019 r.
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Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

PRZYJACIEL I PROBOSZCZ KS. GERHARDA
HIRSCHFELDERA – KS. ADOLF LANGER. CZĘŚĆ II
„Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia;
znają go bojący się Pana.
Bojący się Pana dobrze pokieruje swoją przyjaźnią,
bo jakim on jest, takim jest i jego bliźni” .
(Syr 6,16n).
„Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty” .
(Syr 6,15n; 7,18
Adolf Langer i jego
pierwsza mała ojczyzna miejsce narodzin
Adolf Langer pochodził
z jedynego na Dolnym Śląsku
„czeskiego zakątka”. Jego „stolicą” była siedziba parafii św.
Bartłomieja Ap. w Czermnej,
ale najbardziej czeski „trzon”
tegoż zakątka znajdował się
w łańcuchowej wsi Słone, silnie
powiązanej z czeskim miastem
Nachod. Przygraniczna wieś Słone, którą od czeskiego Nachodu
łączył i oddzielał graniczny most
zwany także Słońskim, powstała
jako pokłosie trzynastowiecznej kolonizacji ziemi kłodzkiej
i w okresie organizacji najstarszej
sieci parafialnej. Miała ona złożone dzieje polityczno-kościelne.
W połowie XX w. wielkość Słonego przybliża nam m.in. liczba
55 gospodarstw rolnych oraz
majątek ziemsk i o areale
479 ha, w tym 320 ha użytków
rolnych i 87 ha lasów. Co ciekawe przez stulecia ich właściciele
rezydowali w Nachodzie. Słone
wcześniej niż Nachod posiadało
prawo warzenia piwa. W konsekwencji funkcjonowały tu aż dwa
browary. W XIX wieku wieś była
niemalże o połowę mniejsza
od Czermnej i liczyła: w 1816 r. –
476 mieszkańców; w 1825 –
496; w 1840 – 670, a w wieku
XX: w 1910 – 924, a w 1939 –
już ok. 1.000 osób, w tym
98% wyznania rzym.-katolickiego, władających językiem czeskim, natomiast
w 1970 r. mieszkały tu jedynie
804 osoby.
Adolf Langer urodził się
w Słonem we wtorek 4 listopada
1902 r. o godzinie 5 rano, jako
syn Adolfa i Agnes (z.d. Langer
i ze Słonego), w wielodzietnej
rodzinie tutejszego rolnika. Jego
dom rodzinny – wiejska chata

i zagroda, czyli zespół budynków
gospodarskich i mieszkalnych
niewielkiego gospodarstwa
wiejskiego wraz z podwórzem
i otoczeniem, znajdował się
w niewielkiej odległości, bowiem zaledwie 250 m na zachód,
od remizy ochotniczej straży
pożarnej, ale po prawej stronie
głównej drogi i płynącego wzdłuż
niej dolnego biegu potoku Bystrej.
Krąg jego starszego rodzeństwa tworzyli m.in.: Agnes,
Apolonia (*4 II 1890 h=5 rano);
Heinrich Robert (* 21 X 1892
h=12); Albert (*12 V 1895 h=9);
Franz (*15 IX 1897 h=9,30); Anna
(*7 XII 1901 h=3). Z kolei dziadkami ochrzczonego niemowlęcia
byli z jednej strony rodziny: Joseph Langer (rolnik), owdowiała
babcia Agnes (także urodzona
w Słonem, z domu Martinetz),
a z drugiej rolnik Joseph Langer
i Maria (z domu Kurschatke, również urodzona w Słonem).
W niedzielę 9 listopada 1902
roku miał miejsce chrzest, na którym niemowlęciu nadano dwa
imiona: Adolf i Karl. Sakramentu
udzielił w Czermnej sam ks. prob.
Alois Scholz (1891-1920). Ten siedemnasty w dziejach tej kościelnej placówki proboszcz urodził
się w Czermnej i tu zakończył swe
bez mała 83-letnie życie (* 12 XII
1847 † 11 VIII 1920). Zarazem był
on krewnym Edmunda Scholza
(*10 VIII 1835 † 2 VII 1920) wikariusza generalnego archidiecezji
praskiej w dekanacie kłodzkim
(1909 – 1920) i zasłużonego historyka. Natomiast urzędowymi
świadkami chrztu byli: Joseph
Langer - rolnik ze Słonego, Agnes
Rusmich - wdowa po rolniku
z Czermnej, Ludmilla - żona rolnika Wenzl’a Selleni ze Słonego.
Nazwisko „Langer” było niezwykle popularne w Słonem,
ale także w Czermnej za czasów

ks. prob. W. Tomaschka funkcję
grabarza pełnił bliżej niezidentyfikowany Langer; także i w samej
Austrii, gdzie spotykamy wielu
cenionych muzyków noszących
to nazwisko. Na przełomie XIX/
XX w. na czele aż dziewięciu słońskich rodzin o nazwisku Langer,
nie zawsze ze sobą spokrewnionych, stali m.in.: Anton, Johann,
czterech Josephów i Wilhelm.
Generalnie rzecz ujmując trzeba
stwierdzić, ze mieszkańcy Słonego byli ludźmi związanymi z Kościołem katolickim i wyjątkowo
pobożnymi. Świadczy o tym chociażby fakt, iż niedaleko od tutejszego kościoła filialnego (zbud.
dopiero w 1909 r.) znajduje się
kamienna kapliczka przydrożna,
na rewersie której wykuta została inskrypcja: „Errichtet Johann
u. Franziska Langer 1887". Inny
z noszących identyczne nazwisko mieszkańcow - Anton Langer, był właścicielem tutejszego
wiejskiego sklepu, handlującego
artykułami spożywczymi (aktualnie jego dom ma adres: Słone 80.
Ponadto, pierwszym z trzech
świadków chrztu, urodzonego
w Słonem Antoniego Jedeck’a (*1834 † 1903; wybitnego
redemptorysty zasłużonego
na rzecz prowincji austriackiej
i polskiej) był tutejszy mieszkaniec o tym nazwisku. Mamy
na uwadze chałupnika Johanna Langera. Słone było
jedną z przygranicznych wsi,
należąc ych do parafii św.
Bartłomieja Ap. w Czermnej
i zarazem do „czeskiego zakątka”.
Na początku XX w. łańcuchowa
wieś Słone, położona w malowniczym Obniżeniu Kudowskim
na wysokości ok. 370-380
m n.p.m było przygranicznym osiedlem, które z trzech
stron otaczała granica państwowa. Słone powstało najprawdopodobniej w k. XIV

Ks. Adolf Langer. Fotografia wykonana
w 1956 roku. Archiwum duszpasterstwa
w Beverbruch.

wieku jako czeska wieś w parafii Lewin Kłodzki, 5 km od kościoła parafialnego św. Michała
Archanioła, a jego pierwszym
właścicielem był Tobias Slansky
von Dobrowiz. Na przełomie
XIX/XX w. Słone miało charakter rolniczo-letniskowy. Nadal
było tutaj czynnych ponad
55 gospodarstw i szereg warsztatów rzemieślniczych. W 1910
roku, czyli okresie dzieciństwa
Adolfa Langera Słone zamieszkiwało 924 mieszkańców. Słynęło
ono nie tylko powodu tutejszych
muzykantów i przemytników, ale
także produkcji znajdującego się
tu browaru browaru, zwłaszcza
z pobliskiego mostu granicznego,
nazywanego od wieków „słońskim”, wymalowanego w połowie
kolorami pruskimi, a w połowie
austriackimi, często uczęszczanego przejścia granicznego, urzędu
celnego, hotelu przy stacji kolejowej otwartej w 1905 r. (linia
kolejowa wiodła do Czech), kilku
gospód i pensjonatów, a zwłaszcza z przeważającej tu ludności
czeskiej, jej niezłomnej wiary
i zamiłowania do muzyki. W całej okolicy krążyło powszechne
przekonanie: „najlepsi muzykanci
są w Słonem”. Ujawniali oni swe
talenty nie tylko na ulubionych
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potańcówkach, ale i podczas
uroczystości kościelnych. Towarzyszyli też parafialnym pielgrzymkom do Wambierzyc Śl.
Tutejszy kościół filialny Narodzenia NMP był zbudowany
i konsekrowany dopiero w 1908
r. W 1909 r. miejscowy nauczyciel
Josef Hackenberg (*1849 † 1921)
utworzył przy nim chór kościelny
złożony z 25 osób i objął stanowisko kantora. Krótko potem
powstała tu licząca od 14 do
16 członków, orkiestra kościelna której główny trzon stanowili
muzycy wojskowej kapeli celnej,
prowadzonej także przez Hackenberga. Już w 1910 r. chór
i orkiestra organizowały
koncerty muzyki kościelnej.
Po zakończeniu I wojny światowej posadę organisty w Słonem
objął kapelmistrz Josef Langer.
Zarazem utworzył on Parafialny
Związek Cecyliański - ZC (eryg.
w Niemczech w 1868 r., w Hrabstwie Kłodzkim istniał od 1873 r.;
ZC dążył do reformy katolickiej
muzyki kościelnej, przeciwstawiał się ingerencji elementów
świeckich do muzyki kościelnej). Kapelmistrz Langer rokrocznie organizował w Słonem
uroczystości ku czci św. Cecylii,
patronki muzyki kościelnej. Ob-

chody święta miały przeważnie
następujący przebieg: uroczyste nabożeństwo, sprawozdanie
z działalności stowarzyszenia,
wspólny posiłek, występy chórów, modlitwa na zakończenie.
Do tutejszego chóru należał
m.in. Karl Wietek, który do 1961
r. w okresie Bożego Narodzenia
wykonywał partie solowe, m.in.:
„Transeamus usque Bethlehem”.
Na zachowanym zdjęciu kapeli muzycznej ze Słonego wykonanym w 1927 r. przy tutejszym
kościele filialnym widzimy kolejnych przedstawicieli rodu Langerów. Skład kapeli, od strony lewej
obok bębna stanowią kolejno:
Robert Hillmann, Franz Hacker;
pośród siedzących pierwszego
rzędu: Wilhelm Jung; Josef Jedek;
Josef Skoda, Franz Baudisch; (?),
Robert Kurschatke, Robert Kopatschek, (?); 2-gi rząd stojący: Josef
Kopatschek; Anton Springer; (?);
Josef Langer - kapelmistrz; Willi
Pitschinetz; Josef Skoda; Josef
Zeidler, Anton Zeidler; 3-ci rząd
(z tyłu): Franz Langer, (?), Wilhelm Langer, Josef Pitschinetz,
Wenzel Hacker i Josef Skodau.
Naturalnie nie wszyscy „Langer“
muzykanci, jak i sam kapelmistrz
Josef Langer, byli spokrewnieni
z ks. prob. Adolfem Langerem.

Kapelmistrz mieszkał w rodzinnym domu przy drodze prowadzącej do kościoła , pomiędzy remizą ochotniczej straży
pożarnej a budynkiem szkoły
podstawowej. Ta wiejska zagroda
miała swój, związany z językiem
czeskim, przydomek „Kapelnik”.
(Por. S. Hentschel-Pohner z 1988
roku, Nachtrag “Jahrbuch der
Graftschaft Glatz – Schlesien;
Grofschoaftersch Häämtebärnla
(1994), s. 167).
Ze Słonego wywodziło się
wiele znanych, cenionych i zasłużonych postaci. W tym m.in.:
Jan Karel Killar (1745–1800),
browarmistrz (słodownik),
a równocześnie czeski pisarz
i patriota; O. Antoni Jedek CSSR
(1834–1903), wspomniany już
zasłużony redemptorysta, który
m.in. przysłużył się do powrotu
tego zgromadzenia na ziemie
wschodniej Polski (Mościska,
Tuchów…), dwaj wybitni i spokrewnieni ze sobą architekci,
o europejskim dorobku: Joseph
Elsner (1845–1933, przedstawiciel historyzmu) oraz Adalbert
Wietek (1876–1933).
Niestety, nie przyniósł chwały
tutejszej społeczności mieszkaniec Słonego Paul Skoda (*29 VI
1901 † po 20 IV 1945 zaginął).

Początkowo, w latach 1916-1919
był on zaangażowany jako uczeń
szewca, w latach 1921-1925 pracował w kopalni k/Nowej Rudy,
a w 1926 r. stał się członkiem
NSDAP (nr partyjny: 41.874).
Po czym został wybrany do niemieckiego parlamentu i wyrósł
na czołowego polityka oraz funkcjonariusza partii nazistowskiej
(m.in. jako Kreisleiter des Kreises
I, Charlottenburg/Spandau, im
Gau Groß-Berlin). Ostatecznie,
jednak pierwszoplanowym
przeciwnikiem ideologicznym
i głównym sprawcą prześladowania przez gestapo przyjaciela ks. prob Langera w osobie
ks. Gerharda jako czermnieńskiego wikariusza, stał się kudowski
przewodniczący NSDAP Arno
Rogard (pierwotne nazwisko:
Rogowski, urodził się 2 czerwca 1895 r. w Dusznikach-Zdroju).
Był to niewierzący nauczyciel,
czynny zarówno w Czermnej, jak
i w ewangelickiej szkole w Kudowie -Zdroju.
Ks. Adolf Langer - studium
teologii i początek posługi
duszpasterskiej
Adolf był wysokiego wzrostu, miał masywną sylwetkę oraz

Kościół Rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP w Słonem. Widokówka archiwalna.

Wnętrze kościoła pw. Narodzenia NMP w Słonem. Widokówka archiwalna.

Sklep Antona Langera w Słonem - widokówka archiwalna.

Wizyta trzech sodalistek maryjnych u ks. wikariusza Gerharda Hirschfeldera w Bystrzycy
Kłodzkiej. Archiwum ks. Tadeusza Fitycha.
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bardzo silny i donośny głos. Miał
duży autorytet pośród swego
otoczenia. Wcześnie ujawniły
się jego zdolności przywódcze.
Ks. proboszcz Konrad Leister
(jego kolega, ale o kilka lat młodszy, zarazem przyjaciel ks. Gerharda Hirschfeldera), który był
proboszczem niedaleko Bystrzycy Kłodzkiej, pisząc w 1969 r. jego
pierwszy i niezwykle finezyjny
biogram, podkreślił dobitnie, że
ks. Langer miał wszelkie predyspozycje i dane, aby w przyszłości
móc pełnić urząd Wielkiego Dziekana Kłodzkiego. Tę szansę zniszczyło jego zdaniem przesiedlenie
do centralnych Niemiec. Niestety
w powojennym dwudziestoleciu
w diecezji Münster (1945-1965)
powierzano mu jedynie bardzo
pokorne urzędy, od trzeciego
wikariusza począwszy, a na kuratorze kończąc.
W dzieciństwie i w wieku
młodzieńczym pole jego zainteresowania i całą duszę Adolfa
Langera pochłaniała i wypełniała praca na roli oraz jej rytm
i zwyczaje wiejskiego życia.
Od 1825 r. w drewnianym budynku funkcjonowała w Słonem
katolicka szkoła. W 1914 roku
w pobliżu kościoła wzniesiono
już masywny budynek nowej
szkoły, który istnieje do dzisiaj.
Po skończeniu miejscowej szkoły
i uzyskaniu w Kłodzku matury,
młody Adolf ze Słonego odkrył
jednak swoje właściwe powołanie, czyli kapłaństwo. Zdecydował się, aby poddać je procesowi
obiektywizacji i dojrzewania.
W konsekwencji zamieszkał
we Wrocławiu, na Ostrowiu Tumskim, a konkretnie - w alumnacie, usytuowanym nad odnogą
Odry, niedaleko od katedry
pw. Św. Jana Chrzciciela i należącego do sióstr Elżbietanek
szpitala św. Józefa.

Ojciec Antoni Jedek CSSR.

Schematyzm diecezji wrocławskiej okresu międzywojennego przedstawia struktury
i sposób studiów filozoficznoteologicznych. Stosunkowo
wyraźnie odróżnia Konwikt
dla studentów Wydziału Teol o gi c z n e g o U n i we r s y te t u
Wrocławskiego oraz Alumnat.
Zresztą te dwie oddzielne instytucje były wobec siebie
dosyć oddalone. Konwikt stanowił spory kompleks, zbudowany z czerwonej cegły
w bezpośrednim sąsiedztwie
katedry. Alumnat czyli akademik dla kleryków (Collegium
Clericorum) wybudowano
na początku XVIII w. według
projektu wiedeńskiego mistrza
murarskiego Johana Blasiusa
Peintnera, który był również
autorem budynku Orphanotropheum - dawnego sierocińca dla szlacheckich dzieci, przy
ulicy Katedralnej 4 oraz kościoła
pw. Trójcy Świętej, połączonego
z budynkiem klasztoru i szpitala
Bonifratrów przy ulicy Traugutta.
Pierwotnie budynek składał się
z barokowego korpusu frontowego, którego fasada otwierała się
na północ i skrzydła zachodniego. Kolejne rozbudowy polegały
na wzniesieniu w 1. połowie XIX
wieku skrzydła wschodniego,
z jednoczesnym dobudowaniem
do budynku głównego od strony
wschodniej neogotyckiej kaplicy. Następnie w latach 1880-88
domknięto całe założenie neogotyckim skrzydłem południowym
od strony Odry. Na początku
XX w. zmieniono wygląd neogotyckiej części. Te zabiegi miały
na celu unowocześnienie formy
i elewacji budynku w ówczesnym duchu modernistycznym.
Niestety zubożyły jego wartość
architektoniczną i sprawiły, że
od strony Odry wyglądał on mało
reprezentacyjnie. Zniszczenia
wojenne nie oszczędziły budynku alumnatu, który od 1935
roku był siedzibą Arcybiskupiego
Konwiktu Teologicznego „Marianum”. W tym obiekcie Adolf
Langer mieszkał przez cztery
lata (1925-1929), a na Wydziale
Teologicznym wrocławskiego
uniwersytetu odbywał studia
z zakresu filozofii i teologii.
Dla pełniejszego spojrzenia dodajmy, że na progu lat
40. budynek Alumnatu wobec
wielkiej liczby alumnów, był już
niewystarczający, poza tym był
już stosunkowo stary i nie odpowiadał wymogom czasów.
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Archiwalna widokówka z litografią mostu w Słonem z 1902 roku. Źródło: witryna
internetowa.

Stąd to w latach 1933-1935
w dzielnicy Karłowice (wówczas
w małym sosnowym Lasku),
a obecnie pomiędzy ulicami
Przybyszewskiego i Przesmyckiego wybudowano nowy Alumnat, czyli seminarium duchowne
archidiecezji wrocławskiej. We
Wrocławiu już 28 kwietnia 1933 r.
utworzono w południowej części
(przy Strehlener Chaussee, czyli Szosie Strzelińskiej, dzisiejsza
ul. Bardzka) KZ Breslau-Dürrgoy – jeden z pierwszych obozów koncentracyjnych III Rzeszy
(do 10 sierpnia 1933 r. przetrzymywano tu ok. 800 - 1000
więźniów).
We Wrocławiu, w dniu
27 stycznia 1929 r. diakon
Langer został wyświęcony
na kapłana archidiecezji praskiej,
ale posługującego w Kłodzkim Wikariacie Generalnym.
W rodzinnym Słonem w dniu
29 stycznia 1929 roku celebrował swoje uroczyste prymicje.
W sumie posługę k apłańską, przez niezbyt długi okres
26 lat dane mu było realizować
w sześciu różnych miejscach,
diecezjach i krajach. Najdłużej,
bowiem aż przez 17 lat duszpasterzował ks. Adolf Langer (*1902
†1965) na ziemi kłodzkiej. Początkowo, jako ciągle jeszcze młody
i zdobywający doświadczenia
ksiądz, przez okres 11 lat, posługiwał na trzech parafiach, w tym
dwóch miejskich. Ks. Adolf pracował kolejno: jako drugi wikariusz wiejskiej parafii Św. Michała
w Ludwikowicach Kł. k/Nowej
Rudy (ok. 3.700 mieszkańców
w 1933 r.); w parafii Narodzenia
NMP w Lądku-Zdroju (4.720

mieszkańców w 1933 r.; barokowy kościół parafialny z l. 1688–
92 z rzeźbami M. Klahra) oraz
od 1940 r. w parafii św. Michała
w Bystrzycy Kłodzkiej (miasto
miało 7.077 mieszkańców). Przed
nim jako wikariusze posługiwali tu m.in. księża: Alfons Wiege
i Ernst Heinze.
Wikariusz i proboszcz
w Bystrzycy Kłodzkiej
(X 1939 – V 1946)
Pragnąc na wstępie, podać
chociażby uproszczoną charakterystykę tutejszego regionu, należy zauważyć, że przed II wojną
światową powiat Bystrzyca Kł. zamieszkiwało: w 1925 roku 56.118
osób, a w 1939 roku 56.346 osób
(czyli niewiele więcej). Z Kolei
struktura wyznaniowa w 1939
roku prezentowana w liczbach
bez względnych wyglądała
następująco: dominujących
w Niemczech protestantów, było
6,8 %; katolików - 92,5 %; innych
wyznawców - 0,6 %; niewierzących - 0,0 %; pozostałych - 0,1 %.
Według danych pochodzących
ze spisu ludności z dnia 17 maja
1939 r. społeczność żydowska
liczyła 22 osoby (w tym 5-ciu
mężczyzn), w tej liczbie było
20 wierzących Żydów (w tym
5-ciu mężczyzn). Z kolei ludzi
żydowskiego pochodzenia:
1. stopnia - 7 (w tym 3 mężczyzn,
ale wszyscy niewierzący; 2. stopnia: 11 (w tym 3 mężczyzn, ale
wszyscy niewierzący. (zob. Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 57:
Die Volkszählung im Deutschen
Reich am 1. Dezember 1880, Berlin 1883).
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Ponadto o politycznych poglądach i samodzielności ocen
tutejszej ludności wiele nam mówią same dane dotyczące wyborów do niemieckiego parlamentu
z marca 1939 r. (Die Reichstagswahlen vom 5. 3. 1933 im Landkreis Habelschwerdt). Frekwencja
była wysoka i wyniosła wówczas
aż: - 83,4 %; liczba ważnie oddanych głosów: - 29.014; w tym
największe poparcie otrzymały
wówczas partie: NSDAP - 15.912;
SPD - 2.159; KPD - 1.210; Zentrum (najważniejsza partia katolicka!) - 8.215; DNVP (Kampffront Schwarz-weiß-rot) - 1.351;
DVP - Deutsche Volkspartei 52; Christlich-sozialer Volksdienst
- 57; Deutsche Bauernpartei –
22; Deutsch-Hannoversche Partei
- 0; DDP (Deutsche Staatspartei)
- 36; pozostałe partie - 0.
Bystrzycka plebania miała trzy wejścia od frontu oraz
dodatkowe od zamkniętego
podwórza. Stanowiła ona zespół zabudowań plebanijnych,
przebudowany gruntownie w XIX
i XX w. z dawnej plebanii (1575 r.)
oraz szkoły parafialnej (1597 r.).
Od strony kościoła posiada dwa
kamienne portale, jeden widoczny za zdjęciu, z datą 1597. Zgodnie z dość powszechną tradycją

na katolickich plebaniach ziemi
kłodzkiej umieszczano portrety
posługujących w tym miejscu
proboszczów. Także i na 1-szym
piętrze bystrzyckiej plebanii
wisiały ich portrety (do 1946 r.),
w tym ks. prałata Piusa Junga
oraz ks. Adolfa Langera. Ten
ostatni rozpoczął swoją posługę
od pogrzebu swego poprzednika
wielce zasłużonego ks. prałata
proboszcza Piusa Junga. Był on
powszechnie cenionym kaznodzieją, człowiekiem otwartym
o szerokich horyzontach umysłowych, a przy tym energicznym
duszpasterzem (z talentem organizatorskim) oraz charyzmatycznym wychowawcą nowych
powołań. Prałat Jung został pochowany na cmentarzu parafialnym przy ulicy Kłodzkiej. Jego
grób, zgodnie z ówczesną tradycją, został usytuowany w pobliżu
cmentarnego krzyża. Na płycie
nagrobnej obok życiowej cezury
umieszczono zdanie: Przez 36 lat
był On tutejszym duszpasterzem,
obecnie prosi swoich wiernych
o pobożną modlitwę wstawienniczą. R.I.P.”.
W roku 1941 na rozległym
obszarze parafii żyło 9.450 katolików i 835 chrześcijan innych
wyznań. Do dużej liczebnie, ale

też i bardzo rozległej parafii
św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kł, należały takie miejscowości jak: Stara Bystrzyca
(niem. Alt Weistritz); Zabłocie
(niem. Krotenphul, w 1939 r. 199 mieszkańców); Niedźwiedna
(niem. Weißbrodt, w 1939 roku
- 81 mieszkańców; z częścią Wilkanowa – niem. Wölfelsdorf );
Wyszki (niem. Hohndorf z kościołem cmentarnym św. Jana
Chrzciciela); Nowa Bystrzyca
(niem. Neuweistritz, z kościołem

cmentarnym Trójcy Św.); Spalona (niem. Brand); Zalesie (niem.
Spätenwalde, z cmentarnym
kościołem św. Anny; Długopole
Dolne (niem. Niederlangenau,
z kościołem filialnym św. Jerzego). Ponadto od k. XVII w. kuracja
Ponikwa (niem. Verlorenwasser,
z kościołem św. Józefa, na miejscu byłej kaplicy cmentarnej).
Ze względu na wielkość i strukturę bystrzyckiej parafii, tutejszego
proboszcza wspierało aż dwóch
wikariuszy. Stolica praskiej die-

Widokówka archiwalna przedstawiająca Słone.

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej. Stan współczesny. Fot. Tadeusz Fitych

Ks. wikary Gerhard Hirschfelder podczas pierwszej komunii świętej dzieci w Zalesiu koło
Bystrzycy Kłodzkiej.

Wejście na plebanię w Bystrzycy Kłodzkiej.
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cezji był znacznie oddalona.
W konsekwencji na progu XX
wieku w parafii św. Michała Arch.
przeprowadzone zostały jedynie
trzy wizytacje biskupie (w roku:
1918, 1924 i 1947). Za każdym
razem były one połączone
z udzieleniem sakramentu bierzmowania.
Oprócz bł. ks. Gerharda
Hirschfeldera, którego i tutaj
odwiedzała czermnieńska młodzież, byli bystrzyccy parafianie
dobrze zapamiętali m.in. takich
księży wikariuszy jak: Paul Berger
(*9 I 1900 † 23 IX 1967; posługiwał tu do 1935 r.); O. Alfons
Engler MSF (*24 XI 1907 † 27 VI
1982; posługiwał tu od 1942 r.);
Ernst Heinze (*28 XI 1905; posługiwał tu w latach 1935 -1938);
Karl Hentschel (*13 VIII 1906; posługiwał tu w latach 1940-1942):
Gerhard Holly (*30 XII 1912;
w latach 1941-1944 zastępca proboszcza w Długopolu Dolnym);
Alois Ruffert († 6 IV 1972); Georg
Schedewig (* 22 III 1912 † 22 VII
1969; posługiwał tu na przełomie 1943/44); Alfons Winge
(† 26 IX 1954).
W ramach bystrzyckiej parafii, ks.Langerowi mającemu zaledwie 11 lat kapłaństwa zostało
powierzone trudne dziedzictwo
życia religijnego. Sześć lat jego
kapłańskiej posługi stanowiło
duże wyzwanie, bowiem nazizm coraz bardziej się umacniał.
Od funkcjonariuszy NSDAP wyżej
postawionych w hierarchii partyjnej, wymagano już wystąpienia
z Kościoła katolickiego. Siostrom
zakonnym ze Zgromadzenia
Sióstr Szkolnych de Notre Dame
(niem. „Arme Schulschwestern
von Unserer Lieben Frau“, SSND)
odebrano prowadzone przez
nie przedszkole i przekształcono je w placówkę nazistowską.
Wywierano potężne naciski
w celu pozbawienia ich szkoły

dla dziewcząt. Na koniec, po długotrwałych negocjacjach mogły
tam pracować jako nauczycielki,
ale kierownictwo szkoły powierzono nauczycielowi Kurtowi
Thomalli. Napięcie pomiędzy
Kościołem katolickim, a nazistowskim rządem potęgowano
i do tego stopnia umacniano,
że w 1944 r. przeciwko uczestnikom procesji Bożego Ciała
wysłano prowokatorów.
Za kadencji ks. prob. Langera dokonywano w Bystrzycy Kł.
także innego typu prowokacji.
Polegały one na barbarzyńskim
niszczeniu sacrum tutejszego
krajobrazu. W wyniku strzelania do blaszanej pasyjki umieszczonej na przydrożnym krzyżu,
zniszczone zostały oczy Jezusa.
Z kolei z kamiennej przydrożnej
kapliczki „Ukoronowania MB”,
ufundowanej w XVIII wieku, strącono główki czterech świętych
postaci. Po pewnym czasie kapliczkę zniszczono doszczętnie.
Do tych aktów nazistowskiego
barbarzyństwa w niedzielnym
kazaniu odniósł się bystrzycki wikariusz ks. Gerhard Hirschfelder.
Pod adresem odpowiedzialnych
za te wykroczenia wypowiedział
on słynne zdanie: „ Kto z duszy
młodzieży wyrywa Boga, jest
zbrodniarzem”.
Ks. Gerhard z jednej strony
jako tutejszy wikariusz od 1939 r.
w ścisły i pełny zaufania sposób
współpracował z ks. Langerem
proboszczem i przyjacielem,
z drugiej był on zarazem diecezjalnym duszpasterzem młodzieży. Już tylko sama ta funkcja oraz
ofiarna praca ks. Hirschfeldera
były przysłowiowym „cierniem
w oku” nazistowskich liderów.
W konsekwencji, obok słów kazania wygłoszonego podczas
święta poległych za ojczyznę
(od 1919 niem. tzw. Der Volkstrauertag, a popularnie „Gefal-

Ks. Adolf Langer przed wyjściem na uroczystą liturgię. Źródło: Duszpasterstwo
w Beverbruch.

23
lenen Sonntag”) wykorzystali
oni i tę jego wypowiedź, aby go
w dniu 1 sierpnia 1941 r. zaaresztować. W demonstracyjny
sposób dokonało tego gestapo
podczas duszpasterskiej godziny wiary przeznaczonej dla młodzieży. Przez kolejne 10 tygodni
przebywał on bez sądu w kłodzkim areszcie. Po czym gestapo
15 grudnia 1941 r. przetransportowało go koleją przez Wiedeń
do obozu koncentracyjnego
w KL Dachau. Tam na skutek wyniszczenia, głodu i chorób w dniu
1 sierpnia 1942 r. zakończył
swe ziemskie życie. Oficjalnie,
jako przyczynę śmierci władze
obozowe podały zapalenie płuc
i gruźlicę.
Po kilku tygodniach, jedyni
krewni ks. Gerharda Hirschfeldera, mieszkający na Zakrzu
(czyli tuż obok rodzinnej wsi ks.
prob. Langera – Słone), otrzymali
prochy ks. Gerharda (rzekomo
po kremacji). Umieszczono je
w małej białej trumience wykonanej przez czermnieńskiego
stolarza i pochowano na katolickim cmentarzu w Czermnej, obok grobu przyjaciela
ks. prob. A. Hauffena (†1939),
proboszcza tutejszej parafii.

Pogrzeb zgromadził wielką
liczbę wiernych i duchowieństwa, przy czym gestapo zabroniło wygłoszenia jakiejkolwiek mowy pogrzebowej. W tej
praktycznie milczącej uroczystości wziął udział także przyjaciel
ks. prob. Adolf Langer, który
w Bystrzycy Kł. bronił i osłaniał
ks. Gerharda oraz odwiedzał go
w więzieniu, a do końca prowadził z nim wymianę korespondencji. Co więcej w swojej
obszernej relacji biograficznej
nt. ks. Hirschfeldera z 1952 r.
wyznał: „dzielił ze mną radości
i cierpienia proboszczowskiego
duszpasterzowania”.
Ks. prob. Adolfowi Langerowi
przyszło duszpasterzować na ziemi kłodzkiej, nie tylko w młodym
wieku, ale i w wyjątkowo trudnym okresie nazistowskiej walki
z religią i Kościołem katolickim.
Nie dał się jednak zastraszyć. Posługiwał bez lęku i drogą prawdy
ewangelicznej prowadził powierzoną mu wspólnotę parafialną.
Nierzadko bronił godności i wolności osobistej swych parafian,
także przed przedstawicielami
armii radzieckiej.

Ks. Gerhard Hirschfelder u zaprzyjaźnionej rodziny Marii i Ericha Pabel na osiem dni przed
aresztowaniem. Archiwum ks. prof. Tadeusza Fitycha.

Ks. Adolf Langer z dziećmi komunijnymi. Źródło: Duszpasterstwo w Beverbruch.
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Duszpasterz
w Westerende-Kirchloog
i trzeci wikariusz w Lohne –
RFN (1946-1948)
Po zajęciu Bystrzycy Kł. przez
wojska radzieckie (od 9 maja
do końca lata), przez szereg
miesięcy 1945/6 r. wielu mieszkańców z powodu zadawanego
im gwałtu zwracało się do ks.
proboszcza Langera z prośbą
o wsparcie i obronę. Najprawdopodobniej konsekwencją
jego interwencji był bolesny
w skutkach fakt tajemniczego
odwetu. W drugi dzień Świąt
Bożego Narodzenia, dokładnie
w dniu 26 grudnia 1945 roku,
na ulicy, przy otwartej przestrzeni doszło do krwawego
pobicia ks. proboszcza Langera
przez przedstawiciela porządku
publicznego. Szereg tutejszych
mieszkańców i całych rodzin
zostało przesiedlonych do
Niemiec Zachodnich i Środkowych. Na koniec, w dniu 24 maja
1946 r. 44-letni ks. prob. Adolf
Langer wraz z wikariuszem ks.
Georgiem Schedewigem zostali
odtransportowani do Niemiec.
Podróż przebiegała przez Ostfriesland, czyli Fryzję Wschodnią.
Jest to region w Dolnej Saksonii,
do którego należą Wyspy
Wschodniofryzyjskie. Jego mieszkańcy używają języka dolnonie-

Nekrolog ks. Adolfa Langera.

mieckiego i gwary Ostfriesisches
Platt.
Podobnie jak wiele
osób przesiedlonych, także
i ks. Adolf Langer bardzo tęsknił
za swoją pierwszą małą ojczyzną
i cierpiał z powodu jej utraty. Ponadto, jego - mającego tak wiele
talentów i zdolności przywódczych, teraz posyłano jedynie
na trzeciorzędne placówki duszpasterskie. Pierwszą z nich otrzymał aż w północnozachodniej
części Dolnej Saksonii. Najpierw
był duszpasterzem w niewielkiej miejscowości Westerende-Kirchloog (oddalonej o 5 km
od miasta Aurich; obecnie liczy
ok. 40 tys. mieszkańców).
Wraz z nominacją na trzeciego wikariusza osiadł w mieście
Lohne. Jest ono położone pomiędzy Oldenburg na północy
a Osnabrück na południu (jest
to drugie co wielkości miasto
w powiecie Vechta, w kraju
związkowym Dolna Saksonia).
Lohne jest najstarszym centrum
przemysłowym w regionie tzw.
Oldenburger Münsterland).
Znaczny wzrost tutejszej liczby
ludności dokonał się po II wojnie światowej. Jedynie w 1946
roku zamieszkało w Lohne ok.
900 tzw. przesiedlonych (większą
ich część stanowili protestanci).
W konsekwencji w 1950 r. miasto
liczyło ok. 12 tys. mieszkańców.

Obecnie żyje w nim ok. 25,7 tys.
osób, przy czym 66% stanowią
tu katolicy, 15% wierni Kościoła ewangelicko-augsburskiego,
a 19% przedstawiciele innych
wyznań i niewierzący. Tutejsza
katolicka parafia św. Gertrudy administracyjnie należy do diecezji
Münster. Na jej terenie istniało
szereg obiektów sakralnych,
w tym trzy kościoły filialne (niem.
Filialkirche St. Josef; Filialkirche
St. Maria-Goretti - Brockdorf;
Filialkirche Herz Jesu - Kroge/
Ehrendorf ) oraz kościół pielgrzymkowy z cudownym źródłem (St.-Anna-Klus) oraz kaplica w Rießel. W latach 1946-48
ks. Adolf Langer, który ukończył
44 lata życia i 15 lat kapłaństwa
był w tej parafii dopiero tzw.
„trzecim” czyli najniższej rangi
wikariuszem.
Przez szereg lat, od momentu
przesiedlenia, dawni mieszkańcy
ziemi kłodzkiej pielgrzymowali w ostatnią sobotę sierpnia
do sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej w Telgte k/Münster.
Ta wspólnotowa forma pobożności, w każdym roku stanowiła najważniejsze wydarzenie
dla każdego z jej uczestników.
Pielgrzymi udający się z Lohne
mieli do pokonania odcinek
ok. 100 km drogi. Dzień wcześniej dawni księża Kłodzkiego
Wikariatu Generalnego spotykali

się na konferencji organizowanej przez ich byłego Wikariusza
Generalnego. Stało się dobrą
tradycją, że zebrani duchowni
upamiętniali spotkanie wspólną fotografią. Jedna z nich
wykonana w latach 60-tych,
ukazuje nam Wikariusza Generalnego ks. Leo Christopha
(1962-1972; w latach 1928-19
był wikariuszem Bystrzycy Kłodzkiej). Na honorowym miejscu,
po jego prawej stronie obok
ks. prob. Adolfa Langera, siedzą
dawni bystrzyccy wikariusze:
ks. Ernst Heinze (*1905 †1998);
ks. Karl Hentschel (*1906 †1991);
ks. Georg Schewig (*1912 †1969)
oraz ks. Gerhard Holly (*1912).
Siedzący na prawo od ks. prob.
Adolfa Langera ks. prałat Joseph
Buchmann (*1907 †1986) przez
szereg lat mieszkał w Bystrzycy
Kłodzkiej.
Rektor i kurator
w Beverbruch – RFN
(1948-1965)
Szóstym i niestety ostatnim
miejscem posługi duszpasterskiej
ks. Adolfa Langera (*4 XI 1902
† 6 VII 1965) była niewielka placówka duszpasterska w Beverbruch koło miasta Oldenburg.
Przez pierwsze dziewięć lat pełnił
tu obowiązki rektora kościoła,
a przez ostatnie osiem lat swego
życia posługiwał już w charakterze kuratora.
Przypomnijmy, że zarówno
w Kościele anglikańskim, jak
i katolickim, funkcję pomocniczego kapłana, samodzielnie
duszpasterzującego w małym,
często wydzielonym z parafiiokręgu duszpasterskim (niem. Seelsorgebezirk/-bereich - Kuratie,
Pfarrvikarie), określa się mianem
kuratora (niem. Kurat od łac. cura,
lub też niem. „Fürsorge“ czy też
„Pflege“). Jest to tytuł o charakterze kościelno-prawnym (ma on
swoje uzasadnienie w Kodeksie
Prawa Kościelnego, CIC - kan. 516
§ 1), który ma swoją długą tradycję. Jeśli prawo nie stanowi inaczej, to kurator jest równorzędny
z tytułem proboszcza.
Obecnie Beverbruch wraz
z 11 miejscowościami stanowi samodzielną gminę Garrel
w powiecie Cloppenburg (kraj
związkowy - Dolna Saksonia).
W latach 1948-1957 ks. Langer
był rektorem, a w okresie 19571965 kuratorem miejscowego
kościoła, należącego do administracji diecezji Münster. Nale-
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ży podkreślić, że na tej ostatniej
w jego życiu placówce duszpastersk iej ks. Adolf czuł
się wyśmienicie. Został bowiem duszpaster zem roln i k ó w, k t ó r y c h r o z u m i a ł
i szanował, a oni w krótkim czasie ze wzajemnością pokochali
ks. Langera. Było to prz ypadek wyjątkowy, bowiem
do charakteru ludzi zamieszkujących ten region należy
swoiste zamknięcie i nieufność
wobec obcych. Podobnie jak
i na wszystkich poprzednich
etapach kapłańskiego życia, tak
i tutaj posługiwał on z wielką
pasją i oddaniem, stając się dla
wiernych Bożym błogosławieństwem.
Pod datą 1 stycznia 1957 r.
ks. Langer zapisał w tutejszej
kronice: „ten dzień będzie kamieniem milowym w historii Beverbruch. Na skutek rozporządzenia
Oficjalatu Kurii Biskupiej Beverbruch zostało podwyższone
do rangi samodzielnej placówki
(niem. Kapellengemeinde), czyli
swego rodzaju kuracji. Brakuje
jeszcze podstaw prawnych, aby
możliwym stał się samodzielny
zarząd finansowy. Po długotrwałych staraniach i wielu trudach,
jest wreszcie Beverbruch - już
tak daleko!”.
Częściowo zachowane dane
statystyczne pozwalają stwier-

Grób Adolfa Langera w Beverbruch.

dzić, że jedynie w ciągu 15 lat
tutejszego duszpasterzowania
(1947 – 1962) ks. Langer Pierwszą Komunię Św. udzielił ponad
260 dzieciom. W poszczególnych
latach przedstawiało się to następująco: 1947 – 13; 1948 - [17?];
1949 - [17?]; 1950 -18; 1951 -11;
1951- [17?]; 1953 – 19; 1954 [17?]; 1955 – 16; 1956 – 11; 1957 18; 1958 – 34; 1959 - [17?]; 1960 15; 1961 - [17?]; 1962 - 17.
Dzięki staraniom ks. Langera
(niem. „Pfarrrektor w Garrel-Beverbruch St. Joseph”) powstał
tu nowy cmentarz , a w 1956 r.
wzniesiono stacje Drogi Krzyżowej. W dwa lata później powiększona i upiększona została
kaplica (jej nowe wyposażenie
stanowiły drewniane rzeźby:
NMP i św. Józefa oraz dwa ołtarze
boczne wykonane przez lądeckiego artystę Schmita. Ponadto
do użytku oddana została także
i plebania. W 1962 r. postawiono
nową wieżę, na której umieszczono trzy dzwony. Do dzisiaj
w Beverbruch istnieją: kaplica
tzw. Josefshaus, plebania, dziecięcy plac zabaw i biblioteka
(niem.: Kindergarten St. Josef;
Bücherei St. Josef ).
Budowanie, jak to podkreśla
pierwszy biograf ks. Langera ks. prob. Konrad Leister, stanowi
wielką radość i satysfakcję oddanych i dobrych duszpasterzy.
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Ks. Adolf Langer dla większości
realizowanych prac budowlanych
sam opracowywał niezbędne
projekty. Miał on bowiem nie tylko bogate doświadczenia praktyczne, a też i naukową wiedzę.
Nie mniej, to co dla jego misji
jako duszpasterza jest najważniejsze, to dla wielu pozostaje
zakrytym i to nawet dzisiaj. Należy więc tym bardziej zauważyć fakt, że do jego konfesjonału
przybywali liczni penitenci z całej
okolicy, także spoza granic Beverbruch. Co więcej, ks. Langer
z wielką dyskrecją i pokorą
udzielał pomocy finansowej
studentom teologii, osobom
doświadczonym różnego typu
katastrofami i znajdującym się
w potrzebie, a pochodzącym
zasadniczo z terenu Środkowych Niemiec. W tym gronie
znajdowały się również siostry
zakonne, a nawet polscy kapłani
posługujący na obszarze Kotliny Kłodzkiej. Ks. prob. Langer,
z jednej strony często w wypowiedziach przesiąkniętych
troską o prawdę, mógł się jawić
jako człowiek niezwykle twardy, zwłaszcza że był mężczyzną
wysokim, o silnej budowie ciała i niezwykle donośnym glosie,
ale faktycznie miał on wielkie
i czułe serce. W rzeczywistości był
wiernym i niezwykle ofiarnym
przyjacielem, jakich rzadko udaje się spotkać. W konsekwencji,
ks. Adolf Langer był tak w przepowiadaniu, jak i w sposobie
bycia, człowiekiem bardzo prostym i bezpośrednim. Umiał też
z serca przebaczać każdemu, kto
wyrządził krzywdę moralna i materialną.
W roku 1952 ks. Adolf pisał
w liście okólnym adresowanym
do byłych mieszkańców ziemi
kłodzkiej, że jest to stosowny
czas, aby wspomnieć i uczcić
ks. Gerharda Hirschfeldera jako
kapłana męczennika. Tym bardziej, że przed aresztowaniem
był on starszym wikariuszem
w Bystrzycy Kł. W tym roku
przypada także 20. rocznica jego święceń kapłańskich.
O aresztowaniu ks. Gerharda
i przetrzymywaniu go w kłodzkim więzieniu tak pisał w obszerniejszej relacji z 1952 r.:
„Ks. Gerhard Hirschfelder, wieczorem 1 sierpnia 1941 r. podczas prowadzenia młodzieżowej
„godziny wiary” został zaaresztowany i odtransportowany przez
gestapo do kłodzkiego więzienia.
Umożliwiono mu jedynie wejście

na plebanię, aby mógł zabrać
płaszcz i czapkę oraz pożegnać
się ze mną i z niektórymi parafianami. W taki oto sposób rozpoczynał się jego czas szczególnej
próby cierpienia…”. Na koniec
ks. prob. Langer podkreślał, że
z tytułu spraw parafialnych mógł
dwukrotnie odwiedzić ks. Gerharda w kłodzkim więzieniu: „milczący uścisk dłoni, to było wszystko,
co mogliśmy sobie powiedzieć
w tym bezpośrednim spotkaniu. Ale i tak te odwiedziny były
dla niego wielkim pocieszeniem”.
Po przesiedleniu w roku
1946 do Niemiec Zachodnich
ks. prob. Adolf Langer przez wiele lat konsekwentnie i w bardzo
konkretny sposób troszczył się
o byłych bystrzyckich parafian.
Przy czym, co interesujące i bardzo wymowne, do końca swego
życia utrzymywał żywe osobiste
i korespondencyjne kontakty,
i to nie tylko z osobami starszymi,
ale także z nowo powstającymi
tu rodzinami. Między innymi
te, które katolicki ślub zawarły w roku 1957, otrzymywały
od niego ciepłe listy gratulacyjne.
W podtrzymywaniu tego typu
relacji, zwłaszcza z dawnymi
parafianami, wspierała ks. prob.
Langera dawna nauczycielka
Emma Simon (*1895 †1974)
i była mieszkanka Bystrzycy Kł.
Co więcej, z racji 60. urodzin
ks. Langera, w periodyku związanym z ziemią kłodzką, opisała
ona zarówno troski, jak i jego zasługi tak w okresie posługiwania
w Bystrzycy Kł., jak i w okresie
pełnienia funkcji kuratora kościoła w Beverbruch. Ponadto
uwypukliła również jego wspaniałomyślność i solidarność. Miała ona chociażby postać wysyłki
paczek żywnościowych za „żelazną kurtynę” dla mieszkańców
ziemi kłodzkiej. Ukazując wielkie
zasługi ks. Adolfa Langera należy jeszcze wspomnieć zarówno
fakt, że był on współzałożycielem bazy adresowej osób wysiedlonych z ziemi kłodzkiej, jak
i pierwszym przewodniczącym
zarządu stowarzyszenia dawnych
mieszkańców ziemi bystrzyckiej.
Wszystko ma swój czas:
„jest czas rodzenia i czas
umierania, czas sadzenia
i czas wyrywania” (Koh 3,2)
W sumie, pr zez 17 lat
ks. Adolf Langer pełnił posługę
duszpasterską w Beverbruch
w charakterze rektora i kurato-
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ra (quasi proboszcza). Odszedł
z tego świata wyjątkowo szybko. Przeszedł ciężką operację
przepukliny, po której na skutek
zawału (spowodowanego zatorem tętnicy; diagnoza: „Embolie
nach Bruchoperation”) 6 czerwca
1965 r. zmarł. Odszedł do Domu
Ojca, w 36 roku kaplaństwa,
w stosunkowo niezbyt zaawansowanym jeszcze wieku - 63 lat.
O wielkim szacunku, uznaniu
i wdzięczności ze strony zarówno
miejscowego prezbiterium, jak
i tutejszych wiernych świadczyć
może chociażby fakt, że na jego
pogrzeb przybyła ogromna liczba wiernych oraz 80-ciu kapłanów. Z chwilą kiedy wiadomość
o śmierci ks. Langera dotarła
na ziemię kłodzką, także i w Bystrzycy Kł. celebrowano w jego
intencji uroczystą mszę św.
za zmarłych i wnoszono modlitwy wstawiennicze.
Ceniony werbista O. Max
Exner SVD (*1906 Hohndorf
†1980 Lobberich; urodzony
w Saksonii, w okręgu administracyjnym Chemnitz, a konkretnie
w powstałej przed 550 laty gminie Hohndorf), w taki oto sposób
podsumował kapłańskie życie
i posługiwanie ks. prob. Adolfa
Langera: „był [on] w pełnym tego
słowa znaczeniu duszpasterzem.
Niezwykle uzdolniony i starannie
wykształcony w teologii, etyce
i moralności oraz wyjątkowo
biegły w prawie kościelnym.
Całe jego kapłańskie życie charakteryzowała zdrowa i głęboka

pobożność. Przedmiotem jego
zainteresowania i troski był każdy
członek parafii, a zwłaszcza ubodzy i biedni. Zarówno w kręgu
oldenburgowych prezbiterów,
jak i wśród współbraci kapłanów
dawnego kłodzkiego dekanatu
był on niezwykle cenionym
i umiłowanym. Ks. Adolf był człowiekiem wyjątkowej prostoty,
bezkompromisowej prawdomówności oraz nieprzekupnej
ludzkiej poprawności”.
Zamiast zakończenia –
vademecum zdobywania
mądrości
Na wstępie, sformułowałem
swoisty hymn o przyjaźni, ta
z kolei nie jest celem samym
dla siebie. Jest doskonałą receptą
na „więcej być” i na świętość oraz
wspólne zdobywanie mądrości,
jako bezcennego daru Ducha
Świętego. Tak więc kończąc niniejsze poznawanie wyjątkowej
kapłańskiej przyjaźni pomiędzy
wzorowymi kapłanami Wielkiego
Dekanatu Kłodzkiego - ks. Adolfem Langerem i ks. Gerhardem
Hirschfelderem, niechaj ostatnie
słowo należy do mądrości. Tym
bardziej, że Europa, jak nigdy
dotąd, stoi przed palącym i fundamentalnym zadaniem recywilizacji, nowej ewangelizacji oraz
ochrony i umacniania własnej –
chrześcijańskiej tożsamości.
Wyjątkowo realistyczny
i piękny hymn o mądrości znajdujemy w księdze Mądrości

(Eklezjastyka). Jej natchnionym
Autorem jest Jezus syn Syracha.
Księga powstała w II w. przed
Chrystusem. W części drugiej,
mającej hymniczny charakter,
najpierw wysławia on mądrość
objawiającą się w stworzeniu,
a następnie zawiera modlitwy
oraz alfabetycznie zbudowane
rady i wezwania do szukania
i zdobywania mądrości. Przy tym
natchniony Autor ukazuje ideały
mądrościowe i etyczne judaizmu
(umiarkowanie, dobroczynność,
ofiara, czystość i postawa religijna w codzienności). Na wstępie
zauważa on, że „Mądrość bowiem, zgodnie ze swą nazwą, nie
dla wielu jest dostrzegalna” (Syr
6,22), po czym mając osobiste
doświadczenie radzi i nam, aby
szukać przyjaciół pośród osób
otwartych na Boga i żyjących
Jego wskazaniami.
W kolejnych radach i wezwaniach Syrach zachęca do wytrwałego zdobywania mądrości (Syr 6,
17-21n: (w.17)„Kto się boi Pana,
dobrze pokieruje swoją przyjaźnią, bo jaki jest on, taki i jego
bliźni; (w. 18) Synu, od młodości
swej staraj się o naukę, a będziesz
ją nabywał aż do siwizny; (w.19)
Jak oracz i siewca przystępuj do
niej i czekaj na dobry jej plon;
trochę się utrudzisz pracując
nad nią, ale wnet będziesz spożywał jej owoce; (w. 20) Jakże
bardzo twarda jest dla nieuków,
a lekkoduch w niej nie wytrwa;
(w. 21) Jak potężny kamień próby
go przytłoczy i nie będzie zwle-

kał z jej odrzuceniem; (w. 25 Poddaj ramiona swe i dźwignij ją,
a nie zżymaj się na jej więzy!;
(w. 26) Całą duszą zbliż się do niej
i strzeż jej dróg ze wszystkich sił!;
(w. 27 Ubiegaj się o nią, szukaj,
a da ci się poznać, a gdy ją posiądziesz, nie wypuszczaj z objęć!;
(w. 28) Na koniec bowiem znajdziesz miejsce jej odpoczynku,
a to ci się w radość obróci; (w. 29)
Dyby jej będą ci walną obroną,
a obroża jej strojem zaszczytnym;
(w. 30) Złota bowiem jest na niej
szata, a więzy jej są z nici purpurowych; (w. 31) Jak strój wspaniały ją przywdziejesz, jak wieniec
radosnego uniesienia włożysz
na siebie; (w. 32) Jeżeli jej będziesz pożądał, posiądziesz
naukę, jeśli dołożysz uwagi,
zdatny będziesz do zrobienia
wszystkiego; (w. 33) Jeżeli będziesz lubił słuchać, nauczysz
się, i jeśli nakłonisz ucha swego, będziesz mądry; (w. 34) Stań
na zgromadzeniu starszych:
a [jeśli] kto jest mądry, przyłącz
się do niego!; (w. 35) Chętnie słuchaj wszelkiego wykładu rzeczy
Bożych, a przysłowia rozumne
niech nie ujdą twojej uwagi!;
(w. 36) Jeżeli ujrzysz kogoś mądrego, już od wczesnego rana
idź do niego, a stopa twoja niech
ściera progi drzwi jego! (w. 37)
Rozmyślaj nad zarządzeniami
Pana, a przykazaniami Jego zawsze pilnie się zajmuj! On sam
umocni twe serce, a pożądana
mądrość będzie ci dana”.
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Julian Golak

VZPOMÍNKA NA KORNELA MORAWIECKÉHO
30. září 2019 zemřel po dlouhé a těžké nemoci Dr. Kornel
Morawiecký.
Legenda protikomunistické
opozice, organizátor a předseda bojující Solidarity, poslanec
a předseda Sejmu 8. funkčních
období. Po mnoho let přednášející na Vratislavské technické univerzitě.
Kornel Morawiecki se narodil
3. května 1941 ve Varšavě. Studoval ve Vratislavi, v roce 1963
absolvoval Fakultu fyziky na Vratislavské univerzitě, v roce 1967
obhájil doktorát.
Odvážné kroky v antikomunistické opozici zahájil v roce
1968. Tiskl a distribuoval nelegální letáky, ve kterých důrazně
odsuzoval komunistické úřady
a protestoval proti invazi vojsk
Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Protestoval
také proti rozhodnutí komunistických orgánů a brutálnímu
potlačení protestů pracujících
na pobřeží v roce 1970.
V roce 1979 Jan Waszkiewicz
požádal Kornela Morawieckého
o pomoc při úpravách a vydávání
„Dolnoslezského bulletinu“, pravděpodobně nejstaršího a pravidelně vydávaného konspiračního
časopisu publikovaného v Polské
lidové republice. Od té doby se
Kornel Morawiecký pravidelně

zabýval vydáváním podzemních publikací. Postavil také
lesní chatu v Pęgowě, která se
stala místem důležitých setkání
opozičních aktivistů a diskusí, kde
se objevily myšlenky na boj za
Svobodné Polsko.
V letech 1973-2009 pracoval
profesně na Vratislavské vysoké
škole technické v Ústavu matematiky a poté na Ústavu matematiky a informatiky jako odborný
asistent a docent.
Kornel Morawiecki, po příjezdu Jana Pavla II. do Polska v roce
1979, se vydal na tuto první pouť
papeže do Varšavy s velkým
transparentem „Víra Nezávislost“,
byl to jediný prapor s tématikou
nezávislosti, proto vzbudil velký
zájem a uznání poutníků. Pravděpodobně to bylo první tak
jasné a odvážné představení vize
svobody pro Polsko.
Osobně jsem se setkal s Kornelem (pravděpodobně poprvé
přímo) v červnu 1981, během
prvního valného shromáždění
delegátů Dolního Slezska NSZZ
Solidarność, byl jsem tehdy
vybraný delegátem do tohoto
prvního shromáždění. Později se
Kornel Morawiecki proslavil jako
inspirátor a spoluautor „Výzvy k
národům východní Evropy“, kterou přijal Národní kongres dele-

gátů, díky čemuž Kornel nepřímo
také přispěl k vytvoření Polsko-československé solidarity.
Od 13. prosince 1981, tj.
po vyhlášení stanného práva v
Polsku generálem Jaruzelským,
se skrýval a řídil vydavatelské oddělení Regionálního stávkového
výboru Dolního Slezska. Zorganizoval síť tajných tiskáren, již v
noci ze 13. na 14. prosince 1981
vytiskl první číslo podzemního
časopisu „Ze dne na den“ toto
vydání bylo distribuováno ve Vratislavi již 14. prosince od rána.
Tyto podzemní noviny vycházely
v období svého vrcholu v nákladu až 40 tisíc kusů. Od začátku
června 1982 byl organizátorem
a vedoucím Bojující Solidarity.
Zorganizoval velmi účinný systém vydávání svobodného tisku v podzemí během stanného
práva. Nenechal se chytit četnými
tajnými službami Polské lidové
republiky, které jej navzdory
neustálému lovu vystopovaly
až 9. 11. 1987.
Byl pro mě po celou dobu
velkým vzorem hrdiny bojujícího
za svobodné Polsko, zároveň
snílka a vizionáře, který věřil,
že přijde den, kdy Polsko znovu
získá suverenitu a občané plnou
svobodu. Byl nejdéle úspěšně
se skrývajícím aktivistou Bojující Solidarity. Teprve po šesti

Wałbrzych, 13. - 15. 10. 2005 Diskuse prvních aktivistů Solidarity na zámku Książ při setkání u příležitosti 25. výročí vzniku Solidarity.
Zprava; Jerzy Szulc, Julian Golak, Mieczysław Piotrowski, Władysław Frasyniuk, Adolf Juzwenko, Kazimierz Kimso, Kornel Morawiecki,
Edward Czapiewski. Autor fotografie neznámý.

Svaté pamětí Kornel Morawiecký

letech konspirační činnosti v
antikomunistickém podzemí
byl zajat bezpečnostní službou
Polské lidové republiky. V roce
1988 získal v Londýně velitelský
kříž Řádu Polonia Restituta.
V roce 2014 mu bylo uděleno
čestné občanství Dolního Slezska, měl jsem velkou čest jako
radní Sejmiku Dolnoslezského
vojvodství, abych přispěl k udělení nejvyšší ceny, kterou může Sejmik předat. O dva roky později
mu městská rada ve Vratislavi
udělila titul čestného občana
Vratislavi.
V roce 2019 byl oceněn
Řádem Bílého orla prezidentem
Polska Andrzejem Dudou jako
uznání jeho příspěvků k demokratickým změnám v Polsku a za
vynikající výsledky ve veřejných
a státních činnostech. Ve stejném
roce mu maďarský premiér Victor
Orban udělil velitelský kříž Řádu
zásluh.
Zemřel velký a vynikající
muž, v jehož životě byla vždy
nejdůležitější vlast - Polsko. Státní
pohřeb se konal 5. října 2019 na
vojenském hřbitově Powązki ve
Varšavě, i když si osobně myslím,
že kvůli jeho velkým zásluhám
pro Dolní Slezsko by měl být
pohřben ve Vratislavi.
Čest jeho památce.
Julian Golak
Překlad: Joanna Golak-Cincio
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O REWOLUCJI KULTUROWEJ
Na spotkaniu członków
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kudowie-Zdroju w dniu
14 listopada 2019 r wykładowcą
był znany wrocławski duchowny
ks. Stanisław Pawlaczek. Temat
„Geneza i cele rewolucji kulturowej” mógł się wydawać bardzo
akademicki. Wykładowca referował temat w sposób jasny i kompetentny. Na wstępie zdefiniował
najważniejsze pojęcia. Słowo
„kulturowe” oznacza wytwory
ideowe i rzeczowe człowieka,
a „ k u l t u r a l n e” o d n o s i s i ę
do ogólnej postawy w zachowaniu i w manierach. „Rewolucja” to
najkrócej przejęcie władzy siłą
i na ogół gwałtownie, przeważnie
przez stronę lewicową. Wykładowca omówił krótko rewolucję
angielską w XVII wieku, francuską
w XVIII wieku i październikową
w Rosji w XX wieku. Dłużej skupił uwagę słuchaczy na problemach religijnych w rewolucjach, zwłaszcza we francuskiej
i październikowej. Nawiązał
do poglądów Karola Marksa,
Józefa Stalina i Lwa Trockiego.
Wspomniał o tzw. Kulturkampfie
Bismarcka w Niemczech, o zwalczaniu polskości kościoła katolickiego, co osłabiło siły moralne
Niemiec. Walka z religią przybrała
szczególne rozmiary w rewolucji
październikowej. Mówił o koncepcjach Trockiego i Stalina oraz
o znaczeniu powstrzymania
przez Polskę pochodu tej rewolucji na Zachód w 1920 r.
Wspomniał także o rewolucji
kulturalnej w Chinach za czasów
Mao i Lin Piao oraz o ruchach
rewolucyjnych w Ameryce Południowej, w Meksyku i w Chile.
We wszystkich tych wydarzeniach ks. Pawlaczek wskazywał
na tendencje antyreligijne, ułatwiające stosowanie przemocy.
W ostatniej części wykładu
nawiązał do obecnie lansowanych ideologii gender, ruchów
feministycznych i LGBT, podkreślając ich antyreligijne motywacje. Interesującą stroną
wypowiedzi ks. Pawlaczka była
jego postawa ewolucjonistyczna
w pełnym respektowaniu nauki.
Przy krytycznej wzmiance o LGBT
nastąpiło wśród słuchaczy pewne
niecierpliwe poruszenie.
Dr Krzysztof Szymańsk i w swoim w ystąpieniu

„Słuszny bunt w teologii wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej”,
nawiązując do wykładu ks. profesora podkreślił słuszność tych
działań, w szczególności w Chile
i w Meksyku oraz skorygował
niektóre oceny dotyczące wydarzeń politycznych w tych krajach.
W odniesieniu do rewolucji październikowej w Rosji dr Szymański widział szersze tło społecznoekonomiczne od zarysowanego
przez wykładowcę. Analizy Karola
Marksa wskazywały na rewolucję
w krajach wysoko wtedy rozwiniętych, gdy tymczasem kryzys
I wojny światowej spowodował
wybuch rewolucji w Rosji ze skutkami bardzo ciężkimi. Te korekty
Krzysztofa Szymańskiego były
niezbędne do zachowania właściwego ówczesnego obrazu świata.
Z kolei ja w swojej wypowiedzi zwróciłem uwagę
na narastanie zagrożeń rewolucjami społeczno-ekonomicznymi
w dzisiejszym świecie, który nie
znajduje dostatecznego oparcia
w religiach, zarówno dla rozwiązywania tych problemów, jak
i łagodzenia metod walki. Ruchy
lewicowo-rewolucyjne narastają w całym świecie, w związku
z tym, że znowu – jeszcze bardziej aniżeli w poprzednich wiekach - garstka ludzi wpływowych,
manipulując prawem i opanowując struktury władzy, przejmuje
majątki narodowe. Tak dzieje się
niemal na całym świecie.
W przypadku kryzysu ekonomicznego grożą szczególnie
dotkliwe katastrofy, większe
od dotychczasowych. Równocześnie powszechnie odczuwa
się osłabienie religijności. Ruchy feministyczne i takie jak
LGBT są spłycane przez opinie
o ich stronie seksualnej. Mniej
zwraca się uwagę na to, że
w tych ruchach występuje pytanie o istotę Boga. Kim jest Bóg?
Ludzie współcześni odczuwają rosnącą niesprawiedliwość
w podziale majątków - co wzbudza głęboki lęk - i wzmocnienie
w dążeniach równościowych.
Ruchy feministyczne nie chcą
akceptować sugestii niektórych
religii, że Bóg jest mężczyzną.
„Ojciec” i „Syn” i bogowie różnych religii nie są kobietami.
Kobiety bronią się przed zalegalizowaniem ze strony religii

Ks. Stanisław Pawlaczek

jakiejś głębokiej nierówności,
niesprawiedliwej i uwłaczającej ich godności. Niebezpieczny
moment jest w tym, że narasta
zagrożenie od strony społecznoekonomicznej niemal w całym
świecie rosnącym kryzysem
ekologicznym i imigracyjnym –
i to wszystko spiętrza się z równoczesnym narastaniem pytania kim jest Bóg. Nierówność
w sferze majątkowej w świecie
już przekroczyła próg krytyczny i coraz głośniej mówi się
o socjalizmie partycypacyjnym,
a nierówność w sferze religijnej
dochodzi do kresu i otwiera drzwi
ateizmowi. Powinna nas niepokoić retoryka seksualna ruchów
feministycznych i LGBT. Rosja
w 1917 roku znalazła się w takiej sytuacji i to mogło być jedną
z głównych przyczyn okrucieństw
w tej rewolucji. W końcowej części swojej wypowiedzi wskazałem
na potrzebę otwierania się
na inne religie, w tym na buddyzm, dla głębszego spojrzenia
metafizycznego i etycznego oraz
wiary, która łagodzi różnice religijne, metody konfrontacji i skłania do nowych humanistycznych
rozwiązań.
Ks. Pawlaczek nawiązał
do tych wypowiedzi, wyjaśniając, że Bóg nie jest ani mężczyzną ani kobietą, jest Bogiem.
Podzielał jednak niepokój co
do narastania zagrożeń rewolucjami w dzisiejszym lub nadchodzącym świecie i upatrywał

ratunku w pogłębieniu religijności i mądrości. Wyczuwało
się sympatyczny odbiór wykładu
i rzetelną postawę intelektualną duchownego wykładowcy.
W tym miejscu warto przypomnieć, że ś.p. ks. Jan Myjak
wysoko cenił wiedzę i duchowość ks. Stanisława Pawlaczka.
W ocenie wielu słuchaczy było
to bardzo dobre spotkanie.
Krzysztof Sadowski podziękował
ks. Andrzejowi Bartosowi - dyrektorowi Domu Księży Emerytów
we Wrocławiu za przywiezienie ks. Stanisława Pawlaczka
do Kudowy i obecność na tym
spotkaniu.
Po przerwie kawowej, w drugiej części spotkania omówiono
działalność w sekcjach języka
angielskiego i kolarstwa. Ustalono plan wycieczki do Obserwatorium Astronomicznego Czeskiej Akademii Nauk pod Pragą
w dniu 22 listopada br. Następne spotkanie UTW odbędzie się
27 listopada o godz. 16.00 i wystąpi z wykładem prof. dr hab.
Jan Rzońca. Dobra frekwencja
uczestników wskazuje na rosnące zainteresowanie programem
UTW.
(Przedruk z „Almanachu Kudowskiego”)
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POSTAĆ ŚW. WOJCIECHA
W CZESKICH I POLSKICH LEGENDACH
Święty Wojciech to postać
łącząca narody polski i czeski.
Patron dwóch narodów słowiańskich, których historia przeplatała się wzajemnie na przestrzeni
wieków, a także patron duchowej
jedności Europy. By prawidłowo
odczytać legendy o św. Wojciechu, należy znać historię jego
życia.
Św.Wojciech urodził się
około 956 roku w Libicach. Pochodził z możnej rodziny Sławnikowiców, spokrewnionej
z dynastią Saską, która panowała wówczas w Niemczech.
W krajach zachodnich nazywany jest też Adalbertem. Imię to
przyjął podczas bierzmowania
z rąk arcybiskupa Magdeburga
Adalberta w 927 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku
981. Następnie z towarzyszem
Radłą i swoim młodszym bratem Radzimem pobierał nauki
w szkole Otryka w Niemczech.
Znał łacinę i język niemiecki,
a w Magdeburgu nauczył się też
języka Lutyków.
W 981 roku po śmierci
swojego mentora, którym był
arcybiskup Adalber t, wrócił do Czech jako subdiakon.
Po śmierci biskupa praskiego Dytmara, od 3 kwietnia 983 roku stał
na czele diecezji praskiej. W roku
989 wyjechał do Rzymu, gdzie
zrzekł się pełnienia obowiązków biskupa praskiego. Wstąpił
do klasztoru benedyktyńskiego
na Awentynie. Po śmierci swojego następcy biskupa Falkolda
został ponownie skierowany
do Pragi. Rozpoczął też działania
misyjne na podbitej przez Węgry Słowacji, co było przyczyną
nawiązania kontaktów z wtedy
jeszcze pogańskim dworem Arpadów. Niektóre źródła potwierdzają, że Wojciech udzielił chrztu
św. Stefanowi, królowi Węgier.
W owych czasach słowiańszczyzna należała do terenów
uznawanych za źródło niewolników, dlatego też św. Wojciech
wystąpił w obronie chrześcijańskich niewolników wysyłanych
do krajów muzułmańskich.
W 994 roku rzucił klątwę na poddanych za zamordowanie na jego
oczach niewiernej żony pana
z rodu Wrszczowców, która ukry-

ta została przez św. Wojciecha
w kościele św.Jerzego, gdzie szukała azylu. Wkrótce św. Wojciech
ponownie wyjechał do Rzymu.
Po niedługim czasie doszło
do otwartego konfliktu pomiędzy rodem Sławnikowiców,
z którego się wywodził, a księciem Bolesławem II z rodu Przemyślidów, co spowodowało
wielką rzeź jego braci.
Św. Wojciech wyruszył na misje dzięki papieżowi Grzegorzowi
V, który dał mu wybór powrotu do jego diecezji lub wyjazd
na misje. W międzyczasie św.
Wojciech pielgrzymował do
sanktuariów św. Marcina z Tours,
św. Benedykta z Fleury, św. Dionizego w Saint-Denis. Z dworu
Ottona wyruszył do kraju Bolesława I Chrobrego, u którego przebywał ocalały z rzezi jego najstarszy brat Sobiebor. W Polsce
św. Wojciech miał zająć się
chrystianizacją Wieletów i Prusów. Było to jednak niemożliwe,
gdyż trwała wojna pomiędzy
cesarstwem a Połabianami.
W Gdańsku św. Wojciech dokonał masowego chrztu, po czym
z przyrodnim bratem Radzimem
i prezbiterem Boguszą-Benedyktem dotarł do ziemi Prusów.
Działalność misyjna
św. Wojciecha nie spotkała się
z przychylnym przyjęciem, gdyż
święty nie znał języka Prusów.
23 kwietnia 997 roku zginął zabity przez Prusa imieniem Sicco,
a jego ciało zostało poćwiartowane. Towarzysze Świętego zostali
oszczędzeni i odesłani do Polski.
Ciało św. Wojciecha wykupił Bolesław I Chrobry i przewiózł do
Gniezna, gdzie zostało uroczyście
złożone w katedrze. Już w 1000
roku do grobu św. Wojciecha pielgrzymował Otton III. Podczas tej
wizyty w Gnieźnie założono metropolię arcybiskupią, na której
czele stanął brat św. Wojciecha
Radzim-Gaudenty, a jej patronem
został sam św. Wojciech. Książę
Brzetysław I podczas najazdu na
Polskę w 1038 roku wywiózł relikwie św. Wojciecha i jego brata
Radzima do Czech. Do dziś znajdują się one w katedrze św. Wita
w Pradze.
Pisząc o św. Wojciechu i jego
obecności w legendach polskich

Popiersie relikwiarza św. Wojciecha. Praga, druga dekada XVI wieku.

i czeskich, należy najpierw wspomnieć o źródłach naszej wiedzy
na jego temat. Historiografia
przedstawia nam dziś trzy znane żywoty św. Wojciecha, które
powstały tuż po jego śmierci.
Pierwszy z nich to tak zwany Est
locus. Uczeni piszą, że powstał na
potrzeby kanonizacji św. Wojciecha, najprawdopodobniej w 999
roku. Autorstwo tego życiorysu
św. Wojciecha nie jest do końca
znane, ale przypisuje się je Janowi Kanapariuszowi, benedyktynowi z opactwa na Awentynie
w Rzymie. Drugi żywot ma dwie
wersje, dłuższą i krótszą. Powstał
w latach 1002-1004 Napisał go

św. Brunon z Kwerfurtu. Trzeci to
pasja z Tegernsee, której jedyny
rękopis znajdował się w bibliotece klasztornej w Tagernsee
w Bawarii. Miał być najprawdopodobniej spisany na terenie Polski
w XI wieku przez obcokrajowca.
Kult świętego Wojciecha rozwijał się w liturgii i codziennym
życiu chrześcijan. Powstawały
legendy, modlitwy do świętego, modlitwy brewiarzowe
i wezwania. Opowieści o świętym szerzą się w ciągu kilku kolejnych dziesięcioleci po jego
kanonizacji. Przedstawiają one
cudowne zjawiska, które towarzyszyły śmierci Świętego, ale
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i łaski, jakie uzyskano za jego
wstawiennictwem. Zarówno
w Polsce jak i w Czechach dbałość o kult św. Wojciecha była
zauważalna już od samego
początku. W Czechach nasiliła
się ona szczególnie w ostatniej
ćwierci XI wieku, a także w wieku XII. Tutaj większa niż w Polsce była też znajomość dwóch
historycznych żywotów. W tym
okresie powstawało też wiele
kazań, pieśni i legend.
Nie wszystkie jednak legendy i żywoty dotyczące
św. Wojciecha mają dziś wartość historyczną. Najstarszymi,
a zarazem najwartościowszymi
są Vita prior lub J. Canaparii vita
s. Adalbertii, i drugi Vita altera,
posterior. W podobnym czasie
w Polsce powstały też dwie legendy dotyczące tego Świętego.
Były to legendy nazwane od ich
początkowych słów: Tempore illo
i Miracula s. Adalberti, które powstały w ciągu XII i XIII wieku.
W kolejnych wiekach, to znaczy
w XIV i XV powstało co najmniej
6 następnych legend, które uznawane są za słabe teksty literackie
i bez wartości historycznej. Józef
Stańczewski zebrał i przetłumaczył z czeskiego na język polski
zbiór legend o św. Wojciechu,
które wydane zostały w 1930
roku. Przedstawiają one świętego w życiowych sytuacjach oraz
jak nawracał ludzi z pogaństwa
na chrześcijaństwo. W tym miejscu warto przytoczyć treść niektórych legend czeskich. Zbiór
czeskich legend przetłumaczonych przez Stańczewskiego rozpoczyna „Lipa w Libicach”.
„Lipa w Libicach”
Pewnego razu św. Wojciech,
zawitawszy z Pragi do grodu rodzinnego, głosił ludowi okolicznemu Słowo Boże aż do późna
w nocy. Zmęczony wrócił do
dworu, by odpocząć po całodziennej pracy w winnicy
pańskiej, lecz zastał już wrota
szczelnie zamknięte, a most
podniesiony. Wbił więc laskę swą
drewnianą w trawnik na wałach
obronnych i położył się obok
niej. Noc była ciepła. Polecił się
opiece Bożej i zasnął wnet błogim snem. Nazajutrz obudziwszy się, spostrzegł obok siebie
młodą lipę. Była to jego laska,
która w nocy zapuściła korzenie
i okryła się bujną zielenią. Rosło
to drzewko, rosło, aż wyrosło na
potężną lipę, której lud okoliczny i pątnicy obcy przypisywali

moc cudowną. Stała sobie ta
lipa w Libicach przeszło 500 lat,
dopóki jej wichura silna nie przewróciła i roztrzaskała. Odłamki
jej ludzie roznieśli na wszystkie
strony świata jako cenne relikwie,
chroniące od chorób i nieszczęść
wszelakich.
Czwarta z kolei, legenda
umieszczona w powyżej cytowanym zbiorze opowiada o cudownym źródle, które wytrysło dzięki żarliwej modlitwie świętego
w tym miejscu.
„Cudowne źródło”
Opodal miejscowości zwanej
Brody Niemieckie stoi kościółek
św. Wojciecha. Jak głosi podanie, kościółek ten stoi na miejscu, na którym święty biskup po
raz ostatni odpoczywał, zanim
opuścił granice państwa czeskiego, aby uciec do Rzymu.
Podczas modlitwy żarliwej wytrysło tu źródło z wodą uzdrawiającą. Niestety podczas wojen
szwedzkich źródło to wyschło,
gdyż Brodziszczanie, w obawie
przed napadem żołdaków, wrzucili doń ciężki łańcuch srebrny,
który wisiał na szyi figury Matki
Boskiej na rynku. Dopiero gdy
łańcuch ten zostanie odnaleziony
i na starym miejscu zawieszony,
woda na nowo sączyć się będzie
ku chwale Najświętszej Maryi
Panny i na cześć św. Wojciecha.
Jedna z czeskich legend opowiada też o założeniu klasztoru
benedyktyńskiego w Břevnowie,
nieopodal Pragi, właśnie za sprawą św. Wojciecha.
„Studzienka w Břevnowie”
Po powrocie do Pragi nakłonił św. Wojciech księcia czeskiego Bolesława do zbudowania klasztoru benedyktyńskiego.
Nie mogli się jednak pogodzić
co do miejsca. Wreszcie ukazał
im Bóg we śnie jednej nocy las
i studzienkę w pobliżu Pragi.
Na tym miejscu miał stanąć przyszły klasztor. Pod wrażeniem tego
snu wybrali się obaj nad ranem,
nie wiedząc jeden o drugim,
na poszukiwanie wskazanego
miejsca. Zeszli się też w jednej
chwili u źródła. Poznawszy zaś
w tym palec Boży, postanowili
wystawić tam klasztor dla pracowitych synów św. Benedykta.
W wodzie leżała belka, czyli po
czesku „brzewno”, więc nazwali to
miejsce Břewnowem. Studzienka brzevnowska istnieje do dziś

dnia. Lud nazywa ją Wojcieszką.
Zbiór legend Stańczewski
kończy legendą o Pomorzu,
na którym św. Wojciech zatrzymał się przed dotarciem do Prusów, których chciał nawrócić,
a z których ręki męczeńsko zginął.
„Na Pomorzu”
Wybierając się do pogańskich
Prusów, św. Wojciech zatrzymał
się po drodze przez czas krótki
u Pomorzan. Wojewoda pomorski przyjął go serdecznie. Znali
się wszak ze wspólnego pobytu
na dworze księcia polskiego,
który uzależnił wydanie za wojewodę córki od przyjęcia chrztu
z rąk biskupa. Wojewoda zwołał
więc cały swój lud, aby słuchał
kazań św. Wojciecha. Pomorzanie
jednak, usłyszawszy, że czczeni
przez nich bogowie są złymi duchami, rozgniewali się na biskupa
i poczęli walczyć z nim na słowa.
Pokonani, przyznali w końcu, że
są w błędzie. Jednakże starych
obrządków pogańskich za żadną
cenę wyprzeć się nie chcieli. Natomiast ceniąc mądrość biskupa,
jemu cześć boską chcieli oddawać. Zasmucił się wobec tego
wielce św. Wojciech i westchnął
do Boga, prosząc o światło dla
błądzących owieczek. Ulitował
się nad nimi i płacząc, zawołał:
„O niebodzy, którzyście tak zaślepieni i w błędach pogrążeni!
O politowania godni, którzy nie
tylko złym duchom, ale i człowiekowi cześć boską oddawać
chcecie, cześć, która jedynie
prawdziwemu Bogu się należy!
Widząc ich upartość, zapłakał
gorzko i udał się na połów dusz
do Prus.
Z polskich legend o św. Wojciechu przytoczyć można dwie
powstałe w Gdańsku, które także
warte są zacytowania, a w dzisiejszych czasach stanowią również
piękne świadectwo świętości
Wojciecha, zarówno za jego życia jak i po śmierci.
„Legenda o świętym
Wojciechu I ”
Podczas nauk głoszonych
przez Świętego, przyszła biedna
kobieta, prosząc, aby Bóg Wojciecha przemienił jej miedziany
pieniążek na złoty. Misjonarz
spełnił jej prośbę, ale przykazał
kobiecie, aby nie zmarnowała
tego pieniążka. Kiedy Prusowie
zamordowali Wojciecha, król Bo-

lesław Chrobry postanowił wykupić ciało za tyle złota, ile ono
ważyło. Niestety okazało się, iż
złota jest za mało. Wtedy kobieta,
dla której Wojciech przemienił
pieniążek, dorzuciła go na szalę,
a ta się wyrównała. W ten sposób
nie zmarnowała daru.
„Legenda o świętym
Wojciechu II ”
Święty dowiedział się, że
krewny księcia pomorskiego
tkwi w pogaństwie. Nie pomagały nauki o Jezusie. Niedowiarek oznajmił, że kiedy Wojciech
sprawi, iż zamiast łodzią z Pucka do Swarzewa będzie mógł
przejechać konno, wówczas się
nawróci. Wojciech modlił się
do Boga. Trzy dni pościł, oddając
się modlitwom. Aż pod koniec
trzeciej nocy zerwał się potężny
wiatr i sztorm, który szalał całą
noc. Rano okazało się, że tam
gdzie była zatoka, teraz rozpościerają się suche tereny. Kiedy
krewny gdańskiego księcia ujrzał
ten cud, niezwłocznie wraz z całą
swoja służbą kazał się ochrzcić.
Istnieje też legenda powstała
w XVI wieku, głosząca, że święty
był twórcą Bogurodzicy.
Powstanie dużej ilości legend, opowiadań, kazań i innych
materiałów, które dziś mówią o
drodze i życiu św. Wojciecha
świadczy, że były one tworzone na różne potrzeby. Pierwsza
związana była z jego śmiercią
i wywołana potrzebą uczczenia jego działalności. Druga to
potrzeby kościelno-liturgiczne
w XI i XII wieku, gdy kult św. Wojciecha przeżywał okres renesansu, zwłaszcza w Polsce.
W dzisiejszych czasach postać św. Wojciecha nadal otaczana jest kultem, szczególnie
w Czechach i w Polsce. Wierni
Kościoła Katolickiego modlą
się specjalnymi modlitwami
o wstawiennictwo św. Wojciecha.
W liturgii Kościoła Katolickiego
święto św. Wojciecha przypada
23 kwietnia, 20 października,
25 sierpnia czy 6 listopada.
Święty Wojciech swoim
życiem i męczeńską śmiercią,
dążył do chrystianizacji pogan.
Dziś jest nie tylko wielkim świętym patronem Polski, Czech, ale
i patronem jedności Europy.
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Joanna Golak - Cincio

POSTAVA SVATÉHO VOJTĚCHA V ČESKÝCH
A POLSKÝCH LEGENDÁCH

Barokní relikviář sv. Vojtěcha v bazilice v Gnieznu.

Svatý Vojtěch je postava spojující dva národy polský a český,
je patronem dvou slovanských
národů, jejichž historie se po
staletí vzájemně proplétala, a takém patronem duchovní jednoty
Evropy. Aby bylo možné správně
porozumět legendám o svatém
Vojtěchovi, je třeba znát příběh
jeho života.
Svatý Vojtěch se narodil kolem roku 956 v Libici, pocházel z
mocné rodiny Slavníkovců, příbuzných saské dynastie, která tehdy
vládla v Německu. V západních
zemích se mu také říká Adalbert.
Toto jméno přijal při biřmování
z rukou magdeburského arcibiskupa Adalberta v roce 927. V
roce 981 byl vysvěcen na kněze.
Poté byl se společníkem Radłou
a svým mladším bratrem Radimem v učení u slavného učitele
Otryka v Německu. Znal latinu
a němčinu a v Magdeburgu se
také naučil jazyk Velétů. V roce
981 se po smrti svého mentora,
arcibiskupa Adalberta, vrátil do
České republiky jako subdiakon.
Po smrti pražského biskupa Dět-

mara vedl od 3. dubna 983 pražskou diecézi. V roce 989 odešel
do Říma, kde se vzdal povinností
pražského biskupa. Vstoupil do
benediktinského kláštera v Aventinu. Po smrti svého nástupce biskupa Falkolda byl opět poslán
do Prahy. Zahájil také misijní
činnost na Slovensku, které bylo
dobyto Maďarskem, což bylo
důvodem navázání kontaktů
s tehdejším pohanským dvorem Arpádovců. Některé zdroje
potvrzují, že Vojtěch pokřtil sv.
Štěpána, maďarského krále.
V té době patřili slovanské
země k oblastem považovaným
za zdroj otroků, a proto také
Svatý Vojtěch bránil křesťanské otroky vyslané do muslimských zemí. V roce 994 proklel
své poddané za vraždu nevěrné
manželky, pána z rodu Wrszczowců, kterou Svatý Vojtěch ukryl v
kostele sv. Jiří, kde hledala azyl.
Brzy sv. Vojtěch znovu odjel do
Říma. Zanedlouho došlo k otevřenému konfliktu mezi rodem
Slavníkovců, ze kterého pocházel,
a knížetem Boleslavem II z rodu

Přemyslovců, což způsobilo velké
krveprolití jeho bratrů.
Svatý Vojtěch se vydal na
misi, díky papeži Řehořovi V.,
který mu dal možnost vrátit se do
své diecéze nebo odejít na misi.
Mezitím sv. Vojtěch podnikl pouť
do svatyní sv. Martina z Tours, sv.
Benedikta z Fleury, sv. Diviše v Saint-Denis. Z Ottova dvora vyrazil
do země Boleslava I. Chrabrého,
kde pobýval jeho nejstarší bratr
Sobiebor, který přežil krveprolití.
V Polsku se měl sv. Vojtěch věnovat christianizaci Velétů a Prusů.
To však nebylo možné, protože
trvala válka mezi císařstvím a
Polabany. Svatý Vojtěch provedl
masový křest, a poté se svým
nevlastním bratrem Radimem a
knězem Boguszou-Benediktem
dorazil do Pruska.
Misijní činnost sv. Vojtěcha
nebyla příznivě přijata, protože
světec neznal pruský jazyk. Dne
23. dubna 997 byl sv. Vojtěch zabit Prusem jménem Sicco. Tělo
svatého Vojtěcha bylo rozčtvrceno. Společníci svatého byli
ušetřeni a posláni do Polska.

Tělo svatého Vojtěcha vykoupil
Boleslav I. Chrabrý a odvezl do
Hnězdna, kde bylo slavnostně
uloženo v katedrále.
Již v roce 1000 během hnězdenského sjezdu ke hrobu sv.
Vojtěcha putoval Otto III. Během
této návštěvy byla v Hnězdně
založena arcibiskupská metropole, v jejímž čele stanul bratr
svátého Vojtěcha Radim, zvaný
Gaudentius, a jeho patronem byl
sv. Vojtěch.
Kníže Břetislav I. během invaze do Polska v roce 1038 odvezl
relikvie sv. Vojtěcha a jeho bratra
Radima do Čech. Dodnes jsou v
katedrále sv. Víta v Praze.
Chceme-li psát o sv. Vojtěchovi a jeho přítomnosti v polských a českých legendách, měli
bychom nejprve zmínit zdroje
našich znalostí o něm. Historiografie nám dnes představuje tři
známé životy sv. Vojtěcha, které
vznikly krátce po jeho smrti.
Prvním z nich je tzv. Est locus, badatelé píšou, že byl vytvořen pro kanonizaci svatého
Vojtěcha pravděpodobně v roce
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999. Autorství této biografie sv.
Vojtěcha není úplně známo, ale
připisuje se Janu Kanapariusovi,
benedyktýnovi z opatství Aventine v Římě.
Druhý životopis má dvě verze, delší a kratší. Vznikl v letech
1002-1004. Napsal ho Bruno z
Querfurtu.
Třetí pochází z Tegernsee,
jeho jediný rukopis byl v knihovně
v Bavorsku v klášteře Tagernsee.
Měl být pravděpodobně napsán
cizincem v Polsku v 11. století.
Kult svatého Vojtěcha se
rozvíjel v liturgii a každodenním
životě křesťanů. Vznikly pověsti,
modlitby ke svatému, modlitby v
breviářích a zvolání. Příběhy svatého se šířily v příštích několika
desetiletích po jeho kanonizaci.
Představují zázračné jevy, které
provázely smrt svatého, ale také
milosti, která byly získány jeho
přímluvou. V Polsku i v Čechách
byla péče o kult sv. Vojtěcha patrná od samého začátku. V Čechách
se zintenzivnil zejména v poslední
čtvrtině 11. a také ve 12. století.
Zde byla také znalost dvou historických životopisů větší než
v Polsku. Během tohoto období
bylo také napsáno mnoho kázání,
písní a legend.
Ne však všechny legendy a
životopisy o svatém Vojtěchovi
mají dnes historickou hodnotu.
Nejstarší a také nejcennější jsou
Vita prior nebo J. Canaparii vita
s. Adalbertii, a druhá Vita altera,
posterior. Současně v Polsku vznikly dvě legendy týkající se tohoto
světce. Byly to legendy pojmenované podle jejich počátečních
slov: Tempore illo a Miracula s.
Adalberti, které vznikly během
12. a 13. století. V následujících
stoletích, tedy čtrnáctém a patnáctém, bylo vytvořeno nejméně
šest následných legend, které jsou
považovány za chudé literární texty a nemají žádnou historickou
hodnotu.
Józef Stańczewský shromáždil
a přeložil z češtiny do polštiny
sbírku legend o sv. Vojtěchovi,
které vyšly v roce 1930. Zobrazují světce v životních situacích
a to, jak navracel lidi z pohanství
na křesťanství.
Zde stojí za to citovat obsah
některých českých legend.
Sbírk a česk ých pověstí
přeložená Stańczewským
z a č í n á „ L í p o u v L i b i c í c h “.
„Lípa v Libicích “
Jednou sv. Vojtěch, který dorazil z Prahy do svého rodného

města, kázal okolnímu lidu Slovo
Boží až pozdě do noci. Unavený
se vracel na dvůr po celodenní
práci na panské vinici, aby si odpočinul, ale našel vrata již pevně
uzamčená a most zvednutý.
Zarazil tedy svou dřevěnou
hůl do trávníku na hradbách a
lehl si vedle ní. Noc byla teplá.
Svěřil se Boží ochraně a brzy
blaženě usnul.
Následující den, když se probudil, uviděl vedle sebe mladou
lípu. Byla to jeho hůl, která přes
noc zakořenila a pokryla se bujnou zelení. Tento stromek rostl
a rostl, dokud nevyrostl v obrovskou lípu, které okolní lidé a cizí
poutníci připisovali zázračnou
moc.
Tato lípa stála v Libicích déle
než 500 let, dokud jí silná vychřice nevyvrátila a neroztřískala.
Její úlomky lidé odnesli do všech
částí světa jako cenné relikvie,
chránící před nemocemi a neštěstím všeho druhu.
Čtvrtá legenda ve výše
uvedené sbírce v ypráví o
zázračném prameni, kter ý
vytryskl díky vroucí modlitbě svatého na tomto místě.
"Zázračný pramen"
Nedaleko obce zvané
Německý Brod stojí kostelík sv.
Vojtěcha. Podle pověsti stojí tento kostel na místě, kde naposledy
svatý biskup odpočíval než opustil hranice českého státu, aby
unikl do Říma. Během jeho vroucí
modlitby zde vytryskl pramen s
léčivou vodou.
Bohužel, během švédských
válek tento zdroj vyschl, protože
obyvatelé Brodu do něj ve strachu z útoku vojáků hodili těžký
stříbrný řetěz, který visel na krku
sochy Panny Marie na náměstí.
Až bude tento řetězec nalezen
a zavěšen na starém místě, voda
se znovu vrátí na počest slávy
Panny Marie a svatého Vojtěcha.
Jedna z českých legend
také vypráví o založení benediktinského kláštera v
Břevnově nedaleko Prahy, a
to také díky sv. Vojtěchovi.
"Studánka v Břevnově"
Po návratu do Prahy přesvědčil sv. Vojtěch českého
knížete Boleslava, aby nechal
postavit benediktinský klášter.
Nemohli se ale shodnout na
místě.
Nakonec jim Bůh jednou
večer ve snu ukázal les a stu-

dánku blízko Prahy. Zde měl být
postaven budoucí klášter.
Pod vlivem tohoto snu se
oba ráno vydali, aniž by věděli
jeden o druhém, hledat toto
místo.
Potkali se v tu stejnou chvíli
u pramene. Když pochopili, že
je to vůle Boží, rozhodli se na
tomto místě postavit klášter
pro tvrdě pracující syny sv. Benedikta.
Protože ve vodě leželo právě
břevno, nazvali toto místo Břevnov. Břevnovská studánka
existuje dodnes. Lidé jí říkají
Vojtěška.
Sbírku pověstí Stańczewský
končí legendou o Pomořansku,
kde se sv. Vojtěch zastavil než
dorazil do Pruska, které chtěl
navrátit, a z jehož rukou zemřel
mučednickou smrtí.
"V Pomořansku"
Po cestě do pohanského
Pruska se Vojtěch krátce zastavil
u Pomořanů. Pomořanský vojvoda ho přijalo vřele. Znali se
navzájem ze společného pobytu na dvoře polského knížete,
který podmínil provdání své
dcery za vojvodu křestem z
rukou biskupa. Vojvoda tak
svolal celý svůj lid, aby vyslechl
kázání sv. Vojtěcha. Pomořani
však, když uslyšeli, že bohové,
které uctívali, jsou zlí duchové,
se na biskupa rozhněvali a začali s ním slovní válku.
Poraženi, nakonec přiznali, že se mýlili. Starých pohanských rituálů se však nechtěli
vzdát za žádnou cenu. Cenili si
však moudrosti biskupa a chtěli
ho uctívat.
Sv. Vojtěcha to velmi rozesmutnilo a povzdechl si k Bohu
a požádal o světlo pro bloudící
ovečky. Litujíc je a plakajíc vykřikl:
- Oh, vy ubozí, kteří jste tak
zaslepení a omylní! Vy hodní
lítosti, kteří

chcete uctívat nejen zlé duchy, ale také člověka,
takovou čest si přece zasluhuje
pouze pravý Bůh!
Když viděl jejich tvrdohlavost, hořce zaplakal a vydal se
lovit duše v Prusku.
Z polských legend o sv.
Vojtěchovi můžeme citovat
dvě legendy vytvořené v Gdaňsku, které stojí za zmínku, a
i dnes jsou krásným svědectvím Vojtěchovy svátosti, a to
jak během jeho života, tak i po
jeho smrti.

"Legenda
o svatém Vojtěchovi I."
Během učení, které kázal svatý Vojtěch, přišla chudá žena s
prosbou, aby Bůh proměnil její
měděnou minci na zlato. Misionář vyhověl její žádosti, ale přikázal ženě, aby tento peníz zbytečně neutratila. Když Prusové
zavraždili Vojtěcha, král Boleslav
se rozhodl vykoupit jeho tělo za
tolik zlata, kolik vážil. Bohužel se
ukázalo, že zlata je málo. Tehdy
žena, které sv. Vojtěch proměnil
minci, hodila peníz na váhu a ta
se vyrovnala. Tímto způsobem
nepromrhala svůj dar.
"Legenda
o svatém Vojtěchovi II."
Svatý se dozvěděl, že příbuzný pomořanského knížete je pohanem. Nepomáhalo ani učení
o Ježíšovi. Nevěřící oznámil, že
když mu sv. Vojtěch umožní přejet z Pucku do Swarzewa na koni
místo na lodi, tehdy se navrátí.
Sv. Vojtěch se modlil k Bohu. Tři
dny se postil a věnoval se modlitbám. Až na konci třetí noci
se zvedl silný vítr a přišla bouře,
která zuřila celou noc. Ráno se
ukázalo, že tam, kde byl záliv,
je nyní sucho. Když příbuzný
gdaňského knížete viděl tento
zázrak, okamžitě se nechal pokřtít.
Existuje také legenda z 16.
století o tom, že svatý byl stvořitelem Matky Boží.
Vznik velkého množství legend, příběhů, kázání a dalších
materiálů, které dnes hovoří o cestě a životě sv. Vojtěcha, svědčí o
tom, že byly vytvořeny pro různé
účely. První souvisel s jeho smrtí
a byl způsoben potřebou oslavovat jeho činnosti. Druhým jsou
církevní a liturgické potřeby v 11.
a 12. století, kdy kult sv. Vojtěcha
prožíval renesanční období, zejména v Polsku.
Dnes je postava svatého Vojtěcha stále obklopena kultem,
zejména v České republice a
Polsku. Věřící katolické církve
se modlí za přímluvu u svatého
Vojtěcha. V liturgii katolické církve svátek sv. Vojtěcha připadá
na 23. dubna, 20. října, 25. srpna
nebo 6. listopadu.
Svatý Vojtěch svým životem
a mučednickou smrtí usiloval o
christianizaci pohanů. Dnes je
nejen velkým patronem Polska
a České republiky, ale také patronem jednoty Evropy.
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XX. DNY POEZIE V BROUMOVĚ
Jako tradičně, i letos se v polovině října začali do Broumova
sjíždět básníci.
Prvním a nejvzdálenějším
hostem, ve smyslu geografickém, byla Jekatěrina Poljanská,
básnířka z Petrohradu, která se
zúčastnila festivalu už v roce
2010. Spolu s ní jsme uskutečnily
16. října dopoledne besedu se
žáky z 9. ročníku v knihovně v
Polici nad Metují. V podvečer
jsem Káťu představila čtenářům
Městské knihovny v Broumově.
Naše setkání doplnili ještě hosté
ze Slovenska – básnířka a zpěvačka Beata Kuracinová-Vargová a
básník Miroslav Kapusta. S nimi
jsme odjeli následující den do
Knihovny města Hradec Králové, kde se k nám přidal kolega
Sergej Šelkovyj z Charkova. V knihovně jsem své hosty představila studentům Gymnázia Boženy
Němcové. Poezii Káti i Sergeje
jsem přeložila, tedy si ji účastníci
mohli vyslechnout jak v originále,
tak v překladu. V 15 hodin jsme
už všichni byli v Přelouči na slavnostním křtu sborníku Střediska
východočeských spisovatelů. I
zde jsme měli možnost se představit a přítomní posluchači, především východočeští autoři si tak
vyslechli ukázky z jejich tvorby
jak v originále, tak v překladu. Od
17 hodin pak bylo další setkání
v KMHK, tentokrát určené veřejnosti. I páteční dopoledne bylo
věnováno besedám, tentokrát
na školách v Broumově. Čtyři besedy se konaly s dětmi prvního
stupně, jedna na ZŠ Hradební s
Beatou Kuracinovou-Vargovou,
tři na Masyrykově zákadní škole s
Halinou Kuropatnickou-Salamon

Dílny poezie

Účastníci 20. dnů poezie.

z Polska, s Beatou Kuracinovou-Vargovou a s Miroslavem Kapustou. Na gymnáziu proběhly besedy ve dvou třídách. V 11 hodin
se setkali autoři se žáky vyšších
ročníků ZŠ Hradební v Kreslírně
Broumovského kláštera. Tedy
se uskutečnilo celkem 8 besed
s mládeží.
Po poledni začali do kláštera
přicházet další autoři. Bylo pro
ně připraveno občerstvení a ve
volném čase měli možnost k rozhovorům, vycházce po Broumově, prohlídce kláštera i výstavy
fotografií v knihovně.
V 17 hodin 18. října byl v
Opatském sále Broumovského
kláštera oficiálně festival zahájen.
S politováním jsme zaznamenali, že se ani tentokrát nikdo ze
zástupců města Broumov nezúčastnil. Z Polska přijela účastníky pozdravit paní Tereza Bazala,
členka organizačního výboru
Polsko-českých dnů křesťanské
kultury a redaktorka časopisu Ze-

mia Klodzka. Pozvala přítomné
na setkání následujícího dne v
Ludvikovicích u příležitosti 30.
výročí polsko-české příhraniční
spolupráce. V průběhu následujících dvou hodin se představilo
46 autorů ukázkou ze své tvorby.
Po ukončení pořadu se
účastníci přemístili do Obecního
domu v Křinicích, kde jsme měli
zajištěné ubytování a stravování.
Po večeři se konala první tvůrčí
dílna, jejímž cílem bylo navázat
kontakt s novými účastníky a
otevřít prostor pro poznání a
spolupráci.
První část sobotního dopoledne byla věnována tvůrčí dílně
– k fotografiím stromů, které si
každý z účastníků mohl vybrat z
mé rozsáhlé sbírky, tvořili autoři
básně. V druhé části představili
svou tvorbu zahraniční autoři a
v závěru rovněž ostatní přítomní
básníci.
Po polední přestávce a procházce po okolí jsme společně
odjeli do Polska do Ludvikovic,
kde byla výstava fotografií s
názvem Krajobrazy pogranicza, v
níž byli zastoupeni čeští a polští
fotografové. Vedoucí organizačního výboru Polsko-českých dnů
křesťanské kultury pan Julian Golak mi poděkoval za dlouholetou
spolupráci. Všichni přítomní autoři se představili v následujícím
poetickém maratonu ukázkou ze
své tvorby. Po občerstvení, které
hostitelé pro všechny připravili, jsme se vrátili zpět do Křinic,
abychom zakončili náš festival.
V neděli ráno se autoři rozjeli do
svých domovů.
Celkem se setkání zúčastnilo
52 autorů (18 českých, 25 pol-

ských, 7 slovenských,1 ukrajinský
a 1 ruská básnířka).
Jako v uplynulých letech byl
v rámci festivalu vydán sborník
všech přihlášených autorů, tentokrát s názvem Na křídlech
slov, který zahrnuje více než 70
básníků z Čech(30), Polska(32)
,Slovenska (7), Ruska(2), Ukrajiny(1), Německa(1), USA(1). Kromě
toho jsme spolu s Antoni Matuszkiewiczem připravili rozsáhlou
antologii (394 stran) zahrnující
57 vybraných autorů, účastníků
Dnů poezie v Broumově v letech
2010 – 2019, celou dvojjazyčně
česko-polsky, nazvanou Pegas
nad Broumovem. Zahrnuje 25
českých, 22 polských, 5 slovenských a po jednom autorovi z
Bulharska, Litvy, Ruska, Ukrajiny
a Vietnamu.
XX. Dny poezie v Broumově
byly součástí Východočeského
uměleckého maratónu Střediska
východočeských spisovatelů a
Polsko-českých dnů křesťanské
kultury.
Závěrem bych chtěla poděkovat za možnost realizovat toto
setkání sponzorům:
za dotaci Královéhradeckému
kraji a městu Broumov, Agentuře pro rozvoj Broumovska za
poskytnutý dar, obci Křinice za
vstřícnost při poskytování služeb
v Obecním domě a organizačnímu výboru Polsko-českých
dnů křesťanské kultury za skvělé
přijetí a pohoštění v Ludvikovicích i za ocenění mé spolupráce
a Henryku Hnatiukovi za přípravu
výstavy fotografií.
Účastníkům Dnů poezie
děkuji za jejich přínos ke zdaru
festivalu.
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XVI. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL POEZIE ANDRZEJE
BARTINSKÉHO BÁSNÍCI BEZ HRANIC

Účastníci 16. mezinárodního festivalu poezie „Básníci bez hranic“ před památníkem Adama Mickiewicze v Polanicy-Zdrój.

se uskutečnil ve dnech 13.
- 17. listopadu v Polanici Zdrój
pod patronátem Ministerstva kultury, maršálka Dolnoslezského
vojvodství Cezara Przybylského,
burmistra Polanice-Zdrój Mateusza Jellina a starosty Kladska
Macieje Awižeńa.
Organizátory festivalu, který
nese od minulého roku jméno zemřelého zakladatele této tradice,
básníka Andrzeje Bartinského,
je především ZLP, dále Národní
centrum kultury ve Varšavě, úřad
maršálka Dolnoslezského vojvodství, Město Polanica-Zdrój a Teatr
zdrojowy v Polanici.

Věra Kopecká představuje své básně.

Dopoledne 14. 11. bylo věnováno besedám autorů se žáky a
studenty škol v Polanici-Zdrój,
Kladsku, Bystřici Kladské a v Nové
Rudě. Večer se představili svým
krátkým vystoupením zahraniční
hosté: Hassanal Abdullah zBangladéže, žijící nyní v USA, Světlana Breslavská z Ukrajiny a dvě její
mladší kolegyně, Goran Lazarevič
ze Srbska, Marie Mistrioti z Řecka. České autory jsem na večeru
zastupovala sama, František Všetička přijel o den později.
15. 11. dopoledne byl festival oficiálně zahájen tentokrát v
sále Bukového parku (hotelu, kde

převážná část účastníků byla ubytována a kde se také odbývala
většina programu) za přítomnosti představitelů města Polanica,
maršálka Kladského vojvodství,
předsedy ZLP Marka Wawrzkiewicze, který se zúčastnil celého
dalšího programu, a samozřejmě hlavního organizátora a také
moderátora festivalu předsedy
Dolnoslezského oddělení ZLP
Kazimierze Burnata. Po té jsme
se všichni odebrali položit květy
k pomníku Adama Mickiewicze
v lázeňském parku. Od 11.45 se
konal v kavárně Bohema v centru lázní Poetický hyde park, na
němž se představili přítomní autoři veřejnosti. Odpoledne byly
na pořadu referáty a diskuse.
Diskusi vyvolal především referát o nekritické kritice Dariusze
Pawlického a o postavení současné poezie Andrzeje Waltera. Na
tradičním večerním programu Noci básníků opět každý z autorů
přečetl ukázku ze své tvorby. V
rámci večera předali manželé
Galasovi sošku Vladislava jako
ocenění tvůrců kultury. Sošku
obdržel Kazimierz Burnat a Pavel Kuszczynski (autor sbírek
poezie, oceněný mnoha cenami,
mimo jiné Gloria Artis, několik let
předseda Poznaňského oddělení
ZLP). Soška je připomínkou nobelisty Władysława Stanisława

Reymonta.
16.11. dopoledne pokračovaly referáty a diskuse a po
čase, který jsme mohli věnovat
procházce po Polanici, se v odpoledním programu představily
literární kluby, především polanický Heligon. Večer byla tradiční
Besiada Artystyczna - zábavný
program nejen s poezií, ale se
scénkami, vtipy, aforismy a zpívanou poezií. Všechny programy
byly otevřené pro veřejnost.
17. 11. v 10 hodin byl festival
ukončen s příslibem, že se uskuteční i další ročník.
Festivalu se zúčastnilo okolo
50 autorů z různých míst Polska
a zahraničí a další autoři místní
a z blízkého okolí. Byl velice dobře organizován, což je zásluha
především Kazimierze Burnata.
Součástí festivalu byl sborník, v
němž je zastoupeno 57 autorů,
většina byla na setkání přítomná.
Bývám na tomto festivale už
mnoho let a ráda sem jezdím a
budu jezdit, pokud to bude
možné. Mám tu mnoho přátel
a zahraniční hosty Dnů poezie v
Broumově jsem většinou poznala
tady. Je mi líto, že nemáme možnost v Čechách uspořádat podobný festival, že se nám nedaří
získat větší podporu zastupitelů
a větší zájem veřejnosti.
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BĘDĘ TU POWRACAŁ
Broumowskie spotkania mają
w sobie ducha poezji i opiekę
muz znanych nam ze wszelkich
mitologii. Ale żeby to osiągnąć
trzeba wytężonej pracy przez lata
i kobiety – poetki o ramionach
Atlasa dźwigającej na barkach
ciężar organizacji – jakież to prozaiczne określenie - spotkania
poetów z różnych stron świata.
Zapewnienia im strawy i dachu
nad głową, wypełnienia czasu,
bo poeta nie lubi pustki, choć
jest czasem próżny. Przyjeżdżamy
na gotowe. Czeka nas wydrukowana, wielojęzyczna antologia.
Co jest niezwykle ważne dla
piszącego, bo utrwala na wieki
jego stan ducha. Daje możliwość
zaprezentowania się przed szeroką publicznością w historycznych
murach benedyktyńskiego klasztoru, gdzie słowo rozbrzmiewa
jak nawoływanie Boga. Przerywniki muzyczne dopełniają stan
uniesienia, jaki towarzyszy temu
misterium. Trzeba być na Dniach
Poezji, by poczuć podskórnie
o czym mówię.
Ileż poezji jest w przejeździe
z klasztoru do křynickiego schroniska, gdzie wzajemnie staramy
się sobie pomóc dźwigając bagaże, ofiarując miejsce w samo-

chodzie. Dobre słowo, czasem
niezrozumiałe.
Warsztaty – praca nad tworzywem jakim jest słowo, głębokie wejście w fotografie, obrazy, mandale. Zrozumienie ich
przekazu - jakby powiedział Artur
Sandauer - zacytuję z pamięci
pewnie niedokładnie – „ciągów
znaczeniowych prowadzonych
równorzędnie i pozwalających
im na przemian wypływać na powierzchnię. By stworzyć iluzję
psychicznej wielowarstwowości.
Bo celem jest odzwierciedlić
świat zmysłowy, wyrazić refleksję czy obiekt estetyczny. Poeta
powinien docierać do nowych
nieznanych jeszcze warstw psychicznych, podpatrywać je od
nie dojrzanej jeszcze strony. By
powstał pełny lirycznych sztych
w swej wymowie, bez zgrzytów
i wewnętrznych pęknięć”.
Wędrówki po okolicy są stałym punktem broumowskich
festiwali. Dzięki nim poznaliśmy XIX-wieczną Amerykę z jej
charakterystyczną architekturą
i „Bramą Czasu” , którą przekroczyć pragnie każdy człowiek, by
stać się nieśmiertelnym i zawsze
młodym – pragnienie Fausta. Metafizyka rozpylona w atmosferze

Věra Kopecká prezentuje antologię wierszy uczestników Dni Poezji w Broumovie
w latach 2010 - 2019 pt. „Pegaz nad Broumovem” w tłumaczeniu Věry Kopeckiej
i Antoniego Matuszkiewicza.

poetyckiej wolności jaka udziela
się uczestnikom festiwalu, urasta
do symbolu. I pozwala tworzyć
liryki nieskrępowane kajdanami
klasycznej formy.
Stopy nasze dotarły do XVII
wiecznego cmentarza. Zdjęcia
nagrobne z epoki przeniosły
do świata sumiastych wąsów, kapeluszy i długich sukien szczelnie
upiętych pod szyją. Purytańskich
i ponoć uczciwych. Gdzie słowo
… znaczyło słowo!
Ale i ważnym punktem są
biesiady w gospodzie u Jozefa.
Stoły łączymy w krąg. Zasiada

międzynarodowe towarzystwo
przy kuflu „Opata” ważonego
w pobliskim browarze od średniowiecza. Lampce czerwonego
wina i toczymy zajadłe dyskusje
o potrzebie tworzenia poezji
w materialistycznym, pełnym
pędu świecie. Zmierzającym
do zagłady, zatracenia wszelkich
wartości. Pozbawienia kontaktu
człowieka z człowiekiem. Toasty
w różnych językach przeczą tym
kasandrycznym przepowiedniom. Póki żyją poeci, świat
ma się dobrze. Ale jak długo?

estetický objekt. Básník musí
usilovat o dosažení nových ještě
neznámých psychických vrstev,
pozorovat je z nových úhlů. Aby
povstal plný lyrických rytin ve své
výmluvnosti, bez skřípotu a vnitřních puklin."
Procházky po okolí jsou stálým bodem broumovských festivalů. Díky
nim jsme poznali Ameriku
z XIX. století s její charakteristickou architekturou a Bránu Času,
kterou překročit touží každý
člověk, aby se stal nesmrelným
a stále mladým – Faustovo přání.
Metafyzika rozptýlená v atmosféře poetické svobody udělené
účastníkům festivalu vrůstá do
symbolů. A dovoluje tvořit lyriku nespoutanou okovy klasické
formy.
Kroky nás dovedly na hřbitov
ze XVII. století. Staré fotografie na

náhroobcích přenesly do světa
sumčích vousů a klobouků a
dlouhých šatů těsně upnutých
u krku. Puritánských a snad solidních. Kde slovo … znamenalo
slovo.
Ale důležitým bodem jsou
hovory v hospodě u Josefa. Stoly
stavíme do kruhu. Zasedá mezinárodní sdružení u půllitru Opata
vařeného v blízkém pivovaře od
středověku a sklence červeného
vína. Zapřádáme diskuse o potřebě tvorby poezie v materialistickém světě plném shonu. Směřujícím do záhuby, ke ztrátě všech
hodnot. Ztráty kontaktu člověka
s člověkem. Přípitky v různých
jazycích popírající ty kasandrické
věštby. Dokud žijí básníci, je na
světě dobře. Ale jak dlouho?

Jerzy Stasiewicz

BUDU SE SEM VRACET
Broumovská setkání v sobě
mají ducha poezie a patronát
múz známých z různých mytologií. Ale aby se nám toho dostalo, je třeba intenzivní mnoholeté práce a ženy – básnířky
s rameny Atlase nesoucího
na svých bedrech tíhu organizace – jaký to prozaický popis
– setkání básníků z různých
konců světa. Zajištění pro ně
stravy a střechy nad hlavou,
vyplnění času, protože básník
nemá rád prázdnotu. I když je
občas prázdný. Přijíždíme k hotovému. Čeká nás mnohojazyčná antologie. Co je neobyčejně důležité pro pí-šící, protože
na věky uchovává stav jeho
duše. Dává možnost představit
se před početným publikem
v historických zdech benediktinského kláštera, kde se slovo
rozeznívá jako vyvolávání Boha.

Hudební vsuvky umocňují stav
nadšení, který provází toto mysterium. Je třeba být na Dnech
poezie a ucítit na vlastní kůži
o čem mluvím.
Kolik poezie je v přejezdu
z kláštera do ubytovny, kdy se
snažíme vzájemně si pomoci
při přenášení batohů a nabízení místa v autech. Dobré slovo
občas nepochopitelné.
Dílny – tvůrčí práce se slovem, hluboké ponoření se do
fotografie, obrazu, mandaly.
Pochopení jejich poselství – jak
by to řekl Artur Sandauer, budu
citovat zpaměti a určitě nepřesně
– "významových posloupností
stejně dobrých a dovolujících
střídavě vyplouvat na povrch.
Vytvořit tak iluzi psychické
mnohovrstevnosti. Protože je
cílem odzrcadlit smyslový svět,
vyjádřit reflexi nebo zobrazit
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POMNIK PAMIĘCI KOBIET W KUDOWIE CZERMNEJ
Inicjatorką Pomnika Pamięci Kobiet, które cierpiały i ginęły
z powodu wojen jest Elisabeth
Kynast. Odsłonięcie pomnika towarzyszyło obchodom
9. rocznicy Beatyfikacji Bł. Ks.
Gerharda Hirschfeldera, które
odbyły się 22.09.2019 r. Lisa
jak ją nazywają w Kudowie Zdroju jest powszechnie znana
i rozpoznawalna od wielu lat.
Można ją spotkać kilka razy w
roku, szczególnie na cmentarzu,
gdzie opiekuje się niemieckimi i
czeskimi grobami oraz grobem
Bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera.
Pomnik ten był jej marzeniem
od wielu lat.
Elisabeth Kynast urodziła się
w 1942 roku w Czermnej, najstarszej dzielnicy Kudowy-Zdroju.
Czermna nazywana jest czeskim
zakątkiem, gdyż pomimo przynależności do państwa niemieckiego, część mieszkańców mówiła tu po czesku i zachowywała
czeskie tradycje. Podobnie było
w okolicznych wioskach: Pstrążnej, Słonem i Jakubowicach.
Elisabeth ma jedno serce, ale
w równych częściach podzielone pomiędzy Polaków, Czechów
i Niemców, mówi biegle w trzech
językach. Chodziła w Czermnej
najpierw do niemieckiej, a później do czeskiej i polskiej szkoły.
Wyjechała z Kudowy dopiero
w latach sześćdziesiątych, stąd
jej znajomość języka polskiego.
Była szanowana przez Czechów
i Niemców, a po ponownym powrocie do Kudowy pokochali ją
także Polacy. Dla nich wszystkich
organizuje spotkania i uroczystości oraz utworzyła Dom Spotkań.

Jej działalność już od ponad
30 lat jest poświęcona wcielaniu
w życie hasła „Bądźmy Rodziną”, co czyni skutecznie i konsekwentnie. Pomaga ludziom,
niezależnie od tego, gdzie
mieszkają i w jakim mówią języku, szczególnie dzieciom. Była
wspólnie z księdzem prałatem
Franzem Jungiem najbardziej
zaangażowana w prowadzenie procesu beatyfikacyjnego
ks. Gerharda Hirschfeldera, który
pracował jako wikariusz w parafii w Czermnej w l.1932 - 1939.
Błogosławiony dawał ślub jej
rodzicom, a ojciec wykonał białą trumienkę, w której spoczęły
prochy zamęczonego kapłana,
przysłane z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau.
Po beatyfikacji w 2010 roku zaangażowała się w promocję Błogosławionego Patrona naszych
trzech narodów. Corocznie we
wrześniu aktywnie uczestniczy
w uroczystościach rocznicy
beatyfikacji. W otrzymanym
od Róż y Rokitensky domu
w Czermnej urządziła Muzeum,
w którym można bliżej poznać
życie Błogosławionego. Czermną - swoją drugą ojczyznę bardzo umiłowała. Z jej inicjatywy
powstała w Domu Spotkań wystawa „Czermna-Album sentymentalny, prezentująca historię
tej niezwykłej miejscowości i jej
mieszkańców. Wkrótce miejsce to zostanie udostępnione
do zwiedzania. Planuje już działania upamiętniające 10. rocznicę
beatyfikacji w 2020 roku.
Elizabeth Kynast mówi o sobie, że jest Niemką, ale ma cze-

Elisabeth Kynast na spotkaniu świątecznym Polaków, Czechów i Niemców 15.12.2019 roku.

Elisabeth Kynast - fundatorka pomnika Pamięci Kobiet.

Dekoracja Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” w 2017 roku.

skie serce i polskie dokumenty.
Jest laureatką nagrody „Polcul
Foundation”, która została jej
przyznana przez australijską Fundację wspierania polskiej kultury.

Została też uhonorowana Złotą
Odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, którą przyznał Sejmik Wojewódzki
w 2017 roku.

Międzynarodowy Dom Spotkań im. bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.
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Henryk Hnatiuk

JANINA LILIEN. WSPOMNIENIE
Urodziła się 30 listopada
1938 roku w mieście Nadwórna
w dawnym województwie stanisławowskim. Z wykształcenia
ekonomistka. Choć nie ukończyła
Akademii Sztuk Pięknych, pokochała malarstwo, które przed wielu laty stało się treścią jej życia.
Fakt zamieszkania w 1967 roku
w Lądku-Zdroju, urokliwe pejzaże oraz atmosfera i ludzie sztuki tu przybywający na leczenie
i wypoczynek sprawiły, że zainteresowała się malarstwem. Do
swojego malarstwa dochodziła robiąc kopie obrazów, które
chciała mieć w domu. To, co początkowo traktowała jako zwykłe
niefrasobliwe przedsięwzięcie,
przekształciło się z czasem w zamierzenie o wiele poważniejsze.
W jej twórczości wyraźne są dwie
fascynacje, dwa źródła artystycznej siły: nieskrywana radość tworzenia oraz czysty zachwyt nad
pięknem przyrody, szczególnie
nad krajobrazem.
Jej płótna przypominają
„malowane światłem” obrazy
impresjonistów. Tematyka najróżniejsza: pejzaże, architektura,
martwa natura. Kolory najczęściej pastelowe, jasne, zamglone. Malowała farbami olejnymi
i arylami, dlatego nie ograniczała
się do jednego stylu, kierunku
i techniki w malarstwie.
Zawsze uważała, że aktywna postawa wobec życia to nie
tylko prosta konsumpcja dóbr
kultury, lecz także współudział
w jej tworzeniu, a obrazy które
namalowała, pozwalają lepiej
zrozumieć ludzi, siebie i swoje
relacje ze światem. Była twórczynią ponad 600 obrazów,
w których dominuje pejzaż.
Laureatka i zdobywczyni
I miejsca w Dolnośląskim Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Wojewódzkie Centurm
Kultury i Sztuki „Zamek Książ”
w 1989 roku za pracę „Droga...”
W konkursie prezentowano
39 prac. W roku następnym ta
sama praca w czasie polsko-czeskiej wystawy konkursowej
w Hradec Kralove zdobyła jedną
z dwóch pierwszych nagród.
Uczestniczyła w wielu plenerach malarskich, wystawach
indywidualnych i zbiorowych
w Polsce i w Czechach, a od
roku 1993 była aktywną człon-

Wernisaż wystawy w Lądku-Zdroju. Od lewej: Krystyna Leśniewska - Pasionek, Janina Lilien, Jadwiga Gąsiorek, Henryk Hnatiuk.

kinią Polsko-Czeskiego Klubu
Artystycznego „Art. Studio”
w Mieroszowie. Jako współwłaścicielka pięknego pensjonatu
„Janina” w Lądku-Zdroju, miejsce
to udostępniła na Plener Arty-

Jeden z pejzaży Janiny Lilien.

styczny w 1997 roku.
W latach 2003, 2004, 2007
i 2010 wraz z Rodziną - włascicielami Pensjonatu „Tryton” w Świnoujściu - sponsorowała Interdyscyplinarne Plenery Artystyczne

w ramach Polsko - Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej. Zmarła
3 sierpnia 2019 roku. Niech odpoczywa w pokoju.
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WSPOMNIENIE O ROZALII ROKYTENSKY
Najstarsza kobieta, autochtonka, pamiętająca błogosławiony ks. Gerharda Hirschfeldera,
zawsze mieszkająca w Czermnej.
Pod koniec swojego życia postanowiła, aby jej dom rodzinny po
jej śmierci był poświęcony pamięci bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera, który przez siedem lat
pracował tu jako wikary w parafii
w Czermnej.
Była spokojną starszą Panią,
którą pamiętali zarówno starsi
jak również młodsi mieszkańcy Kudowy-Zdroju. Nie wyszła
za mąż, gdyż jak mi opowiadała,
nie chciał się z nią ożenić żaden
mężczyzna, bo miała siną twarz
z powodu pracy przymusowej
w zakładach zbrojeniowych
w Nowej Rudzie. Tam w czasie
drugiej wojny światowej przywożono ją do pracy z Czermnej.
Praca polegała na mieszaniu różnych prochów, co spowodowało nieodwracalne uszkodzenie
skóry twarzy, szczególnie nosa,
który był bardzo siny. Cały
czas mieszkała w swoim domu
rodzinnym, który mieścił się
w najstarszej dzielnicy Kudowy,
która jest znana od setek lat pod
nazwą Czermna.
Pani Róża, bo tak powszechnie się do niej zwracano, była
przez całe swoje dorosłe życie
świadkiem historii. Na moją

prośbę zawsze zgadzała się
na udział w spotkaniach z młodzieżą i opowiadała niezwykłe
losy swojego życia. Zapamiętałem szczególnie jej wystąpienie
podczas młodzieżowego, polsko-niemiecko-białoruskiego
obozu integracyjnego, który
współorganizowałem w Kudowie - Czermnej latem 2006
roku. Obóz był dużym wyzwaniem organizacyjnym, bowiem
do tej pory nie było tego rodzaju
współpracy edukacyjnej. Organizowałem ten obóz, pełniąc
w tamtym czasie społecznie funkcję Komendanta Maltańskiej Służby Medycznej - Oddział Nowa
Ruda, we współpracy z Maltezer
Hilfsdienst z Műnster. Młodzież
mogła spotkać się z rówieśnikami z innych krajów i dyskutować
o przeszłości, teraźniejszości, ale
przede wszystkim o przyszłości
zjednoczonej Europy. Młodzi ludzie z Białorusi mogli zapoznać
się z życiem w Unii Europejskiej
oraz poznać opinie swoich rówieśników z Polski i Niemiec
o funkcjonowaniu zjednoczonej
Europy.
Pani Róża mówiła biegle
w trzech językach, chociaż nigdy
nie zmieniła miejsca zamieszkania, a Czermna znalazła się
po II wojnie światowej w Polsce.
Na kilka miesięcy przed swoją

Rozalia Rokitensky przy grobie bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.

śmiercią poprosiła mnie, abym
zawiózł ją do notariusza w Kłodzku, gdyż chciała zrobić testament.
Przed notariuszem oświadczyła, że chce, by jej dom rodzinny
po jej śmierci został przeznaczony na miejsce pamięci o życiu
i działalności ks. G. Hirschfeldera
, zamordowanego w niemieckim obozie koncentracyjnym
w Dachau w 1942 roku. Była Jego
uczennicą i strażniczką grobu,
w którym spoczęły jego prochy
przysłane z obozu. Sprawowała
opiekę nad grobem aż do swojej śmierci i pilnowała, żeby nie
został zlikwidowany. Jej dom
miał też być miejscem spotkań
Polaków, Czechów i Niemców,

szczególnie ludzi młodych, którzy
powinni poznawać tu przeszłość
tej ziemi.
Jej wolę zrealizowała Elisabeth Kynast, która we współpracy z księdzem prałatem Franzem
Jungiem założyła tu Międzynarodowy Dom Spotkań im. Błogosławionego Księdza Gerharda
Hirschfeldera oraz przygotowała dwie wystawy historyczne:
o życiu Błogosławionego i historii
Czermnej. Planowane jest wkrótce ich udostępnienie szerokiej
publiczności. Warto to miejsce
poznać i rozpropagować jego
klimat oraz koniecznie zwiedzić.

Julian Golak

ROZALIA ROKYTENSKY
Die älteste Frau (Autochthone), die immer in Tscherbeney
(Czermna) wohnte und den seligen Kaplan Gerhard Hirschfelder noch persönlich kannte. Vor
Ende ihres Lebens beschloss sie,
dass nach ihrem Tode ihr Haus
im Ganzen der Erinnerung an
Kaplan Gerhard Hirschfelder gewidmet sein soll, der sieben Jahre
lang als Kaplan in der Pfarrei in
Tscherbeney tätig war.
Sie war eine ruhige, ältere
Dame, an die sich sowohl ältere
als auch jüngere Bewohner von
Bad Kudowa erinnerten. Leider
hat sie nicht geheiratet. Sie hat
mir mehrmals erzählt, dass
kein Mann sie heiraten wollte,
weil sie wegen Zwangsarbeit in
der Rüstungsfabrik in Neurode

(Nowa Ruda) ein blau angelaufenes Gesicht hatte. Während
des Zweiten Weltkriegs wurde
sie von Tscherbeney zur Arbeit
in Neurode transportiert. Ihre
Arbeit bestand darin, dass sie
verschiedene Pulver mischen
musste, was unumkehrbare
Schäden an ihrer Gesichtshaut
verursachte, insbesondere die
Nase war sehr blau...
Sie lebte die ganze Zeit in
ihrem Elternaus, das im historischen und ältesten Ortsteil
von Bad Kudowa gelegen war,
der seit Hunderten von Jahren
unter dem Namen TSCHERBENEY
bekannt ist.
Frau Rosa, weil sie so allgemein genannt wurde, war ihr
ganzes Erwachsenenleben ein

Kudowa Czermna. Von links stehen, Prälat Romuald Brudnowski, Konsulin der Republik
Polen in Prag Anna Olszewska, Rozalia Rokitensky und Julian Golak.

lebendiges Beispiel für Zeugin
der Geschichte. Immer wenn ich
sie fragte, erklärte sie sich bereit,
an Treffen mit jungen Menschen
teilzunehmen und erzählte das
außergewöhnliche Schicksal ih-

res Lebens.
Ich erinnere mich besonders
an ihre Rede während des polnisch-deutsch-weißrussischen
Integrationslagers, das ich im
Sommer 2006 in Kudowa-Tscher-
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beney mitorganisierte. Das Camp
war eine große organisatorische
Herausforderung, da es bisher
keine solche Zusammenarbeit
im Bildungsbereich gab.
Da ich zu dieser Zeit (acht
Jahre lang) ehrenamtlich Kommandant des Malteser Hilfsdienstes - Zweigstelle Nowa Ruda
(Neurode) war, organisierte ich
zusammen mit dem Malteser Hilfsdienst aus Münster das einzige
derartige Integrations- und Bildungslager für Jugendliche aus
drei Ländern.
Dieses Camp wurde in erster
Linie als Integrationstreffen organisiert, damit junge Menschen
zum ersten Mal über die Zukunft
sprechen, d.h. sich mit Gleichaltrigen aus anderen Ländern treffen und über die Vergangenheit,
Gegenwart und vor allem die
Zukunft eines vereinten Europas

sprechen konnten.
Jugendliche aus Weißrussland konnten sich mit den Merkmalen der Europäischen Union
vertraut machen und sich über
die Funktionsweise des vereinten Europas bei Jugendlichen
aus Polen und Deutschland informieren.
Während dieses Camps organisierte ich auch eine Busreise nach Auschwitz (Oświęcim),
wo junge Leute aus drei Ländern
von den erschütternden Erzählungen der Historiker und der
ungewöhnlichen Tour durch
das deutsche Konzentrationslager tief betroffen waren, wo
hunderttausende unschuldiger
Menschen inhaftiert, gefoltert
und ermordet wurden.
Frau Rosa stellte ihr Leben
wiederholt jungen Menschen
dar, als einer Person, die flie-

39
ßend drei Sprachen sprach,
obwohl sie ihren Wohnort nie
wechselte, weil sich Tscherbeney zu dieser Zeit innerhalb der
Grenzen verschiedener Staaten
befand: Tschechien, Deutschland
und später (nach dem Zweiten
Weltkrieg) wurde es an Polen
angeschlossen.
Einige Monate vor ihrem
Tod bat sie mich, sie zum Notar
nach Glatz (Kłodzko) zu bringen,
weil sie dort wichtige Einträge
für ihr Testament machen wollte. Vor dem Notar hat sie ihren
Willen diktiert, dass ihr Haus
(nach ihrem Tod) zu einem Ort
gemacht werden sollte, in dem
eine Bildungsstätte über Kaplan
Gerhard Hirschfelder, der in Dachau ermordet wurde, eingerichtet werden sollte.
Außerdem wollte sie, dass
junge Menschen zu ihr ins

Haus kommen, um die wahre
und unbekannte Geschichte zu
lernen und dass man hier eine
positive polnisch-tschechisch-deutsche Zusammenarbeit
führen könnte.
Jahre später, dank der Tätigkeit vor allem von Elisabeth Kynast (geb. Schmidt), einer ehemaligen Bewohnerin von Tscherbeney und von Großdechanten
Franz Jung aus Münster, dank
ihrer harten und anstrengenden
Arbeit wurde ein einzigartiger
Ort geschaffen, der sich im Haus
von Rosa Rokitensky in Bad Kudowa - Tscherbeny befindet.
Es lohnt sich, diesen Ort bekannt zu machen, seine Atmosphäre kennenzulernen und
ungewöhnliche und wertvolle
historische Andenken zu sehen.
[Übersetzung: Irena Rogowska ]

Julian Golak

ROZALIA ROKYTENSKY
Nejstarší žena (domorodkyně), pamatující Blahoslaveného
kněze Gerharda Hirschfeldera,
vždy žijící v Czermné. Před koncem svého života se rozhodla,
že bude její rodinný dům po její
smrti celý věnován vzpomínce na
Bl. Gerharda Hirschfeldera, který
pracoval více než sedm let jako
vikář ve farnosti v Čermné.
Byla klidnou starší dámou, na
kterou vzpomínají starší stejně
jako i mladší obyvatelé města
Kudowa-Zdroj. Bohužel se nevdala, několikrát mi vyprávěla,
že se s ní nechtěl oženit žádný
muž, protože měla zsinalý obličej
z důvodu nucených prací ve zbrojařských závodech v Nowé Rudě.
Během druhé světové války byla
převážena z Čermné do práce v
Nové Rudě, její práce spočívala
v míchání různých prachů, což
způsobilo nezvratné poškození
pokožky obličeje, zejména nos
byl velmi siný...
Žila po celou dobu ve svém
rodném domě, který se nachází
v historické a nejstarší čtvrti Kudowy, která je známá již po staletí
pod názvem CZERMNÁ.
Paní Růža, tak jí všichni říkali,
byla po celý svůj dospělý život
živým příkladem svědka historie. Kdykoli jsem jí požádal, vždy
souhlasila s účastí na setkáních
s mladými lidmi a vyprávěla jim
o mimořádných osudech svého
života.

Zejména si vzpomínám na její
projev během polsko-německo-běloruského integračního tábora, který jsem v létě 2006 spoluorganizoval v Kudowě-Czermné.
Tábor byl velkou organizační
výzvou, protože doposud taková vzdělávací spolupráce nebyla.
Protože jsem v té době (po
dobu 8 let) společensky plnil
funkci velitele Maltézské lékařské
služby – oddělení Nová Ruda,
spoluorganizoval jsem s Maltezer Hilfsdienst z Münsteru jediný
takový integrační a vzdělávací
tábor pro mládež ze tří států.
Tento tábor byl především
uspořádán jako integrační setkání, kde mládež mohla poprvé
hovořit o budoucnosti, tj. setkat
se s účastníky z ostatních zemí a
diskutovat o minulosti, současnosti, ale především o budoucnosti
sjednocené Evropy.
Mládí lidé z Běloruska se
mohli seznámit s charakteristikou Evropské unie a fungováním
sjednocené Evropy od svých kolegů z Polska a Německa.
Během tohoto tábora jsem
také uspořádal výlet autobusem
do Osvětimi, kde mladí lidé ze tří
zemí vyslechli šokující příběhy
historiků, a zažili mimořádnou
prohlídku německého koncentračního tábora, kde byly uvězněny,
mučeny a zavražděny stovky tisíc
nevinných lidí.
Paní Růža představila mno-

Rozalia Rokitensky s autorem článku Julianem Golakém během polsko-česko-německého
setkání v Kudowě Czermné.

hokrát mladým lidem své mládí,
jako člověka, který mluvil plynně třemi jazyky, ačkoli nikdy
nezměnil své bydliště, jelikož
Czermná byla v těch dobách
hranicí několika zemí; Česka,
Německa a později (po druhé
světové válce) byla připojena k
Polsku.
Několik měsíců před svou
smrtí mě požádala, abych ji vzal
k notáři do Kłodzka, protože tam
chtěla udělat důležité záznamy
do své poslední vůle. Notáři
nadiktovala svou vůli, aby se
její rodinný dům (po její smrti)
proměnil v místo, kde se bude
vzdělávat o životě a činnostech
kněze Gerharda Hirschfeldera,
který byl zavražděn v Dachau.
Kromě toho chtěla, aby do

její rodinného domu přicházeli
mladí lidé a učili se zde o skutečné a neznámé historii, a aby
zde mohli vést pozitivní polsko-česko-německou spolupráci.
O několik let později, díky
činnosti především paní Elisabeth
Kynastové (rozené Szmidt), bývalé obyvatelky Čermné, a kněze
preláta Franze Junga z Muensteru, díky jejích tvrdé a namáhavé
práci vzniklo takové jedinečné
místo, které se dnes nachází v
rodném domě Růžy Rokitenské
v Kudowě-Čermné.
Stojí za to rozšířit a poznat
jeho klima a také určitě shlédnout neobvyklé a cenné památky.
Překlad: Joanna Golak-Cincio
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Henryk Hnatiuk

LIDERZY WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ
Rozmowa z Ewą Glurą
Jest Pani osobą
rozpoznawalną w Bielawie
i większość ludzi uważa
Panią za bielawiankę.
Tak się czuję, chociaż urodziłam się we Lwowie i w 1946 roku
wraz z rodzicami przywędrowałam do Wrocławia. Tam chodziłam do szkoły podstawowej,
potem do VIII Liceum Ogólnokształcącego. Ukończyłam studia na Politechnice Wrocławskiej
na Wydziale Inżynierii Sanitarnej,
gdzie uzyskałam tytuł magistra
inżyniera urządzeń sanitarnych.
Jak to się stało,
że zamieszkała Pani
w Bielawie?
B i e l awę o d w i e d z i ł a m
po raz pierwszy, kiedy byłam
na studiach, gdy zwiedzałam
Góry Sowie. Do Bielawy jechałam
autobusem i kiedy przejeżdżałam
obok basenu z trampoliną zlokalizowanego w centrum miasta,
pomyślałam, że chciałabym tu
mieszkać. Jednak po studiach
mieszkałam w Wałbrzychu,
a potem w Dzierżoniowie. Moje
młodzieńcze marzenie spełniło
się w 1985 roku, kiedy to zamieszkałam w Bielawie. Tutaj
żyję z rodziną i pracowałam zawodowo do emerytury. Prowadziłam też aktywną działalność
społeczną jako członek i prezes
Towarzystwa Miłośników Bielawy.
Jest Pani twórcą lokalnym
i osobą niezwykle
zaangażowaną społecznie.
Jak udaje się Pani
to realizować?
Przed przejściem na emeryturę pracowałam w Urzędzie
Miejskim w Bielawie przez 10 lat.
Tam poznałam wielu wspaniałych
ludzi. Pierwszy Burmistrz Miasta
Emilian Kupiec oraz Dyrektor
Ośrodka Kultury Jan Gładysz,
na mój wniosek wyrazili zgodę
na organizowanie w Bielawie
plenerów artystycznych. Nawiązałam kontakt z Zamkiem
Książąt Pomorskich w Szczecinie
i zaprosiłam 10 osób na pierwszy plener malarsko – rzeźbiarski.
Pierwszy plener odbył się z udziałem tylko artystów ze Szczecina.

Benefis Ewy Glury na spotkaniu liderów współpracy polsko-czeskiej.

Od tego czasu do Bielawy przyjeżdżają malarze nie tylko z kraju, ale również z Czech, Niemiec,
Ukrainy i ostatnio z Łotwy. Byłam
kierownikiem organizacyjnym
wszystkich plenerów. Jako prezes
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy,
zabiegałam o przyznanie środków finansowych na plenery
i wydawanie różnych publikacji
dotyczących historii naszego
miasta. Od zeszłego roku jestem
honorowym prezesem TPB.
Kiedy rozpoczęła się Pani
współpraca z Czechami?
Zaczęło się to od spotkania na mojej drodze życiowej
wspaniałego człowieka Henryka
Hnatiuka - założyciela Polsko Czeskiego Klubu Artystycznego „Art -Studio” w Mieroszowie,
który zapraszał mnie na polsko czeskie plenery artystyczne, podczas któr ych po znałam czeskich malar z y, r z e ź b i a r z y, p o e t ó w
i osoby zajmujące się rękodziełem. Do dziś przyjaźnimy się
i w miarę możliwości odwiedzamy się. Muszę również wymienić
Juliana Golaka – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
Polsko - Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej i Teresę Bazałę – Redaktora Naczelnego
„Ziemi Kłodzkiej”, którzy wraz
z Henrykiem Hnatiukiem na-

mówili mnie do organizowania
imprez kulturalnych w ramach
Polsko - Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej w Bielawie. I
tak już jest od dwudziestu lat.
Jakie imprezy polskoczeskie organizowane są
w Bielawie?
Polsko-czeskie imprezy kulturalne w Bielawie organizowane
są przez Miejski Ośrodek Kultury
i Sztuki, Cech Rzemiosł Różnych
i Małej Przedsiębiorczości
z udziałem wszystkich bielawskich parafii, a od kilku lat
odbywają się pod patronatem
Burmistrza Miasta. Pierwsze
imprezy odbywały się w Domu
Parafialnym prz y Kościele
pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny. Były to przeglądy
szkolnych zespołów teatralnych
pod nazwą : „Chrystus moim
Panem”, wystawy malarskie
i hafciarskie o tematyce chrześcijańskiej oraz konkursy poetyckie
dla dzieci i dorosłych, również
o tematyce chrześcijańskiej.
Obecnie w każdym kościele organizujemy koncer ty,
zapraszamy chóry polskie i
czeskie. Natomiast w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki
i w Cechu Rzemiosł Różnych
i Małej Przedsiębiorczości organizujemy wystawy malarskie, fotograficzne i rękodzieła.

Jakie imprezy szczególnie
Pani zapamiętała?
Do niezapomnianych imprez
należy wystawa „Polsko – czeska
przygoda z nitką”, na której Vĕra
Kopecka pokazywała jak wykonać koronkę klockową, natomiast
ja prezentowałam wykonywanie
koronki czółenkowej. W Cechu
Rzemiosł Różnych miała miejsce
wspólna wystawa czesko – polska, na której były prezentowane
fotografie Vĕry Kopeckiej z Krřnic
oraz stare aparaty fotograficzne
i kamery ze zbiorów Tadeusza Łazowskiego. W Miejskim Ośrodku
Kultury i Sztuki odbyła się piękna wystawa „Twórcy pogranicza
w hołdzie Janowi Pawłowi II”. Była
to wystawa przygotowana przez
Henryka Hnatiuka, na której eksponowane były prace malarzy,
rzeźbiarzy i poetów z całego
pogranicza polsko – czeskiego.
Niezapomnianą była wystawa
gobelinów o tematyce sakralnej
Marii Gostylli - Pachuckiej.
Program Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej w Bielawie należy do
najbogatszych. Co w ramach
polsko-czeskiej współpracy
wydarzyło się w tym roku?
Inauguracja tegorocznych
Polsko - Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej w Bielawie roz-

Ziemia Kłodzka nr 298-299/listopad-grudzień 2019
poczęła się mszą świętą w kościele p.w Miłosierdzia Bożego.
W kościele p.w Bożego Ciała miał
miejsce koncert Chóru Stĕnavan
z Broumova, po którym wspólnie śpiewaliśmy polskie i czeskie
piosenki. W Miejskim Ośrodku
Kultury i Sztuki zaprezentowana
została wystawa „Od baśni do
rzeczywistości” autorstwa Iriny
i Ivana Malinskich, artystów
współpracujących z PolskoCzeskim Klubem Art. Studio
w Mieroszowie. Jak co roku,
odbyła się impreza „Misterium
chleba - konkurs chleba” zorganizowana przez Cech Rzemiosł
Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Parku Miejskim. Niezwykle
ciekawa była wystawa fotograficzna „Kobieta i Teatr” Yvony,
Moniki i Bohuslava Bencovi
z Novej Paki. W Cechu Rzemiosł Różnych została otwarta wystawa fotograficzna pod
nazwą: „Krzyże w Bielawie” autorstwa Tadeusza Łazowskiego, która cieszyła się ogrom-

nym powodzeniem oraz wystawa malarska „Posłaniec
Światła” Vladimira Reshetowa
z Rygi. W Kościele WNMP w Bielawie po mszy świętej odbył się
występ chóru dzieci i młodzieży pod kierunkiem Anny Lutz.
W Kościele Ducha Świętego artyści Teatru William – Es
z Wałbrzycha wystawili spektakl „Pastuszkowie Matki Bożej”
w reżyserii Danuty Gołdon Legler.

41
Planów mam dużo, planuję
malować, wyszywać. Na ile mi sił
wystarczy - nie wiem. Oczywiście
w dalszym ciągu będę koordynować wszystkie imprezy związane
z Polsko – Czeskimi Dniami Kultury Chrześcijańskiej w Bielawie

i współpracą polsko-czeską.
Mam nadzieję, że mi się to uda.
Dziękuję za rozmowę. Życzę wielu sił i artystycznych
pomysłów w pracy twórczej
oraz w działaniach na rzecz
jednoczenia naszych narodów.

Jakie ma pani plany
na przyszłość?
Ponieważ od wielu lat zajmuję się rękodziełem i przez wiele lat należałam do Towarzystwa
Miłośników Haftu we Wrocławiu,
postanowiłam jeszcze wykonać
obraz Madonny, który można
zobaczyć na ścianie Bazyliki
Świętego Piotra w Rzymie. Jest
to mozaika, a ja planuję obraz
Madonny wykonać haftem gobelinowym. Może mi się to uda.

Otwarcie wystawy Iriny i Ivana Malinskich w Bielawie.

Z uczestnikami pleneru w gościnie u burmistrza w Bielawie w 2019 roku.

Na wernisażu prac pleneru w Bielawie w 2017 roku.

Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie.

Z Heleną Pavlenko podczas Benefisu w 2019 roku.

Ziemia Kłodzka nr 298-299/listopad-grudzień 2019

42
Julian Golak

ČESTNOU CENU ZÍSKAL DOKTOR PIOTR CHRZCZONOWICZ
ZÍSKAL ČESTNOU CENU SVATÉHO JANA PAVLA II
Doktor Piotr Chrzczonowicz
se narodil na polsko-českém pohraničí v Nowé Rudě v roce 1962.
Je autorem osmi sbírek poezie:
• ”Przemijanie” v překladu do
francouzštiny, Nakladatelství
Elpresse, Wrocław, 1998
• „Zawierzenie” v překladu do
francouzštiny, Nakladatelství
Ziemia Kłodzka, 1999
• ”Sens istnienia” v překladu do
němčiny, Nakladatelství Ziemia
Kłodzka, 2000
• „”Sceny z życia” v překladu do
němčiny, Nakladatelství Ziemia
Kłodzka, 2002
• ”Morskie psalmy” v překladu do
němčiny, Poeticon, Poznań, 2005
• ”Drzewa mojej młodości“ v překladu do němčiny, Nakladatelství
Politechniki Koszalińskiej, 2009
• ”Listy przeznaczeń” Vydavatelství Ziemia Kłodzka, 2016
• ”Ogrody uczuć” v překladu do
řečtiny, Nakladatelství Fundacja
jak pomocna dłoń, Poznań, 2019.
Jeho básně se objevily v
mnoha antologiích, včetně polsko-českých: - v „Antologii básní
o sv. Wojtěchu 2017”, „Antologii
polské poezie v Aténách 2006”,
„Antologii polské náboženské
poezie „Vítr fouká kamkoli chce“
2000.
Poezie přeložená do němčiny byla zavedena do národní
německé bibliografie v Lipsku
v roce 2002.
Recenzenty básní jsou Norwidův pravnuk, básník Jerzy Kozarzewski, profesor Jan Miodek,
Dr. Ares Chadzinikolau, profesor
Klaus Hammer z Jeny, řecký
básník a literární kritik Sokrates
Melisaratos, Paweł Krupka.
Poetické propagace se konaly
v Paříži - Pařížská kultura - 1992,

v knížecím paláci Radziwiłů v Antoninu 1998, v Leopoldinově síni
na Vratislavské univerzitě 2002.
V roce 2020 budou vydány
„Ogrody uczuć”, v překladu do
češtiny, a židovské básně přeloženy do hebrejštiny.
„Ogrody uczuć” překládané do řečtiny měly tento rok v
Aténách propagaci a byly zařazeny do soutěže o cenu Wisławy
Szymborské za rok 2019.
Jako jeden ze svých poetických a vědeckých úspěchů obhájil doktorskou disertační práci
na téma „Polské emigrační poezie
v evropském kontextu“ v Poznani
na univerzitě Adama Mickiewicze
a byl a stále je přednášejícím a
učitelem polského jazyka, a animátorem kultury a umění.
Piotr Chrzczonowicz prostřednictvím polsko-francouzského, polsko-německého, českého, řeckého a hebrejského
překladu spojuje evropské
kultury.
Paweł Krupka z Vilna a profesor Klaus Hamer z Jeny poukázali
na poselství jeho básní, které je
zařadily mezi nejlepší příklady
evropské poezie.
V roce 1992 dostal autor
dopis od Jana Pavla II., jenž mu
poděkoval za verše, které mu
věnoval během audience ve Vatikáně, a požehnal mu na jeho
další básnické cestě.
Čestná osobní soška svatého
Jana Pavla II. doplňuje dopis z
doby před 27 lety, v níž polský
papež reagoval na jemu věnovanou báseň „Naděje“, a také je
v duchovní oblasti symbolem
trvání a duchovní ochrany nad
jeho prací, aby poezie spojovala

Poznań 24.10.2019 r. Julian Golak wręcza Piotrowi Chrzczonowiczowi Nagrodę Honorową
im. św. Jana Pawła II.

národy a kultury.
Julian Golak - Předseda Vydavatelství Ziemia Kłodzka, zplnomocněnec maršálka Dolnoslez-

ského vojvodství pro kontakty s
Českou a Slovenskou republikou.
Překlad: Joanna Golak-Cincio

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

XXV KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ
Jak co roku już od dwudziestu pięciu lat w listopadzie
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Nowej Rudzie odbywa się
Konkurs Recytatorski Poezji
Religijnej. Organizatorem tego
nietuzinkowego wydarzenia jest
Komitet Organizacyjny Polsko Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej pod przewodnictwem
Juliana Golaka. W czwartkowy
poranek 14 listopada do Nowej Rudy przyjechała młodzież
i dzieci z różnych zakątków Dolnego Śląska, aby stanąć w szranki
w tym konkursie. Recytacje odbywały się na scenie Ośrodka
Kultury. Jury w składzie Danuta
Gołdon-Legler (reżyser, aktor, wokalista) – przewodniczący jury,
Věra Kopecká (poetka czeska),
Antoni Matuszkiewicz (poeta),
Sebastian Pachecki (muzyk).
Młodzi wykonawcy podzieleni
byli na trzy kategorie. Kategoria
I (uczniowie klas IV-VI), kategoria
II (uczniowie klas VII-VIII), kategoria III (uczniowie szkół średnich
i studenci). Uczestnicy zarówno recytowali jak i też śpiewali
poezję. W finale znalazło się 39
wykonawców, zakwalifikowanych po wcześniejszych eliminacjach. W kategorii recytacja
(klasy IV - VI) jury przyznało
I miejsce Błażejowi Szafranowi, II Hannie Kilarsk iej,
III Sandrze Korzec, wyróżnienie
otrzymała Blanka Dobrowolska.
W kategorii II recytacja (klasy VIIVIII) I miejsce zdobyła Agnieszka
Letniowska, II Dominika Ziomek,
III Alicja Hordyj, wyróżnienia
otrzymali Blanka Protaziuk
i Hanna Stuglik. W kategorii III re-

cytacja (uczniowie szkół średnich
i studenci) I miejsce Łukasz Przetocki, który z dużą wrażliwością
i prawdą sceniczną recytował tekst Zbigniewa Herberta
pt.,,Domysły na temat Barabasza’’,
II miejsce przypadło Krzysztofowi Kasztelanowi, III Zuzannie
Kwiędacz, wyróżnienie otrzymała Wanessa Cieślik, która pięknie
wykonała wiersz pt.,,Wybrzeża
pełne ciszy’’ Karola Wojtyły.
Jury oceniało też uczestników w kategorii poezja śpiewana . W I grupie (klasy IV-VI) komisja konkursowa nie
przyznała I miejsca, tylko dwa
II miejsca: Filipowi Bajronowi
i Natalii Kubiak, zaś wyróżnienie
Hannie Błachut.
W II kategorii poezja śpiewana (klasy VII- VIII) jury również nie

przyznało pierwszego miejsca
lecz dwa drugie: Aurelli Duraj
i Martynie Czarneckiej oraz
wyróżnienie dla Alicji Hordyj.
W kategorii III (uczniowie szkół
średnich i studenci), która była
pełna utalentowanych młodych wykonawców, komisja
miała duże problemy z wyłonieniem ścisłej czołówki. Grupa
ta był pod względem wykonawczym bardzo profesjonalnie przygotowana. Po długiej
i burzliwej naradzie jury przyznało I miejsce Ewelinie Woźniak, która bardzo przekonywująco zaśpiewała tekst Jana
Lechonia pt. „Matka Boska Częstochowska”, do której muzykę
skomponował Z. Rataj. II miejsce
za wspaniale wykonany utwór
„Ucisz serce” Agnieszki Osieckiej

z muzyką Zygmunta Koniecznego przypadło Oliwii Józefowicz,
III miejsce Natali Minkinia
za piosenkę „Zamiast” Edyty Geppert. W tej kategorii
członkowie komisji konkursowej przyznali również dwa
wyróżnienia: Kamili Cymbała
i drugie Iwecie Szymala. Poziom
konkursu, zwłaszcza w kategorii poezja śpiewana, był bardzo
wysoki. Młodzi artyści śpiewali
utwory z dużym przekonaniem
i muzykalnością. Wielkie podziękowania należą się pedagogom
za przygotowanie i artystyczną
opiekę nad młodymi wykonawcami. Wszystkim uczestnikom
życzymy dalszej owocnej pracy
na recytatorskiej niwie oraz samych sukcesów artystycznych.
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„CO WIESZ O POGRANICZU POLSKO-CZESKIM?”
To nazwa międzynarodowego Konkursu wiedzy o terenach przygranicznych na ziemi
kłodzkiej i nachodskiej. Konkurs
organizowany jest corocznie
od 25 lat w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
dla uczniów polskich i czeskich
szkół podstawowych, a finał
międzynarodowy na przemian
po polskiej i czeskiej stronie
granicy. Celem konkursu jest
promocja wiedzy o dziedzictwie
historycznym i przyrodniczym
tych niezwykle atrakcyjnych terenów pogranicza polsko-czeskiego oraz o współpracy w Euroregionie Glacensis. Uczestnicy
rozwiązują zadania konkursowe
w drużynach dwuosobowych,
złożonych z Polaka i Czechach.
Muszą porozumieć się podczas
przygotowywania odpowiedzi,
co pozwala im poznawać język
sąsiedniego narodu. Wzajemna
znajomość języka jest jednak
jeszcze słaba i jak obserwujemy
uczniowie celem wzajemnego
zrozumienia posługują się językiem angielskim. Konkurs mobilizuje uczestników i nauczycieli
oraz rodziców do poznawania
pogranicza poprzez zdobywanie
i studiowanie materiałów edukacyjnych, folderów promocyjnych, filmów, map, wydawanych
po obydwu stronach granicy. Organizatorami konkursu
są: w Polsce Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowej Rudzie,
a w Czechach Szkoła Podstawowa
w Červenym Kostelcu (do 2018
roku) Tegoroczny finał międzynarodowy zorganizowała
świetnie po raz pierwszy Szko-

Uczestnicy konkursu w Szkole Podstawowej w Machovie 22.11.2019 r.

ła Podstawowa w Machovie
w Republice Czeskiej, za co należą się wielkie podziękowania
Pani Dyrektor Hanie Lelkovej
i Panu Janowi Nawratowi.
Do konkursu w tym roku
zgłosiły się czeskie Szkoły
Podstawowe z Machova, Polic
nad Metują i Červenego Kostelca. Polskich uczestników
reprezentowali uczniowie
z Zespołu Szkół Społecznych
w Dzikowcu, Szkoły Podstawowej
nr 6 w Nowej Rudzie, Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie.
Najlepszymi okazały się drużyny: Anna Kubečková, Mateusz
Boczula - I miejsce (SP Machov,
ZSS Dzikowiec), Jana Vorsová,
Mikołaj Kowalczyk - II miejsce
(SP Machov, ZSS Dzikowiec) Jan
John, Adam Szczotka – III miejsce
(SP Machov, SP nr 6 w Nowej
Rudzie). Młodzież polska mia-

Drużyny podczas rozwiązywania zadań konkursowych. Na pierwszym planie Jan John
i Adam Szczotka - III miejsce w konkursie.

ła też okazję zwiedzić szkołę
czeską, poznać czeski system
szkolny oraz pracę czeskich
uczniów. Konkurs umożliwił też
bliższe poznanie się młodych
ludzi. Patronat nad konkursem

sprawował Starosta Kłodzki.
W przyszłym roku finał międzynarodowy odbędzie się w Szkole
Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie. Serdecznie zapraszamy
szkoły do udziału w konkursie.

Dyrektor Hana Lelkova ze zwycięską drużyną: Anną Kubečkovą i Mateuszem Boczulą.

Wręczenie nagrody drużynie, która zajęła II miejsce. Od lewej: Janina Organek,
Jan Nawrat, Hana Lelkova.
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REGIONALER WETTBEWERB ZUR DEUTSCHEN LYRIK
IN DER GRAFSCHAFT GLATZ
Am 28. November 2019
fand zum dritten Male in der
historischen Aula des Allgemeinbildenden Schulzentrums in
Habelschwerdt der regionale
Wettbewerb zur deutschen Lyrik in der Grafschaft Glatz statt.
Organisiert wurde diese unter
der Ehrenschirmherrschaft der
deutschen Konsulin aus Oppeln,
Frau Birgit Fisel-Rösle, stehende
und durch das deutsche Konsulat
geförderte Veranstaltung durch
die Deutsche Sozial-Kulturelle
Gesellschaft zu Glatz e.V. (DFK
Glatz) unter Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn
Heinz-Peter Keuten, der gleichzeitig als Fremdsprachenlehrer an
der genannten Schule tätig ist (in
Vertretung von Mirek Schwate,
der in diesem Jahr aus familiären
Gründen ausfiel).
Nach der Begrüßung durch
den Schulleiter, Herrn Paweł Popiel, sowie Herrn Horst Ulbrich,
den Vorsitzenden des DFK Glatz,
eröffnete Frau Irena Rogowska
aus Neurode die Veranstaltung
durch ein interessantes, einführendes Referat, in dem sie
einen kurzen Abriss der deutschen Poesie mit Schwerpunkt
auf Schlesien und der Grafschaft
Glatz präsentierte, wobei auch
Namen wie Hermann Stehr und
Joseph Wittig sowie die erst kürzlich mit dem Literaturnobelpreis
ausgezeichnete und in Krainsdorf
bei Neurode wohnhafte Olga
Tokarczuk nicht fehlen durften.
Dann eröffneten die durch das
Programm führenden Schüler
des Habelschwerdter Lizeums
den eigentlichen Wettbewerb.
19 Deutschlehrer aus 16
verschiedenen Schulen in der
gesamten Region hatten ihre
insgesamt fast 70 Kandidaten im
Alter zwischen 7 und 18 Jahren
zu diesem alljährlich stattfindenden Vortragswettbewerb
angemeldet. Über zwei Stunden
dauerte der Vortragsmarathon,
bei dem die Schülerinnen und
Schüler längere und kürzere
deutsche Gedichte vortrugen,
wofür sie sich z.T. themengerecht kostümiert hatten und
ihren Vortrag mit allerlei Accessoires sowie musikalischen und
bildlichen Inszenierungen bere-

Preisträger des deutschsprachigen Lyrik-Rezitationswettbewerbs..

icherten. Dementsprechend viel
Arbeit hatte die Jury (bestehend
aus Irena Rogowska und Sabina Zawada aus Neurode, beide
staatliche vereidigte Dolmetscher der deutschen Sprache,
der Deutschlehrerin Krystyna
Bałon aus Neurode sowie dem
DFK-Vorsitzenden Horst Ulbrich).
Nach vierzigminütiger Sitzung,
während der alle Gäste in die
von Schülern und Lehrern der
Schule organisierte Cafeteria
sowie anschließend zu einem
kleinen Schülerkonzert in der
Aula eingeladen waren, kam
es zur Auszeichnung folgender
Gewinner:
Kategorie 1 (Grundschulen,
Gedichte in deutscher Sprache,
Platz 1-5): Natalia Lasota (Seitenberg) mit „Testament“ von Sara
Lesch, Jagoda Proszek (Walditz)
mit „Waldesgespräch“ von Joseph
von Eichendorff, Martyna Bojko
(Gabersdorf ) mit „Das Geheimnis der Krokodilstränen“ von
Michael Adamitzki, Patryk Aurzadniczek (Seitenberg) mit „In
der Schule“ von Peter S., Lena
Okoro (ebenfalls Seitenberg) mit
„Das Rotkäppchen“ von einem
unbekannten Autor.
Kategorie 2 (Grundschulen,
Gedichte in polnischer Übersetzung, Platz 1-3): Zuzanna
Kozłowska (Walditz) mit einem
Heinrich-Heine-Gedicht, Amelia
Druciak (Neurode) mit dem Gedicht „Zwei Brüder“ von Heinrich

Heine, Malwina Łaba (Hausdorf)
mit dem Gedicht „Denk ich an
Deutschland in der Nacht“, ebenfalls von Heinrich Heine.
Kategorie 3 (weiterführende
Schulen, Gedichte in deutscher
Sprache, Platz 1-3): Aneta Klimczak (Habelschwerdt) mit der
„Loreley“ von Heinrich Heine, Vanessa Drira (Glatz) mit „Ein Huhn
und ein Karpfen“ von Heinrich
Seidel, Julia Franaszczyk und Alicja Krowiak (Habelschwerdt) mit
dem „Glockenguss zu Breslau“
von Wilhelm Müller.
Kategorie 4 (weiterführende
Schulen, Gedichte in polnischer
Übersetzung, Platz 1): Paulina
Niewiarowska (Glatz) mit „Staub“

von Nadja Küchenmeister.
Bewertet wurden neben dem
Schwierigkeitsgrad des ausgewählten Gedichts die passende
Intonation, Gestik und Mimik
sowie die Inszenisierung des
Vortrags. Natürlich bekamen
alle Schüler für ihre Mühe ein Diplom, die ausgezeichneten Plätze
zusätzlich wertvolle Preise. Die
Organisatoren, Sponsoren sowie
die einladende Schule bedanken
sich bei allen Teilnehmern für das
gezeigte Engagement, gratulieren den Gewinnern und freuen
sich, damit einen Beitrag zur Pfege der deutschen Sprache und
Kultur in unserer Region geleistet
zu haben.

Wettbewerbsausschuss. Von links: Krystyna Bałon, Horst Ulbrich, Irena Rogowska,
Sabina Zawada - Guzara.
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AUSFLUG MIT DEN GEWINNERN DES HIRSCHFELDER-WETTBEWERBS 2019 ZUR GRABSTÄTTE DES SELIGEN
GERHARD HIRSCHFELDER IN TSCHERBENEY
Im September 2019 waren alle Schülerinnen und
Schüler der Habelschwerdter
Grundschulen und weiterführenden Schulen eingeladen,
an einem Kunst- und Wissenswettbewerb über den Seligen
Kaplan Gerhard Hirschfelder
teilzunehmen. Über 70 Schüler
waren dem Aufruf gefolgt, und
17 von ihnen erhielten am 23.
September 2019 aus den Händen von Großdechant Prälat
Franz Jung in der Aula des
Allgemeinbildenden Schulzentrums in Habelschwerdt die
von der Hirschfelderstiftung in
Deutschland gestifteten Preise überreicht (s. Foto vor dem
Hirschfelder-Gedenkstein an
der Habelschwerdter Schule).
Damals hatte der Großdechant
die spontane Idee, alle Gewinner des Wettbewerbs zu einem
Besuch in Tscherbeney einzuladen, wo sie die Möglichkeit
bekämen, das Grabmal des
Seligen sowie das Hirschfelder-Haus als internationale
Begegnungsstätte kennenzulernen.
Dies wurde mit Unterstützung des DFK Glatz und seiner
Ortsgruppe Tscherbeney in die
Tat umgesetzt und am 29. November 2019 fuhren 14 Gewinner zwischen 7 und 18 Jahren
zusammen mit den drei den
Wettbewerb organisierenden
Lehrern (Dr. Andrzej Prasał,
Mag. Emilia Idzi-Ważgint sowie dem DFK-Vizevorsitzenden
und Fremdsprachenlehrer Heinz-Peter Keuten) von Habelschwerdt in Richtung Kudowa.
Um 10 Uhr erwartete uns der
wohl in Polen einschlägigste
Kenner des Seligen Kaplans
Hirschfelder und Autor diverser Publikation über den
Seligen, Herr Dr. hab. Tadeusz Fitych. Er zeigte uns die
Pfarrkirche von Tscherbeney
mit den Reliquien der Seligen
Märtyrer Gerhard Hirschfelder
und Jerzy Popiełuszko, lud uns
dort zu einem gemeinsamen
Gebet und Gespräch ein und
führte uns anschließend an

die Grabstelle des Seligen vor
der Kirche, wo alle Teilnehmer
gemeinsam das Vater Unser
beteten. Nicht fehlen durfte
natürlich ein Besuch der beeindruckenden Tscherbeneyer Schädelkapelle, bevor die
Gruppe dann eingeladen war,
das nahe gelegene Hirschfelder-Haus kennenzulernen.
Die Jugendlichen lauschten
dort gespannt den Worten
von Frau Tereza Bazała, der
Vorsitzenden der Stiftung
des Neuroder Landes, die
den Schülern die Stationen
des Lebens des Seligen anhand der Ausstellung in der
1. Etage des Hirschfelder-Hauses erklärte. Auf besonderes
Interesse des Habelschwerdter
Schüler stießen natürlich die
Ereignisse und Fotos, die aus
der Habelschwerdter Periode
von Hirschfelder stammten.
Ein Gruppenfoto vor dem
lebensgroßen Abbild des Seligen Kaplans und Jugendseelsorgers schloss den Besuch
in dem liebevoll renovierten
Begegnungshaus ab.
Alle Teilnehmer bedanken
sich bei Großdechant Franz
Jung für die Einladung (nicht
zuletzt auch zum abschließenden Pizza-Snack in Kudowa)
sowie allen Organisatoren,
besonders bei Professor Fitych und Frau Bazała und den
Freunden des DFK Glatz und
Tscherbeney, für die interessanten und lehrreichen Stunden im „böhmischen Winkel“
unserer Heimat.
Noch eine Anmerkung zum
Schluss: Falls sich genügend
Sponsoren und Mitorganisatoren finden, ist geplant, den
Hirschfelder-Wettbewerb 2020
angesichts des zehnjährigen
Jubiläums der Seligsprechung
Kaplan Hirschfelders auf Diözesanebene auszuweiten.
Das wäre bestimmt ein angemessener Akzent zu diesem
denkwürdigen, völkerverbindenden Jubiläum!

Wettbewerbspreisträger am Grab vom seligen Gerhard Hirschfelder hören Prof. Tadeusz
Fitych.

In der Kirche St. Bartholomäus in Kudowa - Czermna.

Im Museum des seligen Kaplan Gerhard Hirschfelder in Kudowa Czermna.
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POLACY, CZESI I NIEMCY ZASŁUŻENI DLA WOLNOŚCI,
SOLIDARNOŚCI I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Obchodzimy obecnie trzydziestolecie odzyskania wolności, bowiem listopad 1989 roku
w Polsce i w Czechosłowacji,
a także w N iemczech był
czasem niezwykle ważnym.
W miesiącu tym wybuchła
„aksamitna rewolucja” w Czechosłowacji oraz upadł symbol
komunistycznego zniewolenia
„mur berliński”. Rok 1989 był
przełomowy, gdyż nastąpiły
wielkie zmiany demokratyczne
w Europie Wschodniej, które
doprowadziły w konsekwencji
do obalenia komunizmu i szerokiej integracji europejskiej. Zmiany nie byłyby możliwe, gdyby
wtedy zabrakło odważnych ludzi,
którzy podjęli walkę o wolność.
Warto o nich pamiętać podczas
obchodów jubileuszowych.
Oczywiście wszystko zaczęło się w Polsce w 1980 roku
w wyniku powstania Solidarności. Działania Solidarności budziły
nadzieje, a w przyszłości przyniosły zasadnicze zmiany w Polsce
i w Europie. Były one nieraz powolne, ale konsekwentne. Solidarność doprowadziła do zwycięstwa demokracji i przestrzegana praw człowieka i obywatela
w byłych krajach komunistycznych.
Nie było to łatwe w tamtym
czasie w Polsce, gdzie stacjonowało kilkaset tysięcy żołnierzy radzieckich, które miały
np. w okolicach Legnicy i Świdnicy największe w Europie bazy
wojskowe. Rosjanie mieli własne
lotniska, całe dywizje wojskowe,
a nawet magazyny broni jądrowej. Robili praktycznie, co chcieli,
przy całkowicie biernej, a wręcz
popierającej to wszystko postawie władz PRL. Podobnie było
w innych krajach sąsiednich,
całkowicie zniewolonych przez
ZSRR, czyli w Czechosłowacji,
NRD, na Węgrzech, w Bułgarii,
Rumunii czy Jugosławii.
W trudnych czasach stanu
wojennego w Polsce Ludzie
Wolności wytrwale tą walkę
kontynuowali, podtrzymując
nadzieje na prawdziwą wolność,
likwidację cenzury i demokrację.
Była to walka prowadzona pokojowymi metodami z okrutnym
systemem totalitarnym, jakim

był komunizm. Dlatego trzeba
stale przypominać organizacje,
które prowadziły taką działalność oraz odważnych, często
tzw. zwykłych ludzi, którym zawdzięczamy wolność. Zmiany te
były też możliwe między innymi
dzięki takim organizacjom jak
Solidarność Polsko - Czechosłowacka, której zasługi dla wolności
i solidarności międzynarodowej są ogromne, ale także
ważną rolę odegrały Kluby Inteligencji Katolickiej, duszpasterstwa akademickie i inne.
Wybór papieża Jana Pawła II
w 1978 roku dawał nadzieje
na demokratyczne zmiany
w Polsce i w innych krajach.
Dużym problemem była
zmiana mentalności i przełamanie narosłych stereotypów
w stosunkach pomiędzy narodami Polski, Czechosłowacji
i Niemiec. Tutaj należy wspomnieć o pierwszej inicjatywie
mającej to zmienić, jaką był list
biskupów polskich do biskupów
niemieckich w 1965 roku. Oczywiście ta inicjatywa została przez
ówczesne władze komunistyczne
w Polsce oceniona negatywnie
i nagłośniona jako niemalże
zdrada narodowa. Ten niezwykły
list biskupów polskich, odważny
i ponadczasowy, procentował
w latach następnych działaniami
dla odzyskania wolności i swobód demokratycznych.
Kolejnym ważnym krokiem
było przyjęte podczas I Zjazdu
Solidarności w 1981 roku tzw.
„Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”. Pierwszy Zjazd
Delegatów Solidarności, który
obradował w Gdańsku przyjął
ten dokument w formie uchwały,
a delegatem, który podjął się
próby jego eksportu do Czechosłowacji, był Aleksander
Gleigewicht. Dotarł on z tym listem do Pragi i po spotkaniach
z kilkoma działaczami opozycji
antykomunistycznej powstała
„Solidarność Polsko- Czechosłowacka”. Zostały przygotowane
pierwsze odważne i oczywiście
nielegalne inicjatywy transgraniczne. Wielka bariera jaką była
granica państwa, ściśle strzeżona
przez specjalne służby PRL i Czechosłowacji, okazała się również

Janusz Romaniszyn - lekarz z Lądka-Zdroju, niezwykle zasłużony dla Solidarności
i Wolności, internowany w stanie wojennym. Odznaczony Krzyżem Wolności
i Solidarności w Lubinie w dniu 7 października 2019 roku.

możliwa do pokonania. Dokonali
tego odważni kurierzy SPCzS. Byli
to między innymi śp. Zdzisław
Dumański i Jan Mroczkowski
z Lądka - Zdroju, którzy ponad
trzydzieści razy pokonali skutecznie zieloną granicę, niosąc
w plecakach zakazaną, ale wolną literaturę, a nawet przerzucali
przez granicę ludzi. Ich wielkim
wyczynem było przerzucenie
przez „zieloną granicę” z Czechosłowacji do Polski poszukiwanego przez władze komunistyczne
Stanislava Devatego, którego
następnie ukrywali w swoich
domach.
Warto również pamiętać
o powstaniu pierwszej legalnej inicjatywy transgranicznej, jaką było zorganizowanie
w 1990 roku Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej, które
od 30 lat są corocznie organizowane w Polsce i w Czechach,
a od kilku lat promowane pod
hasłem „Bądźmy Rodziną” także w
innych krajach: na Ukrainie, Białorusi, Łotwie, a nawet w Grecji.
W ramach tej jednej inicjatywy
zostało już przeprowadzonych
ponad dwa tysiące różnorodnych
wydarzeń społeczno- kulturalnych, w których od ponad 20 lat
uczestniczą także Niemcy. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem
dla integracji europejskiej było
powstanie pierwszych euroregionów na pograniczu polskoczesko-niemieckim: „Nysa”, a następnie Euroregionu „Glacensis”.
Najtrudniejszym okazało się
przełamanie narosłych przez lata

stereotypów w stosunkach pomiędzy Polakami i Niemcami.
Tutaj wielkie, choć z początku
symboliczne znaczenie, miała
tzw. msza pojednania w listopadzie 1989 roku w Krzyżowej koło
Świdnicy oraz braterski uścisk
kanclerza RFN Helmuta Kohla
i pierwszego niekomunistycznego premiera Polski Tadeusza
Mazowieckiego.
Kolejne ważne inicjatywy
powstawały oddolnie. Było to
powstawanie w 1989 roku Komitetów Obywatelskich, założenie pierwszego regionalnego
polsko-czesko-niemieckiego
czasopisma transgranicznego
„Ziemia Kłodzka - od kladskeho
pomezi - Glatzer Bergland” oraz
powstanie w 1989 roku stowarzyszenia Komitet Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej. Kolejną inicjatywą było pierwsze partnerstwo
miast Nowa Ruda - Castrop
Rauxel, zawiązane w 1990 roku.
W 1991 roku została wdrożona
bardzo ważna inicjatywa wyremontowania rodzinnego domu
prof. Josepha Wittiga w Nowej
Rudzie-Słupcu, w którym postało
jedyne na świecie muzeum jego
pamięci. Kolejną inicjatywą było
wydobycie z niepamięci przez
Polaków z ziemi kłodzkiej oraz
mieszkańców pogranicza polsko- czeskiego księdza Gerharda
Hirschfeldera.
Taką wybitnie zasłużoną dla
wolności i solidarności był na ziemi kłodzkiej Janusz Romaniszyn
uhonorowany Krzyżem Wolności
i Solidarności w 2019 roku.
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Teresa Bazała

140 ROCZNICA URODZIN PROF. JOSEPHA WITTIGA
1 4 0 . ro c z n i c a u ro d z i n
i 70. rocznica śmierci prof. Josepha Wittiga jest okazją do
podsumowania tego wszystkiego, co wydarzyło się po powrocie pisarza do Nowej Rudy,
gdy 8.05.1997 roku kardynał
Henryk Gulbinowicz poświęcił
i otworzył uroczyście odrestaurowany dom, z udziałem Rodziny Profesora i blisko 80 gości.
Prof. Wittig powrócił tutaj po 50
latach od opuszczenia swojej
ukochanej „Krainy pana Boga
i Maryi" i cytując Aloisa Bartscha możemy powiedzieć „Duch
prof. Wittiga przebywa dalej
w Hrabstwie Kłodzkim" i w Nowej Rudzie. Turyści zwiedzający
muzeum często mówią: „ten dom
ma Ducha". My też odczuwamy
opiekę Profesora nad domem.
Ideę przywrócenia pamięci
o prof. Wittigu i jej kultywowanie podjęła powstała w 1991 r.
Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej, której ważnym celem
statutowym jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego.
Starania te trwały sześć lat. Dzięki
wsparciu Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej udało się
pozyskać środki na remont kapitalny domu i zaadoptowanie
na miejsce pamięci, w czym
nieocenioną pomoc okazało Muzeum Ziemi Kłodzkiej i osobiście
ówczesna Dyrektor Krystyna Toczyńska - Rudysz, która z Krystyną
Oniszczuk - Awiżeń przygotowały
wystawę biograficzną oraz urządzenie pomieszczeń biblioteki
i salonu, które do dziś budzą
podziw zwiedzających.
Niewątpliwie ważne znaczenie dla kultywowania pamięci
o prof. Wittigu miało 6 PolskoNiemieckich Sympozjów Wittigowskich, jakie fundacja zorganizowała w 1.1997- 2008
we współpracy z ośrodkami naukowymi we Wrocławiu i Opolu.
W tym miejscu należy przypomnieć Ś.P. Ks. prof. Alojzego Marcola, służącego Fundacji swoją
wiedzą i niezwykle cennymi radami. Sympozja znacząco przybliżyły, szczególnie Polakom, dorobek
twórczy prof. Wittiga, umożliwiły
poznanie jego rodziny i wielu
sympatyków jego twórczości.
W czasie sympozjów wygłoszono 40 referatów poświęconych
prof. Wittigowi oraz 30 inspirowanych jego twórczością. W orga-

Wystawa „Historia Nowej Rudy” według kroniki prof. Josepha Wittiga.

nizacji sympozjów nieocenioną
pomocą służył Ś.P. Georg Hoffmann, który wspierał działania
na rzecz pozyskiwania środków na organizację i wydanie
5 tomów materiałów. Od Georga Hoffmanna uczyliśmy się też
miłości do tej ziemi. Wierzę, że
z Wieczności będzie nas dalej
wspierał. Wielkie zasługi na tym
polu ma także Ewa Geryn, były
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie i pierwszy
prezes Fundacji.
W działaniach na rzecz
promocji prof. Wittiga odegrał
ogromną rolę prof. Lesław Koćwin, autor wielu referatów
i opracowań, który także inspirował środowiska naukowe do podejmowania tej tematyki. Bardzo
serdecznie Panu Profesorowi za
to dziękuję i wyrażam nadzieję
na dalszą współpracę.
Chociaż sympozja zakończyły się w 2008 roku, to tematyka wittigowska była obecna
w wielu nowych przedsięwzięciach. Od 2008 roku Muzeum
Wittiga jest corocznie miejscem,
gdzie we wrześniu odbywają
się dwudniowe Europejskie
Dni Dziedzictwa i promowane
jest w publikacjach tej imprezy,
a za organizację otrzymujemy
podziękowania od Marszałka
Województwa Dolnośląskiego. Promując jedyne w świecie
Muzeum prof. Wittiga bierzemy
udział w inicjatywach polskiego

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą
60 +Kultura, otwierając bezpłatnie podwoje dla seniorów.
Tematyka wittigowska jest
też w innych organizowanych
przez fundację działaniach, jak
np. podczas zorganizowanej
2012 r. konferencji „Wspólne
dziedzictwo kulturowe Niemców i Polaków. Przesłanie
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera
i prof. Josepha Wittiga"
Na specjalne wyróżnienie
zasługują działania dyrekcji już
niestety byłej Szkoły Podstawowej nr 3, a szczególnie Karola Maliszewskiego, którzy od przyjęcia
imienia prof. Wittiga organizowali
corocznie konkursy wittigowskie
dla dzieci i młodzieży ze szkół
miejskich i Święta Szkoły poświęcone Patronowi. Pan Karol Maliszewski poeta i krytyk literacki
napisał piękny wiersz „Wiosna
w krainie Wittiga", a inny noworudzki artysta już świętej pamięci Jerzy Lamorski skomponował
ku czci Profesora utwór „Polskie
serce".
Bardzo cenną inicjatywą
było powołanie przy domu
Wittiga Sezonowego Ośrodk a Eduk acji Ekologicznej
im. prof. Josepha Wittiga
we współpracy z działaczami
Polskiego Klubu Ekologicznego
w Nowej Rudzie, gdzie w Dolinie
Olch dzieci i młodzież podczas
organizowanych warsztatów

uczą się jak chronić środowisko i poznają postać Patrona,
a płynący obok domu potok nazwali jego imieniem. Ośrodek
wraz z Domem Pracy Twórczej
im. prof. Wittiga promowany jest
na okładce każdego wydania
czasopisma polsko-czeskoniemieckiego „Ziemia Kłodzka",
które od początku swojego istnienia wniosło ogromny wkład
na rzecz przywracania pamięci
o prof. Wittigu, zamieszczając
wiele artykułów i pięknych opowiadań poświęconych Nowej
Rudzie i ziemi kłodzkiej. Czasopismo założone przez 30 laty
było forum, na którym odbywała
się dyskusja z Niemcami, byłymi mieszkańcami Nowej Rudy
i ziemi kłodzkiej, a jego założyciel Julian Golak był pomysłodawcą wielu przedsięwzięć.
Dużym przedsięwzięciem
Fundacji było wytyczenie i oznakowanie tablicami informacyjnymi w 2010 r. szlaku turystycznego pod nazwą „Szlak opowiadań
prof. Josepha Wittiga", który połączył najpiękniejsze miejsca i
atrakcje Wzgórz Włodzickich
od Bożkowa przez Nowa Rudę
po Świerki, które tak pięknie
opisywał pisarz. Prezentując
działania Fundacji nie sposób
pominąć wsparcia, jakie udziela powołane w 2008 roku z inicjatywy Georga Hoffmanna i
Gűntera Grögera Towarzystwo
Wittigowskie.
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Liczba osób, które przez
te lata angażowały się w kultywowanie pamięci profesora
Wittiga jest bardzo duża i nie
sposób tu wszystkich wymienić. Jednak osobą, bez której nie
byłoby wielu działań i wydarzeń
jest na pewno Irena Rogowska,
służąca Fundacji tłumaczeniami
i kontaktami ze stroną niemiecką. Przetłumaczyła tez wiele
tekstów prof. Wittiga, w tym
opowiadań, wydanych po polsku
i po niemiecku. Duży wkład
wniosły też germanistki Krystyna
Bałon i Sabina Zawada - Guzara.
Przypadające w tym roku
rocznice wittigowskie zostały
upamiętnione przez VII Polsko-

Niemieckie Sympozjum Wittigowskie, które ponownie
wniosło cenny wkład w poznanie dorobku prof. Wittiga.
Tegorocznemu Sympozjum towarzyszyło nowe duże przedsięwzięcie, jakim jest wystawa „Historia Nowej Rudy wg.
Kroniki prof. Josepha Wittiga".
Wystawa jest prezentowana w
specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach
w Muzeum Wittiga, ale też będzie pokazywana w szkołach,
instytucjach kultury, gdyż została wykonana na 13 roll-upach,
w sposób umożliwiający jej przemieszczanie. Jest prezentowana
obecnie w Miejskiej Bibliotece
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Publicznej w Nowej Rudzie.
W planach było też przygotowanie spektaklu teatralnego,
pt. „Piękna Madonna ze Słupca",
napisanego przez prof. Wittiga
i wystawionego w słupieckim
kościele w 1932 r. Jednak tekst
udało się zdobyć niedawno po
długich poszukiwaniach, dzięki
pomocy córki profesora Bianci
Marii Prinz i Horsta Gebauera
ze Związku Słupczan. Zostanie
zrealizowane w następnych latach we współpracy z Teatrem
William-Es w Wałbrzychu. Ważnym zadaniem pozostaje wciąż
wznowienie i uzupełnienie
o nowe „Wyboru opowiadań"
prof. Wittiga.

Wydarzenia rocznicowe są
też okazją do podziękowania
za pomoc Wszystkim, którzy
zaangażowali się w promocję
osoby Profesora Wittiga, szczególnie Członkom Fundacji
i Towarzystwa Wittigowskiego,
Rodzinie prof. Josepha Wittiga,
Ks. prałatowi Franzowi Jungowi
i Elisabeth Kynast, których pomoc znacząco przyczyniła się
do powstania wystawy o historii Nowej Rudy. Na koniec trzeba przypomnieć, że Muzeum
Prof. Josepha Wittiga jest jedyną taką placówką w świecie,
upamiętniającą tego wielkiego
niemieckiego teologa, poetę
i pisarza rodem z Nowej Rudy.

Ewa Jazienicka

KONKURS „ŚWIĘTY WOJCIECH PATRON EWANGELIZACJI POLSKI I CZECH”
23 października 2019 r.
w Szkole Podstawowej w Sokołowsku, znajdującej się
na Międzynarodowym Szlaku Świętego Wojciecha, odbył
się międzyszkolny konkurs
na prezentację postaci głównego
patrona Polski pn. „Św. Wojciech
– patron ewangelizacji Polski
i Czech”. Konkurs został zorganizowany w ramach XXX Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”. W tej
międzynarodowej akcji społeczno-kulturalnej Szkoła Podstawowa z Sokołowska uczestniczy już
od ponad 20 lat. Patronat honorowy na prośbę dyrekcji szkoły
objął Julian Golak, który od 30 lat
przewodniczy pracom Komitetu
Organizacyjnego Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijań-

skiej oraz jest pomysłodawcą
i współorganizatorem nowego Międzynarodowego Szlaku
Św. Wojciecha prowadzącego
z Pragi aż do Gdańska.
Konkurs spotkał się z dużym
zainteresowaniem uczniów
z Gminy Mieroszów. I miejsce zajęła Julia Walus, II Anna Gajewska,
a III Łukasz Bartkowiak. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę książkę
prof. Konrada Czaplińskiego
pt. „Praga – Wrocław. Na Międzynarodowym Szlaku św. Wojciecha”. Album przedstawia I etap
nowego międzynarodowego
szlaku turystyczno - edukacyjnego z Pragi do Wrocławia. Gratulacje zwycięzcom za dużą wiedzę
i pomysłowość złożył burmistrz
Mieroszowa Andrzej Lipiński.

Dyrektor Grażyna Lektarska i Julian Golak wręczają nagrodę zdobywczyni I miejsca
w konkursie Julii Waluch.

Laureaci Konkursu „Święty Wojciech - Patron Ewangelizacji Polski I Czech”
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Bernadeta Geikina-Tolstowa

HARMONIA „POLSKICH KWIATÓW”
Rezekne – piękne miasteczko we wschodniej części Łotwy.
Od roku 1988 w mieście prężnie
działa Związek Polaków. Najpierw Prezesem Zarządu ZPŁ
w Rezekne była Wanda Krukowska (zmarła w roku
2018.). Do 2009 roku pracę
prowadził Wacław Kowalewski (zmarł w 2018 roku). Od
dn. 6 grudnia 2009 roku tą różdżkę przejęła Bernadeta GeikinaTolstowa. Wspólne obchody
świąt państwowych i religijnych,
spotkania w gronie Rodaków, obchody ważnychrocznic, pielęgnowanie mowy polskiej na terenach
Łatgalii - to wszystko łączy ludzi,
otwierając nowe horyzonty.
Każdy przyjazd zespołówmuzycznych, tanecznych i teatralnych z Polski jest dla nas
niezmiernym zaszczytem, radością i chlubą. W dniu 24.11.2019
roku gościliśmy duet z Teatru
William-Es.
Danuta Gołdon - Legler
i Tomasza Furmana. Przemierzyli około tysiąc kilometrów, aby
donieść do Polaków na Łotwie,
mianowicie, w Rydze, Jekabpilsie
i Rezekne, iskierkę miłości, jedności, promień polskości, cząstkę
swojego serca, aby, mimo odległości, która nas dzieli, moglibyśmy się poczuć wspólnotą, żebyśmy mogli posłuchać pięknej
polskiej mowy i cudowej muzyki
w wykonaniu artystów, wspólnie
przeżyć odgłosy dawnych lat,
posłuchać muzyki nowoczesnej,
pogrążyć się we wspomnieniach,
odczuć radość bycia razem, łączenia się we wspólnym śpiewaniu.

Danuta Gołdon - Legler i Tomasz Furman z uczestnikami koncertu w Rezekne.

Duet wykonał wiele znanych i mniej znanych utworów
muzycznych z różnych lat, mile
zaskakując i podziwiając swoich
widzów. Na sali zgromadziło
się dużo słuchaczy w różnym
wieku i każdy „zabrał ze sobą
w świat” zapach polskich kwiatów, wdzięk polskiej muzyki,
osobistą uprzejmość, życzliwość
i przyjaźń artystów. Byliśmy zachwyceni i szczęśliwi, niczym
jedna rodzina, która się spotkała razem po długiej przerwie.
Wrażenia z koncertu na zawsze
pozostaną w naszych sercach
i pamięci. Pragniemy, aby nasi

goście kiedyś ponownie nas
odwiedzili, wrócili do Rezekne,
niczym słowa z piosenki „Powrócisz tu!”
Po koncercie odbyło się
spotkanie towarzyskie, podczas którego mogliśmy bliżej
poznać Danutę i Tomasza,
rozmawiać na różne tematy
i oczywiście, wspólnie się bawić
przy dźwiękach klasycznych i ludowych melodii polskich.
Serdecznie dziękujemy
zespołowi Teatru William-ES
za przepiękny koncert pt. „Polskie
Kwiaty” za przyjazd do Rezekne,
i wspólne spotkanie w okresie

przedświątecznym.
Życzymy dobrego zdrowia, powodzenia, nowych pomysłów twórczych, harmonii
w życiu osobistym i zawodowym,
spełnienia najskrytszych marzeń
oraz błogoslawieństwa Bożego
na nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia i Nowy Rok!
Zadanie wsparte zostało przez
Fundację Agencji Rozwoju Przemysłu.

MAG. DER GERMANISCHEN PHILOLOGIE

magister filologii germańskiej

IRENA ROGOWSKA

Irena Rogowska

Vereidigte Dolmetscherin
und Übersetzerin der deutschen Sprache

Tel. (00-48) 74 8726091

telefon
(74)
8726091

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Wyjazdy Au-pair
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Teresa Fereżyńska

NOWORUDZKA JESIEŃ EKOLOGICZNA
Noworudzka Jesień Ekologiczna jest od 24 lat w naszym
mieście wydarzeniem cyklicznym. Celem tego projektu jest
edukacja ekologiczna społeczeństwa ziemi noworudzkiej.
Nasze działania mają dostarczyć
mieszkańcom wiedzy, zwrócić
uwagę na niepokojące zjawiska
wokół nas, uwrażliwić, zachęcić
do działania na rzecz ochrony
przyrody, wyjaśnić znaczenie
zrównoważonego roz woju
dla kolejnych pokoleń. Pracujemy
głównie z dziećmi i młodzieżą,
którym często towarzyszą dorośli,
więc przez właściwe edukowanie dzieci mamy również wpływ
na innych członków społeczności lokalnej. Od kilku lat dołączyli
również słuchacze Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, więc nasze działania docierają
do szerokiego kręgu odbiorców .
Żyjemy w czasach, w których
bardzo często używamy przedrostka ,,eko”, a jednocześnie
bezpowrotnie niszczymy obszary przyrodnicze. W zastraszającym tempie wymierają gatunki,
ociepla się klimat, co powoduje
katastroficzne skutki – niszczymy własny świat. Następne pokolenia będą zagrożone. Dlatego tak ważna jest świadomość
ekologiczna społeczeństwa
i dążenie do zrównoważonego
rozwoju, rozumienie własnego
miejsca w środowisku, działanie w zgodzie z prawami natury. Postawione cele realizujemy
w sposób niekonwencjonalny,
podczas bezpośredniego kontaktu z przyrodą, bo ,,przyroda
uczy najlepiej”. Umiejętności właściwego współżycia ludzi z przyrodą, przekonania o konieczności
ochrony przyrody najlepiej można nauczyć podczas kontaktu
z żywą naturą. Podczas warsztatów w lesie i na łące, konkursów w terenie, uczestnicy uczą
się obserwacji poszczególnych
gatunków, dostrzegania zjawisk
zachodzących w przyrodzie,
wpływu zachowań człowieka na
jej stan. Rajdy i zloty turystyczne
przewidują też wspólne śpiewanie i zabawy. Poważniejsze problemy są jeszcze konsultowane
w szkołach, przygotowywane
propozycje poprawy negatywnych zjawisk są omawiane
podczas dyskusji i konsultacji,
a następnie przedstawiane

na Seminariach Uczniowskich
pod nazwą „Problemy ochrony
środowiska ziemi noworudzkiej”.
Podczas XXIV Noworudzkiej
Jesieni Ekologicznej odbyły się
międzypokoleniowe warsztaty
przyrodnicze na Górze Wszystkich Świętych, w Parku Krajobrazowym Gór Sowich, przy schronisku ,,Orzeł” i „Zygmuntówce”
(wspólne przygotowanie gry
terenowej), na Górze Włodzickiej w Świerkach. Dzieci młodsze
witały jesień podczas warsztatów
na Górze Wszystkich Świętych.
Podsumowanie wszystkich
wydarzeń odbyło się podczas
IX Seminarium Uczniowskiego - Nowa Ruda 2019, gdzie
na różne sposoby zaprezentowano zdobytą wiedzę poprzez:
Konkurs plastyczny „Obrazy
natury ”, Sesję plakatową ,,Różnorodność przyrodnicza ziemi
noworudzkiej, czy ją zachowamy
dla przyszłych pokoleń? ”(konkurs fotograficzny i Fotozielnik:
,,Rozpoznajemy i stosujemy”)
oraz Sesję filmową ,,Różnorodność przyrody ziemi noworudzkiej-kto winien, kto traci?”.
IX Seminarium
Uczniowskie w liczbach:
6 f i l m ów z re a l i zowa nyc h
w 3-osobowych drużynach
- 18 osób
10 posterów z fotografiami wykonanych przez 10 drużyn dwuosobowych - 20 osób
6 zielników wykonanych przez
dwuosobowe drużyny - 12 osób
52 prace plastyczne – 52 osoby
Piosenka turystyczna 4 drużyny 34 osoby
Zaangażowanie w komisjach
konkursowych członków Noworudzkiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku - 10 osób Organizatorzy i prowadząca spotkanie
młodzież - 6 osób
Publiczność podczas dwóch sesji
w dn. 19 i 20 listopada ok. 250
osób. Razem 402 osoby.
W Seminarium wzięły udział następujące szkoły i przedszkola:
Przedszkole Miejskie nr 1 w Nowej Rudzie
Przedszkole Miejskie nr 2 w Nowej Rudzie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowej
Rudzie
Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowej
Rudzie

Laureaci konkursów IX Seminarium Uczniowskiego 20.11.2019 roku.

Plakat Noworudzkiej Jesieni Ekologicznej.

Szkoła Podstawowa w Wojborzu
Zespół Edukacyjny we Włodowicach
Zespół Szkół Społecznych
w Dzikowcu
D o l n o ś l ą s k i Ze s p ó ł S z k ó ł
w Bożkowie
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie
Noworudzka Szkoła Techniczna
Opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wykonywania zadań
konkursowych sprawowało
20 nauczycieli.
Wyniki:
Konkurs na poster „Różnorodność
przyrodnicza ziemi noworudzkiej,
czy ją zachowamy dla przyszłych
pokoleń?” Szkoły Podstawowe:
I miejsce ZSS w Dzikowcu, II miej-

sce SP w Wojborzu, III miejsce ZE
we Włodowicach, Wyróżnienie
SP nr 2 w Nowej Rudzie.
Szkoły średnie - I miejsce : LO w
Nowej Rudzie, Wyróżnienia: LO
w Nowej Rudzie, Noworudzka
Szkoła Techniczna
Zielnik - „Rozpoznajemy i stosujemy”
I miejsce SP w Wojborzu , II miejsce SP nr 2 w Nowej Rudzie, III
miejsce SP nr 2 , Wyróżnienia: ZSS
w Dzikowcu, NST, SP nr 2
Film „Różnorodność przyrody ziemi noworudzkiej – kto winien,
kto traci?”
I miejsce ZSS w Dzikowcu, II miejsce SP nr 2 w Nowej Rudzie,
III miejsce DZS w Bożkowie, Wyróżnienie SP nr 7
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ZOO WENET W BROUMOVIE MA RÓWNIEŻ LEMURY
Nawet jesienne dni nie
przeszkadzają odwiedzającym
odwiedzić ZOO WENET w Broumovie. Babie lato sprowadziło
odwiedzających do tego małego ZOO nie tylko z Broumova,
ale także z Pragi, Ivančic, Brna
i innych miejsc. Jest wtorek
29 października i odwiedzamy
ZOO Wenet w Broumovie. Cieszę się, że przyjechaliśmy tutaj
dzisiaj, bo jest sporo odwiedzających. Wczoraj zaczęły się wakacje i dlatego rodzice i ich dzieci
przyjechali zobaczyć zwierzęta.
Pytam Martina Webera,
o to jak kształtuje się
frekwencja odwiedzin:
Frekwencja jest całkiem dobra, to kwestia końca lata, a także
pięknego babiego lata.
Czy przybywają tutaj
Polacy?
Polscy odwiedzający zaczynają się pojawiać, ale nie jest
ich tak dużo. Szkoda, że reakcja
na artykuł w polsko-czeskim
czasopiśmie „Ziemia Kłodzka“ nie
była taka, jak się spodziewaliśmy.
W Polsce nie ma jeszcze takich
możliwości poznawania zwierząt

z dziećmi jak tutaj. Jest już kilku
stałych polskich gości, ale jak dotąd nie są to grupy, ale bardziej
indywidulane osoby.
Czy przyjeżdża do Państwa
więcej grup czy też osób
indywidualnych?
Najczęściej przyjeżdżają
do nas rodzice z dziećmi. Grup
ze szkół lub przedszkoli jest mało.
Liczba odwiedzających z instytucji broumovskich jest minimalna, ale przyjeżdżają grupy dzieci
z Dobruški, Opočna, Trutnova
i Českiej Skalicy.
Jakie są Wasze plany
dalszej rozbudowy farmy?
Teraz kończy się budowa
tylnej części farmy, gdzie będą
nowe wybiegi. Będą tam antylopy, jeleń siki, karzeł zebu, wietnamskie świnie. W tym roku pojawiy się u nas półmałpy Lemur
katta, które są bardzo popularne
wśród odwiedzających.
Bardzo się cieszę, że mogłem was odwiedzić z wnukami z Pragi. Moje wnuki nie
przegapią żadnej okazji, aby
odwiedzić Broumov. Życzę

wielu sukcesów w funkcjonowaniu ZOO WENET oraz by było
coraz bardziej znane w naszym
regionie.

Więcej informacji na temat
tego gospodarstwa można znaleźć na stronie internetowej:
www.wenet.cz
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ZOO FARMA WENET V BROUMOVĚ MÁ JIŽ TAKÉ
LEMURY
Ani podzimní dny nevadí
návštěvníkům k tomu, aby
zavítali do ZOO farmy WENET v Broumově. Babí léto
přilákalo do této malé zoologické zahrady návštěvníky
nejen z Broumovska, ale také
z Prahy, Ivančic, Brna a dalších míst. Měl jsem možnost
se o tom, jak to nyní v této
farmě vypadá zeptat pana
Webera:
Je úterý 29. října a my
jsme na návštěvě ZOO farmy Wenet v Broumově. Jsem
rád, že jsme přišli právě dnes,
protože je zde docela pěkná
návštěvnost protože právě
včera začaly prázdniny a to
je také důvod, proč se rodiče
se svými dětmi přišli podívat
na zvířátka.

Mám zde pana Martina
Webera a rád bych se
ho zeptal, jak to v poslední
době vypadá s
návštěvnosti?
Návštěvnost je celkem dobrá,
je to záležitost toho končícího
léta a také pěkného Babího léta..
Už k Vám konečně pronikli
Poláci?
Ta polská klientela tak nějak
začíná nás navštěvovat. Už skutečně přijíždějí, ale zatím to
není ještě tak silné, jak jsme si
představovali.
Je to škoda, že ta reakce na
článek v polsko-českém časopisu
Ziemia Klodska nebyla taková,
jak jsme předpokládali. Na druhé
straně v Polsku není zatím taková
možnost navštívit s dětmi zvířát-

ka, jako zde.
Je již pár stálých polských
návštěvníků, zatím to nejsou skupiny, ale více méně jednotlivci.
Chodí k Vám na farmu více
skupiny než jednotlivci?
Nejvíce k nám chodí rodiče
s dětmi. Skupin ze škol nebo
mateřských školek je málo. Z
broumovských zařízení je ta
návštěvnost minimální, jezdí
sem však skupiny dětí z Dobrušky, Opočna, Trutnovska, Česká
Skalice.
Pane Webere, máte
nějaké plány s rozšiřováním
této farmy?
Ano, právě teď se dodělává
zadní část farmy, kde budou

nové výběhy. Budou tam antilopy, jeleni Sica, zakrslé zebu,
vietnamská prasátka. Letos přibyla taková novinka – jsou to
poloopice lemur Kata, které jsou
mezi návštěvníky velmi oblíbené.
Jsem moc rád, že jsem Vás
s mými vnoučaty z Prahy mohli
navštívili. Žádnou příležitost při
návštěvě Broumova moji vnuci
nevynechají.
Více informací o této farmě
najdete na webových stánkách:
www.wenet.cz
Pane Webere, chtěl bych
Vám popřát hodně úspěchu
v činnosti vašeho zařízení a
ať je tato farma stává čím dál
známější nejen v našem regionu, ale i jinde.
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LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ZUŠ BROUMOV
POTĚŠIL MALÉ NÁVŠTĚVNÍKY MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY
V KONFERENČÍM SÁLE INFOCENTRA BROUMOVSKA
V sobotu 7. prosince malé
broumovské návštěvníky potěšil
dramatický obor ZUŠ Broumov,
pod vedením paní Vlaďky Hajnové a jejího polského partnera
Jacka Cichańského, účinkováním
na „Mikulášské nadílce s čertovskou diskotékou“.
Na tomto zábavném odpoledni vystoupily nejen děti
z broumovského dramatického
kroužku, ale také jejich polští
partneři z Nowé Rudy. Bylo to
jejich poslední společné hudebně – divadelní představení
pod vedením lektorky Vladislavy
Hajnové v rámci česko-polského

projektu „Společně kulturní“.
Požádal jsem paní Vlaďku
Hajnovou, aby mi řekla něco
bližšího k realizaci této akce:.
„Já jsem vytvořila scénář akce a
ujala se režie, a byla jsem hlavní
lektorkou této předvánoční akce
spolu s mým polským kolegou
– Jackem Cichańským.
Techniku a světla zajišťoval
Tomáš Cirkl, kterému touto cestou děkuji. Také děkuji Městu
Broumov, oddělení kultury, které
zajistilo organizaci akce. Vystoupení se účastnily děti z LDO
ZUŠ Broumov a děti z Nowé
Rudy z Polska.

„Nesmím opomenout spolupráci s polskými dětmi a jejich
lektorem. Ta byla také bezvadná
a velice tvůrčí. Polské děti byly
nadšené z celého workshopu,
což je podle mne hlavním cílem
této oboustranné spolupráce“.
Jsem rád, že jsem se dozvěděl něco více o vašem oboru a také o samotné spolupráci.
Těší mne, že právě v Základní
umělecké škole, která působí
v našem městě se zabýváte
právě touto činností, a že to
vaše žáky baví. Škoda jen, že
v letošním roce tento projekt
končí.

„Mikulášská nadílka s čertovskou diskotékou“ se podle ohlasů rodičů a prarodičů dětí líbila.
Nadílka se samozřejmě také líbila
dětem, které sem přišly.
Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se na realizaci akce podíleli,
Infocentru Broumovska a jejich
příznivcům.
A popřát mnoho dalších
tvůrčích úspěchů žákům ZUŠ
Broumov a vyjádřit přesvědčení,
že se na jejich další vystoupení
budou těšit nejen účastníci v našem městě, ale i všude jinde, kde
budou vystupovat žáky tohoto
odboru.

Petr Cirkl

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM W BROUMOVIE
W sobotę 7 grudnia mali goście z Broumova byli zachwyceni
występem sekcji literacko-dramatycznej Podstawowej Szkoły
Artystycznej w Broumovie, prowadzonej przez Panią Vlaďkę
Hajnovą i jej polskiego partnera Jacka Cichańskiego, występujących podczas „spotkania
ze Świętym Mikołajem z Diabelską Dyskoteką”.
Tego zabawnego popołudnia wystąpiły nie tylko dzieci
z klubu dramatycznego Broumov,
ale także ich polscy partnerzy
z Nowej Rudy. Był to ich ostatni
wspólny spektakl teatralny, przygotowany przez Vladislavę Hajnovą w ramach polsko-czeskiego
projektu „Razem kulturowo”.
Poprosiłem panią Vlaď kę
Hajnovą, aby powiedziała mi
coś więcej o realizacji tego wydarzenia: „Napisałam scenariusz
imprezy i byłam reżyserką, a wraz
z moim polskim kolegą Jackiem
Cichańskim byliśmy głównymi
prowadzącymi to przedświąteczne wydarzenie. Technikę i oświetlenie zapewnił Tomáš Cirkl, któremu chciałabym podziękować.
Dziękuję również departamentowi kultury miasta Broumov, który zorganizował to wydarzenie.
W spektaklu wzięły udział

Foto: ing. Tomáš Cirkl

dzieci z grupy literacko-dramatycznej Podstawowej Szkoły Artystycznej w Broumovie oraz dzieci z Nowej Rudy
z Polski. Nie zapomnę współpracy z polskimi dziećmi i ich
nauczycielem, który był bardzo
kreatywny. Polskie dzieci były
entuzjastycznie nastawione
do całego przedsięwzięcia będącego wyrazem współpracy Nowej
Rudy i Broumova.

Cieszę się, że dowiedziałem
się więcej o tym przedsięwzięciu
i o waszej współpracy z Artystyczną Szkołą Podstawową,
która działa w naszym mieście.
Szkoda, że projekt kończy się
w tym roku. Według opinii rodziców i dziadków dzieci „Spotkanie ze św. Mikołajem z diabelską
dyskoteką” było bardzo ciekawe. Dzieciom, które tu przybyły,
spodobały się także prezenty.

Chciałbym podziękować
wszystkim, którzy uczestniczyli
w wydarzeniu oraz Centrum
Informacji Regionu Broumovskiego. Życzę wielu twórczych
sukcesów sekcji literacko-dramatycznej Artystycznej Szkoły Podstawowej w Broumovie. Wyrażam
przekonanie, że będzie się ona
dalej świetnie rozwijać.
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NÁCHODZKA KLINIKA OKULISTYCZNA
W klinice okulistycznej VISUS poddałem się operacji zaćmy i wszczepieniu soczewek
wewnątrzgałkowych obu oczu.
Operację wykonał prof. MUDr.
Pavel Rozsival. Od tego czasu
widzę bez okularów na odległość, potrzebuję tylko okularów
z korekcją bliską. Byłem bardzo
zaskoczony świetną pracą całego zespołu kliniki okulistycznej
kierowanej przez Doc. MUDr.
Dr Studničką. Pozbyłem się
wszelkiego strachu przed tymi
operacjami. To była świetna decyzja. Postanowiłem porozmawiać
o tej klinice z MUDr. Dr Martinem
Vášą, ponieważ wiem, że polscy
czytelnicy naszego czasopisma
„Ziemia Kłodzka” są zainteresowani tymi operacjami.
Będąc w Państwa klinice dowiedziaem się, że kilka
osób, które czekały ze mną na
operację, to Polacy. Jakie jest
Pana doświadczenie z tymi pacjentami? Czy są to tylko osoby
z pogranicza czy też z innych
części Polski?
Pacjenci z Polski pochodzą
z pogranicza, ale także z daleka -

na przykład z Gdańska, z Mazur
czy z Warszawy. Wielu pacjentów przychodzi z polecenia
znajomych lub kogoś z rodziny, kto przeszedł już operację w
naszym kraju i ma o nas dobrą
opinię.
Czy może Pan mi powiedzieć, ile kosztuje polskich
pacjentów operacja u was?
Operacja, którą mogą
przejść w naszym kraju jest w
całości refundowana przez NFZ.
Obejmuje wszczepienie wysokiej jakości soczewki asferycznej.
W przypadku zainteresowania
soczewkami dwuogniskowymi
lub innymi wieloogniskowymi,
w tym trójogniskowymi, pacjenci mogą zapłacić różnicę między
refundacją NFZ, a tymi soczewkami po uprzednim badaniu
refrakcyjnym.
Jakie opinie wyrażają Pana
pacjenci po operacjach? Ja kiedy następnego dnia zdjąłem
bandaż z oka, nie mogłem
uwierzyć, że tak dobrze widzę. To było wspaniałe uczucie. Czułem, jakbym urodził się

Klinika okulistyczna w Nachodzie.

na nowo - wiele lat przeszkodzały mi okulary korekcyjne.
Mamy bardzo pozytywne
opinie od pacjentów wyrażane
osobiście, jak i w mediach społecznościowych.
Jakie są plany dalszego
rozwoju kliniki?
Planujemy zakup ostatniej
nowości firmy Zeiss - szerokokątnej kamery do badania siatkówki oraz aktywnego płynu

do urządzenia Stellaris Elite,
dzięki któremu zwiększymy bezpieczeństwo podczas operacji
wewnątrzgałkowych. Planujemy
wprowadzenie nowych rodzajów
soczewek wewnątrzgałkowych
Tecnis Synergy Optiblue i Tecnis
Eyhance.
Dziękuję za rozmowę. Życzę zespołowi kliniki dalszego
rozwoju i wielu zadowolonych
pacjentów.
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NÁCHODSKÝ VISUS – OČNÍ KLINIKU TAKÉ RÁDI V YUŽÍVAJÍ POLÁCI
Na oční klinice VISUS Náchod
jsem měl možnost prodělat operaci šedého zákalu a implantaci nitroočních čoček obou očí. Operaci
provedl Prof. MUDr. Pavel Rozsíval,
CSc., FEBO. Od té doby vidím bez
brýlí na dálku, pouze budu potřebovat brýlové korekce na blízko.
Byl jsem velmi překvapen perfektní prací celého kolektivu oční
kliniky pod vedením prim. Doc.
MUDr. Studničky, Ph.D. Zbavil jsem
se veškerého strachu z těchto operací. A to bylo skvělé rozhodnutí..
Rozhodl jsem se pohovořit
o této klinice s MUDr. Martinem
Vášou, Ph.D. , protože vím, že se
polští čtenáři našeho časopisu
„Ziemia Klodzka“ o tyto operace
zajímají.
Pane doktore, při návštěvě
vašeho zařízení jsem zjistil, že
několik lidí, kteří se mnou čekali
na operaci byli Poláci. Jaké máte
zkušenosti s těmito pacienty?

Jsou to pouze lidé, kteří přijíždějí z polského příhraničí,
nebo i z jiných části Polska?
Pacienti z Polska přijíždějí
z pohraničí , ale i z velké dálky např. z Gdaňsku, od Mazurských
jezer či Varšavy. Řada pacientů
přijíždí na doporučení přátel
nebo někoho z rodiny, kdo již
u nás podstoupil operaci a má
zkušenost.
Můžete mi říci, jak to je
finančně náročné pro polské
pacienty?
Operace , kterou u nás mohou
podstoupit je plně hrazená NFZ a
i standardní operace plně hrazená NFZ je s prémiovu asferickou
čočkou. V případě zájmu o čočky
bifokální či jiné multifokální čočky
včetně trifokální čočky si pacienti
mohou doplatit rozdíl mezi úhradou NFZ a těmito čočkami po
předchozím nutném refrakčním
vyšetření.

Určitě máte i nějaké zpětné
odezvy od těchto pacientů. Určitě jsou spokojeni, že jim operací
očí vracíte dobrý zrak. Já, když mi
druhý den odstranili z oka obvaz,
tak jsem nemohl uvěřit tomu, že
na to oko tak dobře vidím. Byl to
skvělý pocit, připadal jsem si, jako
bych se znovu narodil. Brýle na
dálku mne trápili řadu let.
Zpětnou vazbu od pacientů
máme velmi pozitivní jak v rámci
sociálních medií – Facebook tak
i osobní a je to pro nás důležitý
moment, abychom věděli, co
vylepšit, pokud je to možné.
Pane doktore, můžete mi
prozradit co vaše oční klinika
pro pacienty plánuje nového
do dalších letech?
Snažíme se zlepšovat péči
o pacienty dalším rozvojem a
příkladem bude nákup poslední
novinky od firmy Zeiss - širokoúhlá fundus kamera Clarus pro

vyšetření sítnice do periferie
bez rozkapání, aktivní fluidika
pro přístroj Stellaris Elite, což
je aktivní řízení nitroočního tlaku během nitroočních operací
zvyšující bezpečnost, 25G ev 27G
pars plana vitrektomie – operace
sítnice a sklivce , centrová léčba
anti VEGF preparáty u vlhké formy degenerace centra sítnice, zavedení nových typů nitroočních
čoček Tecnis Synergy Optiblue a
Tecnis Eyhance od září 2019 atd.
Pane doktore, moc Vám
děkuji za Váš čas, který jste
věnoval tomuto rozhovoru.
Chtěl bych popřát celému vašemu kolektivu, aby se Vám
i nadále vaše práce dařila a
byste měli hodně spokojených
pacientů.
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HISTORIA PAŁACU W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
Cystersi po sekularyzacji dóbr
klasztornych w Kamieńcu pożegnali się ze swoim majątkiem.
W wyniku licytacji 25 stycznia
1812 roku właścicielką Kamieńca i otaczających go dóbr stała
się księżna Wilhelmina Fryderyka
Ludwika, żona króla Holandii –
Wilhelma I. Cena transakcji opiewała na 230.825 reichstalarów.
Królewska rodzina nie bardzo
interesowała się swoimi dobrami
na Śląsku, co było prawdopodobnie spowodowane sporą odległością od pałacu w holenderskiej
Hadze, miejsca, gdzie rezydowała
panująca para małżeńska.
W czasach gdy Wilhelm nie
był jeszcze królem, wraz z Wilhelminą mieszkali w Berlinie,
w Pałacu Niderlandzkim. I właśnie tam na świat przyszła Marianna Orańska, którą po mamie
nazwano Wilhelmina Fryderyka
Luiza Charlotta Marianna. Królewna urodziła się 9 maja 1810
roku. Mieszkała i dorastała razem ze swoimi starszymi braćmi
w Berlinie (jeden z nich, Wilhelm,
od 1840 roku stał się następcą
ojca, przyjmując imię Wilhelm II),
a po dojściu rodziców do władzy
na dworze w Holandii. 14 września 1830 roku poślubiła Albrechta von Hohenzollerna, syna króla
pruskiego Fryderyka Wilhelma III.
Mimo iż wybór początkowo
wydawał się słuszny, a miłość
szczera, to niestety związek ten
nie był zbyt udany. Albrecht
w tym czasie był majorem pułku
piechoty, wielokrotnie odznaczonym, m.in. orderem Czarnego
Orła. Może właśnie typowo wojskowe wychowanie powodowało
u niego butny i grubiański
sposób zachowywania się, niestety także wobec Marianny.
Do tego dochodziły liczne zdrady Albrechta, więc małżeństwo
rozpadło się w 1849 roku.
W dniu 20 kwietnia 1838 roku
Marianna przyjechała do Kamieńca. Zatrzymała się na nocleg
u zarządcy dóbr o nazwisku Plathner. Z opowiadań mieszkańców
Kamieńca dowiedziała się o bogatej historii wsi oraz dawnym
zamku, górującym nad okolicą.
Jej zainteresowania sprawiły,
iż zleciła odszukanie w starych
dokumentach wszelkich informacji, dotyczących historii klasztoru i okolic. Pierwszym zamiarem
Marianny było odbudowanie

części spalonego w 1817 roku
klasztoru na pałac, lecz szybko
zrezygnowała z tego pomysłu.
Zainspirowana myślą o pałacu
podjęła kroki, zmierzające do realizacji swojego projektu. Należało wybrać architekta. Wybór padł
na Karla Fryderyka Schinkla.
Pierwsze spotkanie odbyło się
zaraz po powrocie Marianny
do Berlina. Po przedstawieniu
swoich oczekiwań Schinkel namalował projekt pałacu oraz jego
rzut poziomy, a potem drugi,
bardziej pasujący do wybranego
miejsca inwestycji. Po wstępnym
zaakceptowaniu przez Mariannę planów, Schinkel angażuje
do realizacji projektów młodego
architekta, Ferdynanda Martiusa.
Jesienią 15 października
1838 roku nastąpiło położenie
kamienia węgielnego pod budynek pałacu, w miejscu wcześniej
wybranym przez Schinkla. Uroczystość odbyła się w obecności
Marianny z mężem Albrechtem,
obojga architektów i wielu gości.
Wznoszenie pałacu rozpoczęto
po zakończeniu ostrej zimy
20 kwietnia 1839 roku. W lipcu
1839 roku Marianna uznała za konieczność usunięcia środkowych
kolumn z niektórych pomieszczeń pierwszego, reprezentacyj-

nego piętra. Największy problem
sprawić mogła Sala Jadalna
ze względu na swoją wielkość. Należy jednak podkreślić, że usunięcie kolumn z Sali
Jadalnej nadało jej bardziej
reprezentacyjny charakter.
Jesienią 1839 roku zakończono kolejny z etapów budowy,
o czym Martius poinformował
listownie architekta.
W ostatnich miesiącach życia
Schinkla, Martius przeprowadził
zmianę wnętrz Wielkiej Sali i Sali
Jadalnej poprzez podwyższenie
obu sal o jedną kondygnację, co
jeszcze bardziej podkreśliło reprezentacyjność dwóch głównych pomieszczeń w pałacu.
W styczniu 1841 roku rozpoczęto wznoszenie półpiętra,
a w październiku gotowa była
zachodnia i północna strona murów zewnętrznych do ostatniego
piętra, łącznie z wieżami. Skrzydła
wschodnie i południowe wraz
z wieżami sięgały pierwszego
piętra. Parter został całkowicie
przykryty sufitami. Kolumny
na pierwszym piętrze były już
częściowo wzniesione. W 1844
roku ukończono wieżę północną,
pałac nakryto dachem, a wnętrza
tynkowano i wznoszono resztę
sklepień. Główna bryła pałacu

ukończona została w 1847 roku,
a 13 lipca nastąpiło poświęcenie
ewangelickiej kaplicy w wieży
północnej.
W roku 1848 zaawansowane
prace nad wnętrzami i samym
pałacem zostały przerwane
z paru powodów. Pierwszym była
tocząca się sprawa rozwodowa
Marianny z Albrechtem. 23 lipca
1848 roku jako pierwsza pozew
wniosła strona pruska, uważająca, iż został splamiony honor
rodziny, bowiem w tym czasie
głośny był romans Marianny z Johannesem van Rossum. Mężczyzna był głównym nadzorcą stajni
i jej obsługi, a wcześniej lokajem
Albrechta. Oficjalny koniec małżeństwa został uprawomocniony wyrokiem berlińskiego sądu
28 marca 1849 roku. Marianna
przestała tytułować się nazwiskiem von Preussen i powróciła
do nazwiska von Oranien-Nassau. Kolejnym powodem była
zagmatwana sytuacja polityczna,
czyli tzw. Wiosna Ludów. Również
narodziny syna Marianny i van
Rossuma, Johannesa Willema,
30 października 1849 roku spowodowały, że królewna straciła
nieco zainteresowanie budową
w Kamieńcu.
Prace budowlane oraz
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wykańczanie wnętrz zostały
wznowione po wizycie Marianny
w Kamieńcu 11 października
1853 roku. Królewna przeznaczyła na ten cel po 20 tysięcy talarów
w każdym kolejnym roku budowy. Kolejną decyzją było przekazanie pałacu swojemu synowi,
Albrechtowi. Spowodowane to
było przede wszystkim decyzją
króla Fryderyka Wilhelma IV,
zakazującego Mariannie pobytu na pruskiej ziemi, dłuższego
niż 24 godziny. I to w dodatku
z nakazem każdorazowego meldowania i odmeldowywania
się na najbliższym posterunku
policji. Królewna rozwiązała
ten niewygodny dla siebie problem poprzez zakup majątku
w Bilej Vodzie, na Śląsku Austriackim, oddalonym od Kamieńca
o 12 kilometrów. By utrudnić królewnie życie jeszcze bardziej, zakazano jej wchodzenia do pałacu
głównym wejściem. W tym celu
pod tarasem w części frontowej
dobudowano schody do jednego
z pomieszczeń.
W 1853 roku zakończono
prace przy pałacu. Albrecht
od 1855 roku rozpoczyna dekorowanie wnętrz według własnego uznania. Na pierwszym
piętrze południowej wieży
urządzono apartament dla Marianny, a na parterze królewna
miała do dyspozycji co najmniej
dwa pokoje. Jesienią 1857 roku
ukończono ostatecznie czwarte
piętro i można było zamieszkać
w głównej części pałacu.
W następnym roku Martius
razem z Albrechtem udali się
w podróż do Anglii. Ich celem
było zapoznanie się z wnętrzami
pałaców angielskich, gdyż taki
wystrój najbardziej pasował
do kamienieckiej budowli. Także
Albrecht wyrażał chęć urządzenia
sal, przede wszystkim głównej
kondygnacji, w stylu neogotyckim, co, jak twierdził, byłoby
kontynuacją zamysłu Schinkla.
Po powrocie Martius wykonał
setki rysunków mebli i wnętrz.
Prace te zostały pokazane w 1858
roku na międzynarodowej wystawie w Monachium, gdzie wzbudziły ogromne zainteresowanie
i szczere uznanie. Na rysunkach
wyraźnie było widać, że wystrój,
aż do najdrobniejszych szczegółów nawiązywał do gotyckiej formy pałacu. Do wykonania prac
wewnątrz pałacu ściągnięto
najlepszych fachowców w danych dziedzinach. Wykorzystano najlepsze drewno. Elementy

snycerskie były najwyższej doskonałości. Równie przemyślany
był wybór kolorów ścian, tapet,
ornamentów jak i harmonia obić
oraz tapicerki. Książę Albrecht
zdecydował, że ściany w Sali Jadalnej zostaną pokryte obrazami
holenderskiego mistrza Kleijna.
Na jednej z nich była to ,,Uczta
Baltazara”, a po przeciwnej stronie ,,Wesele w Kanie”. W małej
jadalni, przylegającej do Sali
Jadalnej, malarz Peters stworzył
serię obrazów według ,,Ostatnich
dni Pompei”, pisarza Edwarda
Bulwera. Korytarze, przejścia
i pomieszczenia gospodarcze
wyłożono kafelkami, a w jadalni oraz w pokojach gościnnych
położono parkiety ze szlachetnych gatunków drewna. Meble,
boazeria, drewniane reliefy, wykładziny ścienne jak i malowane
dekoracje sklepieniowe nawiązywałydo stylu gotyckiego. Całość wykończenia w jednolitym
dziewiętnastowiecznym neogotyku była rzadko spotykana
w ówczesnych Niemczech.
W 1865 roku w pałacu założono instalację wodną i gazową,
a więc komponowanie wnętrz
można było ukończyć. Rok
później prace ponownie zostały przerwane z powodu wojny,
a w pałacu przez jakiś czas rezydował książę pruski i późniejszy
cesarz, Fryderyk III.
Po zakończeniu budowy
pałacu całkowity koszt prac
w latach 1839 – 1872 zamknął
się sumą 971 692 talarów, czyli
prawie jednym milionem! Była to

równowartość około trzech ton
złota, a więc nawet w dzisiejszych
czasach suma niewyobrażalna!
Marianna coraz rzadziej pojawiała się w Kamieńcu i swoich
dobrach na Śląsku. Większość
czasu spędzała na podróżach
oraz w swoich dobrach w Bilej Vodzie, w pałacu Reinhartshausen oraz w Holandii. Nie
pozwolono jej uczestniczyć
w ślubie swojego syna, Albrechta
z Marią von Sachsen – Altenburg
w Berlinie. Parę dni po ślubie pojawiła się jednak w Kamieńcu, by
przekazać Albrechtowi zarząd
nad swoimi śląskimi dobrami.
Głównym prezentem było także oficjalne przekazanie synowi
pałacu w Kamieńcu.
Fundatorka pięknej rezydencji w Kamieńcu zmarła 29
maja 1883 roku w swoim pałacu
w Reinhartshausen. Pochowana została w tym samym grobie
co van Rossum, lecz to tylko ją
upamiętnia płyta nagrobna. Jej
syn, Albrecht zmarł 13 września
1906 roku. Pogrzeb księcia odbył się 17 września w kościele
ewangelickim.
Po śmierci Albrechta w pałacu mieszkali jego synowie:
Fryderyk Henryk (zm.1940 r.)
i Joachim Albrecht (zm.1939 r.).
Oboje razem z najmłodszym
synem Albrechta, Fryderykiem
Wilhelmem (zm.1925 r.) pochowani zostali w parkowym
mauzoleum. Pałac w Kamieńcu
odziedziczył syn księcia Henryka von Preussen, Waldemar. Razem ze swoją małżonką Kalixtą

mieszkali w pałacu do maja 1945
roku, kiedy to Kamieńca wkracza
,,wyzwoleńcza” Armia Radziecka.
Rodzina von Preussen zdążyła
ewakuować się z pałacu przed
wkroczeniem wojsk. Niestety,
w trakcie ucieczki w bawarskim
Tutzing Waldemar zmarł. W Kamieńcu rozpoczęła się dewastacja wnętrz przez radzieckich
żołnierzy. Sprzęty, meble oraz
całe wyposażenie było pakowane
do wagonów na dworcu w Kamieńcu i wywiezione w stronę
Związku Radzieckiego. Resztę
strawił pożar, który wybuchł
22 stycznia 1946 roku. Ogień,
który szalał w pałacu przez kilka dni, w początkowej fazie był
jeszcze podobno do ugaszenia.
Niestety, żołnierze radzieccy nie
dopuścili gaszących do pożaru.
W marcu rezydencja przedstawiała kompletną ruinę. W kolejnych latach władze wykorzystywały ocalałe marmury, jak i inne
fragmenty pałacu na ,,odbudowę
stolicy”. Figury w parku zostały
rozbite a te, które dało się rozebrać, wywieziono. Podobno
w czasach komunizmu pałac miał
zostać wysadzony, gdyż jak sądziły ówczesne władze, budynek
służył za miejsce ukrywania się
opozycjonistów.
Obecnie pałac jest własnością Urzędu Gminy i jest udostępniony zwiedzającym. Teren parku
krajobrazowego został oczyszczony, a w pałacu trwają prace
remontowe.
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Marek Gaworski

HISTORIE ZÁMKU V KAMENCI
Po sekulkarizaci klášterních
statků v Kamenci se cisterciáci
museli rozloučit se svým majetkiem. Po veřejně dražbě 25.
ledna 1912 se novom majitelko
Kamence a okolních statků stala
pruská princeza Vilemína Friederika Luisa, žena pozdějšího krále
Viléma I. Cena za převod činila
230.825 říšských tolarů. Královská rodina se o své majetky
ve Slezsku příliš nezajímala, což
bylo pravděpodobně způsobeno
velkou vzdáleností od paláce v
holandském Hagau, kde vládnoucí manželský pár sídlil.
V dobách, kdy Vilém ještě nebyl králem, bydlel se svou ženou
Vilemínou v Nizozemském paláci
v Berlíně. A právě tam přišla na
svěr Marianna Oranžská, kterou
po matce pojmenovali Vilemína
Friederika Luisa Charlotta Marianna. Princezna se narodila 9.
květnia 1810. Bydlela a vyrůstala
spolu se svými staršími bratry v
Berlíně a na dvoře v Nizoremí
poté, co její rodiče začali vládnout. 14. září 1830 se vdala za
Albrechta Hohenzollernského,
syna pruského krále Fridricha Viléma III. Přestože se na počátku
zdálo na počátku zdálo, že volba
byla správná a láska upřímná, nakonec tento svazek nebyl příliš
šťastný. Albrecht byl tehdy majorem pěchotního pluku, několikrát
vyznameným, m. J. Řádem černé
orlice. Možná právě typicky vojenská výchova u něho vyvolala
samkolibé a hrubiánské chováni,
bohužel i vůči Marianně. K tomu
se přidaly i počenté Albrechtovy
nevěry, takž se manželství v roce
1849 rozpadlo.
20. dubna 1838 přijela Marianna do Kamence. Přenocovala
u správce majetku Plathnera. Z
vyprávění Kamenických obyvatel
de dozvěděla o bohaté historii
vesnice a o starém hradě tyčicím se nad okolím, Její zájem
způsobil, že pověřila vyhledat ve
starých dokumentach všechny
informance, které se týkaly historie kláštera a okolí. Prvotním
Marianniným úmyslem bylo
přestavět na zámek část kláštera,
která shořela v roce 1817, to si
ovšem rychle rozmyslela. Zaujatá
nápadem vybudovat zámek učinila opatřeni směřující k realizaci
tohoto projektu. Nejdříve bylo
třeba vybrat architekta. Volba
padla Karla Friedricha Schinkela.

K prvnímu setkání došlo hned
po návratu Marianny do Berlína.
Poté, co ho seznámila se svými
očekáváními, Schinkel namaloval
projekt zámku, jeho půdorys a
následné i druhý, více se hodící
ke zvolenému místu investice. Když Marianna předběžně
schválila plány, Schinkel pověřil
realizací projektu mladého architekta Ferdinanda Martia.
Na podzim 15. října 1838 byl
položen základní kámen stavby
zámku na místě, které předtím
vybral Schinkel. Slavnost se odehrála za přítomnosti Marianny
a jejího muže Albrechta, obou
architektů a velkého počtu hostů.
Výstavba zámku byla zahájena
po skončení tuhé zimy 20. dubna
1839. V červenci 1839 Marianna
považovala za nutné odstranit
vnitřni sloupy z některých místností prvního, reprezentačního
patra. Největším problémem se
zdál Jídelní sál vzhledem ke své
velikosti. Je ovšem třeba zdůraznit, že odstraněni sloupů z Jídelního sálu mu dodalo více reprezentačni charakter. Na podzim
1839 byla zakončena dalši etapa
stavby, o čemž Martius dopisem
informoval architekta.
V posledních měsících Schinkelova života, Martius provedl
změnu interiéru Velkého a Jídel-

ního sálu zvýšením obou o jedno
podlaží, čímž se ještě více zvýraznila reprezentativnost dvou hlavních místností zámku. V lednu
1841 začala výstavba mezipatra
a v říjnu byla dokončena západní
a severní strana vnitřních zdí až
do posledního patra, včetně věží.
Východní a jižní křídlo včetně věží
dosahovalo do výšky prvního
patra. Přízemí bylo kompletné
zakončeno stropy. Sloupy v
prvním patře byly už částečně
postavené. V roce 1844 byla dokončena severní věž, zámek byl
zastřešen, interiéry byly omítnuty
a pracovalo se na abytku kleneb.
Hrubá stavba byla dokončena
v roce 1847 a 13. července byla
vysvěcena evangelická kaple v
severní věží.
V roce 1848 byly pokročilé
práce na interiérech i samotném zámku přerušeny z několika
důvodů. Prvním bylo probíhající rozvodové řízení Marianny
a Albrechta. 23. července 1848
jako první podala žalobu pruská
strana, která konstatovala, že rodinná čest byla poskvrněna, když
se stále více probíral románek
mariannz s Johannesem van
Rossum. Tento muž byl hlavním
správcem stájí a dříve Albrechtovým lokajem. Manželstvi bylo
oficiálně ukončeno výrokem ber-

línského soudu 28. března 1849.
Marianna přestala používat příjmení von Preussen a vrátila se k
příjmení von Oranien- Nassau.
Dalším důvodem byla bouřlivá
politická situace, tzv. Jaro národů.
Také narození syna Marianny a
von Rossuma, Jana Viléma 30. října 1849 způsobilo, že princezna
poněkud ztratila zájem o stavbu
Kamence.
Stavební práce a dokončování interiérů bylo obnoveno
po Mariannině návštěvě v Kamenci 11. října 1853. Na tento
cíl princezna vynaložila 20 tisíc
tolarů pro každý následující rok
stavby. Dalším rozhodnutím bylo
přepsání zámku na svého syna
Albrechta. K tomu vedlo především nařízení krále Fridricha
Viléma IV., které Marianně zakazovalo pobývat území déle než
24 hodin. Dodatek navíc přikazoval, aby se pokaždé přihlásila
a odhlásila na nejbližší policejní
stanici. Princezna ten nepříjemný
problém vyřešila koupí majetku
v Bílé Vodé v Rakouském Slezsku,
vzdáleném od Kamence 12 kilometrů. Aby měla život ztížen ještě
více, bylo jí zakáznoá vcházet do
zámku hlavním schodem. Kvůli
tomu pod terasou v hlavním
průčelí dostavěli schody do jedné
z místností.
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V roce 1853 byly dokončeny
práce na zámku. Albrecht v roce
1855 zahájil výzdobu interiérů
podle svého vlastního uváženi.
V prvním patře jižní věže byl zařízen apatrmán pro Mariannu a
v přízemí měla princezna k dispozici minimálně dva pokoje.
Na podzim roce 1857 bylo definitivně dokončeno čtvrté patro a
bylo možné ubytovat se v hlavní
části zámku.
V dalším roce se Martius
spolu s Albrechtem vydali na
cestu do Anglie. Jejich cílem
bylo seznámit se s interiéry anglických zámků, protože takové
vybavení najlépe pasovalo do
kamenecké budovy. Albrecht
také prosazoval svou vůli zařídit sály, především v hlavním
patře, v novogotickém stylu, což
by, jak tvrdil, bylo pokračováním
Schinkelova záměru. Po návratu
Martius vytvořil stovky nákresů
nábytku a interiérů. Tyto práce
byly v roce 1858 představeny na
mezinárodní výstavě v Mnichově,
kde vzbudili velký zájem a získaly
si upřímné uznání. Na kresbách
bylo jasně vidět, že vybavení do
najmenších detailů navazovalo
na goticku podobu zámku. Na
provedení vnitřnich prací byli
sezváni nejlepši odborníci z jednotlivých oborů. Použili nejlepši
dřevo. Řezbářské práce byly na
nejvyšší úrovni. Stejně promyšlený byl i výběr barev stěn, tapet,

ornamentů jako i harmonie potahů a čalounění. Princ Albrecht
rozhodl, že stěny v Jídelním sále
budou pokryty obrazy holandského mistra Kleijna. Na jedné
z nich to byla „Baltazarova hostia“ a na protější straně „Svatba v Káně Galilejské“. Pro malou
jídelnu, ktará přiléhá k Jídelnímu
sálu, vytvořil malíř Peters sérii
obrazů podle „Posledních dnů
Pompejí“ od spisovatele Edwarda
Bulwer-Lyttona. Chodby, průchody a hospodářské místosti byly
obloženy kachličkami, v jídelně
a hostinských pokojích byly položeny parkety z ušlechtilých druhů
dřev. Nábytek, dřevěné obložení
stěn, dřevěné reliéfy, nástěnné
koberce jako i malovaná dekorace kleneb navazovaly na gotický
styl. Celistvost konečných úprav
v jednotném novogotickém slohu 19. století byla v tehdejším
Německu ojedinělá.
V roce 1865 byly na zámku
udělány rozvody vody a plynu,
takže úpravy interiérů mohly
být dokončeny. O rok později
byly práce opět přerušeny z
důvodu války a na zámku po
nějakou dobu pobýval pruský
princ a pozdější císař Fridrich
III. Po ukončení výstavby zámku byly celkové náklady prací
z let 1839 – 1872 vyčísleny na
971 692 tolarů, tedy na téměř
jeden milion! To byl ekvivalent
asi třech tun zlata, tedy i v

dnešní době nepředstavitelná suma!
Marianna se stále méně
ukazovala v Kamenci a na svých
statcích ve Slezku. Většinu času
trávila cestováním nebo na svých
statcích v Bílé Vodě, na zámku Reinhartshausen nebo v Nizozemsku. Nebylo jí dovoleno zúčastnit
se svatby svého syna Albrechta
s Marií Sasko-Altenburskou v
Berlíně. Několik dní po svatbě
se však objevila v Kamenci, sby
Albechtovi předala správu nad
svými slezkými majeky. Hlavním
darem bylo také oficiální předání
zámku v Kamenci synovi.
Zakladatelka krásné rezidence v Kamenci zemřela 29. května
1883 na svém zámku v Reinhartshausenu. Byla pochována
ve stejném hrobě jako van Rossum, avšak pouze ji připomíná
náhrobní deska. Její syn Albrecht
zemřel 13.září 1906. Pohřb prince
se konal 17. září v evangelickém
kostele.
Po smrti Albrechta na zámku bydleli jeho synové: Fridrich
Jindřich a Jáchym Albrecht. Oba
byli pochováni spolu s nejmladším Albrechtovým synem
Friedrichem Vilémem v mauzoleu v parku. Zámek v Kamenci
zdědil Valdemar, syn prince Jindřicha Pruského. Spolu se svon
manželkou Kalixtou bydleli na
zámku do května 1945, kdy do
Kamence vstoupila „osvoboze-

necká“ sovětská armáda. Rodina
von Preussen se stihla ze zámku
evakuovat ještě před vstupem
vojsk. Valdemar bohužel během
útěku zemřel v bavorském Tutzingu. V Kamenci započala devastace interiérů sovětskými
vojáky. Veškeré zařízení bylo na
nádraží v Kamenci naloženo do
vagónů a vyvezeno směrem do
Sovětského svazu. Zbytek spolykal požár, ktedý vypukl 22. ledna 1946. Oheň, který na zámku
řádil několok dní, se údajně dal v
počátečni fázi uhasit. Naneštěsti
sovětští vojáci nedovolili požár
hasit. V březnu už z rezidence
byla jen ruina. V dalších letach
úřady využily zachovaný mramor
jako i jiné fragmenty zámku k
„rekonstrukci hlavníko města“.
Plastiky v parku byly rozbity a ty,
které bylo možné rozebrat, byly
odvezeny. Údajně měl být zámek
v dobách komunismu vyhozen
do povětří, protože, jak se domnívaly tehdejší úřdy, budova
sloužila jako úkryt pro opozici.
V současnosti je zámek v
majetku obecního úřadu a je
zpřistupněn. Území chráněné
krajinné oblasti je vyčištěno a na
zámku probíhají restaurátorské
práce.
Tłumaczenie na język czeski:
Václav Štorek
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Marek Gaworski

ZUSAMMENFASSUNG DES GESCHICHTES
DES SCHLOSSES IN CAMENZ
Zisterzinser nach Säkularisierung in Camenz nahmen
Abschied von seinem Eigentum.
Als Ergebnis von Auktion welche
am 25 Januar 1812 statt fand
würde als neue Besitzerin des
Gründstuckes in Kamenz Friederike Luise Wilhelmine Prinzessin
von Preußen die Frau des Königs
der Niederlande – Wilhelm der
Erste. Das Anwesen kostete die
Prinzessin 230.825 Rtl. Die Königliche Familie hat sich über den
eroberten Gründstuck in Schlesien nicht besonders interessiert.
Das legte wahrscheinlich daran dass die Entfernung von dem
Palast in den Niederlanden im
Den Haag wo Sie derzeit wohnten und harschten, und dem
Schloss Camenz zu weit war.
In Zeiten wo Wilhelm noch
kein König war, haben er und
seine Frau Wilhelmine in Niederländischem Palast in Berlin
gewohnt. Genau dost geboren
ist am 09.05.1810. Tochter-Marianne von Oranien – sie bekommte Namen Ihrer Mutter
und hieß Wilhelmina Frederike
Louise Charlotte Marianne. Sie
lebte und wuchs zusammen mit
ihren Brüdern in Berlin (einer von
dem Brüdern Wilhelm wurde von
1840 der Nachfolger seines Vaters und übernahm den Namen
Wilhelm der Zweite). Nach dem
das die Eltern die Macht in den
Niederlanden übernahmen,
heiratete Sie am 14 September
1830 Albrecht von Hohenzollern
der Sohn des preußischen König
Friedrich Wilhelm. Obwohl es Zunächst ausseht das der Wahl richtig war und die Liebe ernsthaft,
war die Beziehung leider nicht
Erfolgreich.
Albrecht war zu diesem
Zeitpunkt Major des Infanterie-Regimentes verziert auch mit
Order zum Beispiel der Schwarze
Adler. Vielleicht war die typische
militärischer Erziehung, welche
führte das er auf eine unhöflicher und arrogante weise sich
verhalten hat, leider auch gegenüber seine Frau Marianne.
Zu dem kommt noch dazu dass
der Albrecht seine Frau nicht
treu blieb was dazu führte das
die Ehe scheitert(1849). Am 20
April 1838 kam Marianne nach

Camenz. Von Erzählungen hat
sie über die Gesiechte des Dorfes und Schlosses welcher auf
einen Hügel an der Glatzer Neiße
ragt. Dank Ihrer Interesse würde
nach alten unterlagen gesucht
welche deuten auf die Gesichtes des Klostern und seinem
Umgebung. Das erste Ziel war
der wieder Aufbau einen teil von
Kloster welche im Jahre 1817 verwüstete durch Feuer, aber diese
würden abgetragen. Inspiriert
durch die gedenken an Palast fordert Prinzessin einen Architekten.
Die Wahl fiel auf Karl Friedrich
Schinkel. Das erste treffen fand
statt gleich nach der Rückkehr
Marianne nach Berlin. Nach ausgewrungen und Erwartungen
was Bauplan betrifft zeichnet
Schinkel Projekt des Schlosses.
Nach dem die Prinzessin die
Pläne vorläufig akzeptiert hatte,
nehme sich Schinkel einen jungen Architekten als Assistenten
F. Martius. Im Herbst den 15
Oktober 1838 würden die ersten
Baumausnahmen übernommen.
Es würde ein Eckstein verleg in
einer vorher ausgesuchte stelle
durch Schinkel. Die Zeremonie

fand in Anwesenheit von Marianne mit Albrecht, den beiden
Architekten und vielen Gesten
statt. Einrichtung des Palastes
begann am ende des kalten
Winter am 20 April 1839. Im Juli
1839 entschloss sich Marianne
für Beseitigung der Mittelsäulen
in zentralen Räumlichkeiten der
ersten Etage, und zusätzlich zu
Beseitigung die von vier Säulen
in Speisesaal. Der Schinkel (trotz
bedenken von Martius) fing mit
neuen Zeichnungen und passte
die Innerarchitektur an nach vorschlagen von Prinzessin. Das Große Problem konnte Esszimmer
machen durch seine Große. Das
ganze Zimmer würde mit einem
Gewölbe-Netz Überdeckt in Tudorstil eine gedrungene Form
des gotischen Spitzbogen. Eine
„typische“ Tudor-Fassade zeichnet sich aus durch rechteckige
oder polygonale (vom Octogon
abgeleitete) Flankierungstürmchen und Erker, Lanzettfenster,
teils rechteckig mit Kreuzstock,
teils mit Tudorbögen und oft zinnenbekrönte Mauerabschlüsse
(auch bei Kirchen), mal unterbrochen durch Dreiecksgiebel,

aneinandergereihte Dreiecksgiebel ohne Zinnen, sowie filigrane Kaminarchitekturen auf den
Dächern. Die Symmetrie spielt
im frühen Tudorstil keine Rolle,
vielmehr wird die Verschiedenartigkeit der einzelnen Fassaden
abschnitte betont.
Es sollte jedoch darauf hingewiesen, dass die Beseitigung von
Säulen aus der Speisesaal gab es
einen repräsentativen Charakter.
Im Herbst 1839 benachrichtige der Martius den Schinkel per
Pst das der nächste Phase von
bau beendet worden ist. In den
letzten Monaten von Schinkel
Leben, durchziehe Martius Änderung des Innenausbaus von
Speisesaal und Großes Saal
durch Aufstockung beiden Saals um noch eine Etage höher
was die Auswirkung haben sollte
die beiden Raume noch großer
in Vorschein zu bringen, Im
Januar 1841 begann Steigung
der zwischen Etage, und im
Oktober wurden fertig gesellt
die Nord und West Seiten der
Außenwände bis zum letzen
Stockwerk, darunter auch die
Türme. Die Ost und Süd Flügel
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mit Türmen wuchsen bis in die
hohe der ersten Etage. Stockwerk würde komplett mit einer
bereits teilweise gebaut. In 1844
beendete der Bau von Nordturm, der Palast bekam einen
Dach, die Innenräume wurden
Verputz und die Wölbung wurde ebenso erweitert. Die Haupt
Kuppel des Schlosses wurde in
1847 fertig gebaut und am 13
Juli würde die Evangelische
Kapelle in Nordturm eingeweiht. Im Januar 1848 die intensiv
arbeiten von Innen räume und
Palast selbst würden angestellt.
Als erster Grund dafür war die
laufende Scheidung von Marianne und Albrecht, zum welchen
kam durch die Liebesaffäre von
Marianne mit der Ehe wurde am
28 März 1849 durch eine Urteil
des Berliner Gericht bekannt
gegeben. Marianne hatte ihren
vorherigen Familien Namen
zurück angenommen und hieß
Marianne von Oranien-Nassau.
Ein weiterer Punkt war Verstrickende politische Situation
so genannte Völkerfrühling
bzw. Frühling der Völker. Am 30
Oktober 1853 wurden Bau und
Fertigstellung den Innenräume
wieder erneuert. Marianne hat
rund 20 tausend Taler jedes
Jahr für Ausbau investiert. Eine
weitere Entscheidung war der
Schloss ihren Sohn Albrecht zu
überschreiben. Der Gründe dafür
war vor allem die Festlegung von
König Friedrich Wilhelm IV, er
verbot Marianne den Aufenthalt
auf preußischen Boden länger
als 24 Stunden, mit dem Befehl
sich jedes Mal an und abmelden
zu müssen auch nahe gelegte
Polizeidienststelle. Durch kauf
eine Immobilie bilie in Bila Voda
im österreichischen Schlesien ca.
12 Kilometer von Camanz hat die
Prinzessin die unangenehme Situation für sich gut gelöst. Um
das Leben von Marianne noch
mehr schwer zu machen wurden
ihr verboten den Haupteingang
zu nutzen. Zu diesem Zwecke
wurde in frontalem Bereich des
Schlosses unter Terrasse eine
Treppe dazugebaut welche waren mit einem Raum verbunden.
In 1853 wurden die Arbeiten am
Schloss beendet. In 1855 fängt
der Albrecht mit Innendekoration in seinem Ermessen. Im
erste Stock des Südturm arrangiert Albrecht ein Appartement
für Marianne, und in Erdgeschoss
hatte die Prinzessin mindestens
zwei Zimmer zu Verfügung. Im

Herbst 1857 wurde endlich die
letzte Etage fertig gestellt so dass
man im Hauptteil schon wohnen
konnte. Im folgenden Jahr ging
Albrecht zusammen mit Martius
auf eine Reise nach England,
Ihr ziel war es, sich mit Innenräumen der Meinung nach am
besten zum Kamenzer Gebäude.
Albrecht wollte die räume in Erdgeschoss von allem in neo-gotischem Stil einrichten was eine
Fortsetzung des ursprünglichem
Plans von Schinkel war. Nach der
Rückkehr zeichnete Martius hunderte Bilder von Möbel und Interieurs. Diese Arbeiten wurden in
1858 auf der internationalen Ausstellung in München gezeigt und
sorgten auf großes Interesse und
aufrichtige Anerkennung. Man
konnte deutlich erkennen das
die Form des Palastes anknüpft.
Leider über dem Reichtum des
Zimmers weißt man nicht mehr,
es würden nur wenige Fotos und
Beschreibungen erhalten. Für Arbeiten in Innerem des Palastes
würden die besten Fachleute
in den verschieden Bereichen
angestellt. Es würde das beste
Holz genützt. Die schnitz arbeiten waren von besten Qualität.
Genauso durch gedacht war der
Auswahl von Wand-Farben, Tapeten, Verzierungen so wie Polster.
Herzog Albrecht beschloss das
die Wände der Speisesaal überdeckt sollte mit Gemälden der
holländischen Meister Kleijn.
Auf einer von ihnen war „Das
Gastmahl des Baltazar“ und auf
dir gegenüber liegende Seite
„Hochzeit zu Kana“. Im kleinen
Esszimmer, neben dem Speisesaal hat Maler Peters eine reihe
vo Schriftsteller Edward Bulwer
gemalt. Flöre, Übergänge und die
Lagerräumen wurden mit Fliesen
verlegt, und in Gästezimmer und
Speisesaal mit edlem parket Boden. Möbel, Wandtäfelung, Holz-Reliefs, Wand-Verkleidungen
und gemalte Dekor-Gewölbe
deuten an den Gotischen Stil.
Die ganze Fertigstellung in einheitlichen neugotischen Stil des
19 Jahrhunderts war noch sehr
selten für damaliges Deutschland. Eins von Beschreibungen
stand von 1925:“Der Eingang des
Schlosses war durch Eichen Tor
gerahmt mit gotischem Marmor,
das zu repräsentative Treppenhaus führte. Von dort konnte
man die erste Etage erreichen.
Hinterher erreichte man den Speisesaal wo wie schon vorher beschrieben, die Wände durch die

Malerei dekoriert worden waren.
In de durch die Malerei dekoriert
worden waren. In Fenster Ornament waren Wappen der Preußischen und Niederländischen
Familien. Daneben befand sich
ein kleineres Esszimmer dadurch
ging’s weiter zum Spielzimmer
und Schlafzimmer der Prinzen
von Altenburg, Schwager von
Prinz Albrecht. In Kapelle welche befand sich angrenzend
zum den beiden Räumlichkeiten
befanden sich Bildfenstern auf
welchen man Szenen aus dem
Alten und Neuen Testament
betrachten konnte. Neben dem
Altar auf dem ein Kruzifix aus
Carrara-Marmor stand, befand
sich ein Taufbecken ebenso aus
Marmor. Beim durchgehen über
folgende Kabinetts und Spielzimmern konnte man das Boudoir
von Prinzessin besichtigen. Der
Bestand war seht sehe teuer
und Edel, goldene Gefäße viele
verschiedene andere Sachen
und ein Tisch- Besitz von Kaiser Napoleon I. In Westlichen
Turm befand sich Spielzimmer
von Prinzessin Die Decke würde mit Fresken bemalt welche
zeigten verschiedene Wappen
von Deutschen Stätten und Provinzen. Durch anlegenden Flur
ging’s weiter zum so genannten
„Großen Saal“ wo am ende sich
Ausgang auf die Terrasse befand.
Das Zimmer war durch drei Kronleuchten aus dem Sechzehnten
Jahrhundert sehr hell beleuchtet.
Der Großartigste Gegenstand
war ein Tisch mit römischen
Mosaiken. Der nächste Tisch war
aus einem schwarzen Marmor
auf welchen waren eine wunderschöne Zeichnungen gemalt. In
allem Galerien und Gängen standen sehr wertvolle Gegenstände
aus dem Hause des Hohenzollern
und Oranien“
Im Jahr 1865 wurden Wasser
und Gas installiert, dadurch konnten die Innenarbeiten beendet
werden. Nach Abschluss der Bau
des Schlosses der Gesamtkosten
der Arbeiten zwischen 1839-72
würde mit Summe von 971,692
Talern geschlossen!
Marianne wurde immer seltener in Kamenz, stattdessen hat
sie viel gereist und verbrachte
viel Zeit in Bila Voda, in Schloss
Reinhartshausen und in Niederlande. Ihr würde verboten auf
dem Hochzeit von eigenem Sohn
Albrecht mit Maria von Sachsen-Altenburg in Berlin zu kommen.
Ein paar tage nach der Hochzeit

kämme Marianne zurück nach
Camenz um den Albrecht die
Güter in Schlesien zu verwalten Überlassen. Das wichtigste
Geschenk war aber die offizielle Übergabe des Schlosses den
Albrecht.
Das Schloss mit dem ausgedehnten und gepflegten Park
galten ihm und seiner Familie
auch vor dem Tod der Prinzessin
Marianne (1883), der ihn auch
rechtlich zum Eigentümer machte, stets als eigentlicher Familiensitz. Die Sohn Friedrich Wilhelm
amtierte sogar von 1912 bis 1918
als Landrat im Kr.Frankenstein.
Bis 1940 blieb das Schloss in
der Albrechtlinie der Familie. Mit
Prinz Friedrich Heinrich starb der
letzte männliche Nachkomme
Albrechts, Kamenz erbe Prinz
Waldemar von Preussen, der mit
seiner Frau Calixta bis zum Mai
1945 in Camenz lebte. Vor dem
Heranrücken der sowjetischen
Truppen floh er nach Bayern. Am
8 Mai 1945 besetzen sowjetische
Truppen den Ort Camenz und
das Schloss. In der Folgezeit
wurden die reichen Sammlungen geplündert, verschleppt,
das Schloss aus geschlachtet
und verwüstet und teilte damit das Schicksal der meisten
Herrendäuser Schlesiens. Am
10 Februar 1946 wurde das
sinnlos devastierte Schloss in
Brand gesteckt und brannte zu
zusehends. Erst in den 70er und
80er Jahren wurde die polnische
Denkmalpflege auf das letzte
Schinkelwerk aufmerksam und
begann mit Beraumungs und
Sicherungsarbeiten. Seit 1983
bemüht sich ein polnischer Privatinvestor, der Schloss inzwischen pachten konnte, um den
Wiederaufbau der Gebaudehülle.
Gegenwärtig ist dass Schloss
Camenz im Besitz des Gemeindeamtes. Dies ermöglichte die
Residenz erneut zu renovieren
und den Park in Ordnung zu bringen. In den Innenräumen werden
Arbeiten geführt und es wurde
u.a. ein Teil des Daches neu eingedeckt. Nach der Absicherung
ist das Schloss für Besucher das
ganze Jahr über zugänglich.
Tłumaczenie na język niemiecki: Daniela Dreszer
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MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU ZAPRASZA
Przed 450. laty rozpoczęto
w Dusznikach czerpać papier.
Arkusze wytwarzane przez tutejszych mistrzów sztuki papierniczej wykorzystywano do
sporządzania
dokumentów,
drukowania dzieł, spisywania
licznych wiadomości. Budynek
papierni przez lata rozbudowywano i ozdabiano, dzięki czemu
stał się perłą architektury przemysłowej.
Dziś w historycznym młynie papierniczym mieści się
Muzeum Papiernictwa, w którym prezentowane są arkusze
ze znakami wodnymi z całego
świata, różne urządzenia pa-

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

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

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

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

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

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

je pro zkoumání vlastností
papíru a mnoho papírových
skvostů. Každý návštěvník se
může stát papírenským mistrem a načerpat si vlastní arch
dle středověké techniky, který
bude vynikající vzpomínkou
na pobyt v dusznickém papírenském mlýně.
V současnosti probíhají úsilí na vstup do Seznamu
světového dědictví UNESCO.
Přijďte a načerpejte si historii!
Muzeum papírenství se
nachází v Dusznikach Zdroji u
mezinárodní silnice E-67 mezi
Prahou a Wroclawi.
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MOJŻESZ | PRAPREMIERA
30 listopada 2019, godz. 19.00
1 grudnia 2019, godz. 19.00
2 grudnia 2019, godz. 19.00
PIEKARNIA Centrum Sztuk Performatywnych
ul. Księcia Witolda 62-70, Wrocław
Swoją ostatnią rozprawę
naukową Zygmunt Freud poświęcił postaci Mojżesza, mitycznemu wyzwolicielowi Izraelitów
i twórcy judaizmu, uznawanemu
za proroka także przez chrześcijaństwo oraz islam. Szczególne
zainteresowanie, jakim na kilka
miesięcy przed śmiercią Freud
obdarzył Mojżesza, wynika
z rozpoznanego przez siebie
podobieństwa między własną
biografią, a legendarnym żywotem patriarchy. Jednak Ziemia
Obiecana, do jakiej przywiódł
nas Freud, nie jest krainą pełnej
wolności i całkowitego szczęścia.

Psychoanaliza nie wyjaśnia
wszystkich zjawisk psychicznych
i nie oferuje skutecznych metod
uzdrawiania wewnętrznych
konfliktów i uśmierzania duchowego cierpienia. W świecie
skompromitowanych Kościołów
i upadku autorytetów religijnych
z całą mocą odradza się dzisiaj
niewiarygodna potrzeba wiary.
W naszym spektaklu grupa współczesnych badaczy
poszukuje nowych praktyk
duchowych. Odwołując się
do mitu Mojżesza i postaci
Freuda, eksplorujemy temat
potencjalnego przełomu du-

chowego oraz wizji nowej Ziemi Obiecanej. Czy w dzisiejszym
świecie istnieje ktoś lub coś
poza nami samymi, kto jest
w stanie nas do niej zaprowadzić?
Spektakl to koprodukcja: Teatr
Polski – w podziemiu / Polski
Theatre in the underground
(Fundacja Teatr Polski – TP dla
Sztuki), Instytut Grotowskiego
we Wrocławiu, Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) –
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
Dofinansowano z Budżetu
Województwa Dolnośląskiego

STANISŁAW DRÓŻDŻ. CZASOPRZESTRZENNIE (OD-DO)
6 grudnia 2019—3 stycznia 2020
Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
W 2019 roku przypada 80.
rocznica urodzin i 10. rocznica
śmierci Stanisława Dróżdża, najwybitniejszego autora polskiej
poezji konkretnej – poety, teoretyka, animatora i propagatora
ruchu konkretystycznego oraz
jednego z najbardziej znaczących artystów polskiej awangardy lat 60. i 70. XX wieku.
Tytułowa praca Czasoprzestrzennie (OD-DO), która powstała
w 1969 roku i rozwinięta została

w 1993 roku w serię 82 plansz,
prowadzi nas do rozważań nad
dźwiękową stroną poezji konkretnej, jej potencjałem obecnym w dziełach Dróżdża oraz
nad faktycznymi realizacjami
na tym polu w Polsce. Wizualny
wiersz złożony z dwóch słów „od”
i „do”, następujących po sobie,
wypełniających kolejne linie
tekstu w przestrzeni zamkniętej planszy, poprzez mnożenie,
nakładanie na siebie, zacieranie

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

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

granic obu słów – tak, że oba
słowa wzajemnie się przenikają – otwiera nieskończoną
przestrzeń czasu. W 1994 roku,
po prezentacji tej pracy w Galerii
Awangarda BWA we Wrocławiu,
Stanisław Dróżdż utwierdził się
w przekonaniu o jej potencjale
muzycznym, który dostrzegł już
w latach 70. Niestety, dzieło to
zrealizowane zostało dopiero
po śmierci artysty w 2009 roku.
Kompozycji podjął się Tadeusz
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Sudnik, autor muzyki elektronicznej, komponujący dla kina,
teatru i baletu, kompozytor muzyki eksperymentalnej. OD-DO
przyjęło formę kwadrofonicznej
opery na dwa głosy, dopełniając
dźwiękowo-wizualną przestrzeń
i czas tego dzieła. Realizując tę
wystawę i publikację, mamy
świadomość, że jest to kolejny,
symboliczny wkład do dalszych,
szerokich studiów nad twórczością Stanisława Dróżdża, niepowtarzalnej osobowości polskiej
sztuki współczesnej.
Wernisaż wystawy poprzedzi
panel Stanisław Dróżdż. Aspekty dźwiękowe polskiej poezji

konkretnej i próby jej animacji
z udziałem Daniela Brożka, Małgorzaty Miśniakiewicz, Pawła Sosnowskiego i Tadeusza Sudnika.
Panel odbył się w piątek,
6 grudnia 2019 o godzinie 15.00.
Wystawie towarzyszy publikacja z tekstami Marianny
Bocian, Daniela Brożka, Małgorzaty Miśniakiewicz i Pawła
Sosnowskiego.
Dofinansowano z Budżetu
Województwa Dolnośląskiego

SPOTKANIE PROMUJĄCE KSIĄŻKĘ
„TOMASZ DOMAŃSKI. POMNIKI CZASU”

W piątek, 6 grudnia 2019
w godzinach 15.00–16.00
na 28. Wrocławskich Targach
Dobrych Książek odbyła się
promocja monografii pt. „Tomasz
Domański. Pomniki Czasu” oraz
spotkanie z Autorem.
Wydana w 2018 roku
przez Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu, monografia dokumentuje ponad ćwierćwiecze
twórczości jednego z najciekawszych polskich artystów, działającego w dziedzinie sztuki akcji
i sztuki efemerycznej. Zawiera
unikalny materiał ikonograficzny dokumentujący prace arty-

sty. Obok tekstów autorskich,
opisujących osobiste zaangażowanie i motywacje, książka
zawiera komentarze, recenzje,
teksty krytyczne objaśniające
rozumienie Pomników Czasu
jako monumentu relatywnego
w kategorii współczesnej rzeźby.
Znaczną część monografii stanowi „Życiorys ilustrowany”, napisany przez Tomasza Domańskiego,
ukazujący wiele faktów z jego
artystycznej biografii i kulisy
powstawania poszczególnych
realizacji. Rozmowa o monografii
będzie punktem wyjścia do pogłębienia wiedzy na temat twórczości Tomasza Domańskiego i
do szerszych rozważań na temat
sztuki efemerycznej.
Artysta o Pomnikach Czasu
pisze, że są „realizacją obiektów tworzonych z zamysłem
obserwowania działania czasu
w materii”. Nie jest tutaj istotne
skończone dzieło sztuki, ważny
jest proces jego powstawania,
cykl życia dzieła, którego częścią
są także destrukcja i dematerializacja. Poczucie tymczasowości
i przemijania zostały immanentnie wpisane w tę twórczość. Domański w swoich pracach odwołuje się do skrajnych kategorii,
łącząc je w nierozerwalne pary:
życie – śmierć, natura – kultura,
fizyczność – metafizyka, życie –
sztuka, a właściwie w tym przypadku należałoby napisać życiosztuka.
Tomasz Domański (autor
tekstów, redaktor publikacji) –
urodzony w 1962 roku. Arty-

sta multimedialny, zajmuje się
sztuką efemeryczną. Pracuje
przeważnie z naturalnymi materiałami: wodą, lodem, ogniem,
drewnem, słomą, popiołem, metalem, wykorzystując właściwe
im procesy. Sięga po nowe media – wideo i techniki cyfrowe –
tworząc filmy i animacje jako
integralne elementy wielu swoich realizacji. W 1993 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych
we Wrocławiu, a w 2003 uzyskał
tytuł doktora. W 1995 przebywał na rocznym stypendium
w Indiach na uniwersytecie
w Varanasi (Banaras Hindu University). Był pięciokrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wielu
fundacji, m.in. Pollock-Krasner
z Nowego Jorku, Laurenz Foundation z Bazylei, Elizabeth
Montag z Bonn, UNESCO-Aschberg z Paryża, Adolpha i Esthery Gottlieb z Nowego Jorku.
W 1997 roku reprezentował
Polskę na IX Triennale Sztuki
Współczesnej w New Delhi.
W latach 2000–2004 pełnił
funkcję członka Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku. Był nominowany
do Paszportu „Polityki”. Brał
udział w pięćdziesięciu wystawach indywidualnych i ponad
stu zbiorowych. Od 2002 roku
we wsi Komorowice na Dolnym
Śląsku realizuje projekt symbiotycznego ogrodu rzeźb – WIEŻOGRÓD / TowerTopia.
Dofinansowano z Budżetu
Województwa Dolnośląskiego
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PROMOCJA KSIĄŻKI ZDARZENIA.
ZDZISŁAW JURKIEWICZ
10 grudnia 2019, godzina 18.00
OP ENHEIM
Plac Solny 4, Wrocław
Salon Herz, 5. piętro
Wstęp wolny!

We wtorek, 10 grudnia
2019 o godz. 18.00, serdecznie
zapraszamy do Salonu Herz OP
ENHEIM na spotkanie, podczas
którego odbędzie się pierwsza
odsłona, wydanej przez Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu,
monografii pt. Zdarzenia. Zdzisław Jurkiewicz.
Monografia ma na celu rozpoznanie i przybliżenie odbiorcom różnych aspektów zróżnicowanej twórczości wybitnego,
choć nadal niedocenionego
wrocławskiego twórcy.
Jurkiewicz był artystą realizującym swoje prekursorskie
projekty nieprzerwanie przez
ponad pięć dekad. Z wykształcenia był architektem, swoją
drogę artystyczną zaczynał jako
malarz, niemal natychmiast próbując przekraczać tradycyjnie
rozumiane granice tego medium, koncentrując się nie tylko
na ostatecznej formie danego obrazu, ale na procesie
twórczym, z uwzględnieniem
w nim roli przypadku (m.in. praca 4.X.67 – 21:14h).
Uznawany zaz wyczaj
za jednego z najbardziej interesujących przedstawicieli polskiej sztuki konceptualnej – to
jego wystawa była początkiem
działalności legendarnej Galerii
pod Moną Lizą – był w gruncie
rzeczy twórcą bardzo osobnym.
„Etykieta” konceptualisty niewiele w istocie mówi o sposobie
jego patrzenia na świat, szczególnej wrażliwości, otwartości

na zjawiska zachodzące w wielu
obszarach rzeczywistości. Jurkiewicz był bowiem niezwykle
uważnym obserwatorem świata,
wyczulonym na wszystkie jego
przejawy zarówno te, które
z ludzkiej perspektywy mają skalę makro-, takie jak ruch planet
i inne zjawiska astronomiczne,
a także mikro-, kiedy koncentrował swoją uwagę na uprawianych przez siebie roślinach
oraz drobnych zwierzętach:
myszkach i chomikach, które
odegrały w jego działalności
szczególną rolę.
Od dzieciństwa rozwijał
pasję, jaką była astronomia, co
przełożyło się na jego sztukę
i przejawiło się w powstających
od 1972 r. fotografiach, na których Jurkiewicz rejestrował ruch
planet, posługując się w tym celu
skonstruowanym samodzielnie teleskopem, ustawionym
w oknie jego niewielkiego wrocławskiego mieszkania. Mówił
o tych realizacjach: Ja się niczym
nie trudzę – mówił artysta – ja
nic nie zbijam, nie zlecam nawet,
jak Robert Morris, wykonania jakichś brył. Po prostu ustawiam
teleskop, (…) Jowisz, poruszając
się sam zostawia ślad na kliszy.
Wspomniane mieszkanie,
z okna którego artysta obserwował gwiazdy, jawi się z perspektywy czasu, jako swoista figura
w jego twórczości, miejsce, które
było kameralną, niemal intymną
sceną dla jego dokamerowych
performance (Spadające światło, 1970), a także swoistym
laboratorium do prowadzenia
wspomnianych obserwacji:
astronomicznych, astrofizycznych, botanicznych. Stało się tak
w momencie, przypadającym na
połowę lat 70., kiedy Jurkiewicz
zaczął ograniczać gest artystyczny, sublimując swoje działania
niemal tylko do obserwacji i dokumentowania tej obserwacji,
jak na przykład w przypadku
fotograficznej rejestracji „ruchu”
tarczy słonecznej na kuchennej

ścianie (Słońce, 1.VII.72). Postawa Jurkiewicza, bliska kontemplacyjnej, była przejawem jego
postrzegania codzienności, jako
przestrzeni dla wydarzeń i spraw
niezwykłych, a jego prace wskazują ten kierunek odbioru świata także innym. Autorem eseju
poświęconego temu aspektowi
twórczości Jurkiewicza jest Karol
Sienkiewicz.
Bardzo istotnym wymiarem
jego działalności była uprawa
roślin. Ten rodzaj aktywności
stał się w pewnym momencie
osią jego twórczości – wówczas,
kiedy Jurkiewicz porzuca malarstwo czy w ogóle jakąkolwiek
„wytwórczość”, powielanie artefaktów takich jak obrazy czy
obiekty. Z dzisiejszej perspektywy taka postawa jawi się
jako prekursorskie działanie
o zabarwieniu ekologicznym –
współcześnie wielu artystów
podejmuje refleksję nad tym,
czy wobec wzmożonej nadprodukcji rzeczy, generowanie
nowych „przedmiotów” – czyli
dzieł sztuki, nie jest po prostu
szkodliwe. Jednocześnie jednak
zainteresowanie roślinnym mikrokosmosem artyści przejawiali
„od zawsze” – tekst Jakuba Piwowarskiego odnosi się do tego
okresu twórczości Jurkiewicza,
w którym materią artysty były
rośliny, a także sytuuje te prace
w kontekście historycznym.
Jurkiewicz przez cały okres
swojej działalności artystycznej
pisał – były to zarówno teksty
o sztuce, dziś nadal współczesne,
pełne ważnych spostrzeżeń i tropów, które mogą służyć obecnie
do interpretowania jego twórczości, jak również poezja, wydana w 1997 r. w tomie Tylko Jedynie Zawsze. Literacką twórczość
Jurkiewicza na potrzeby książki
przeanalizował Paweł Polit, który
wiele uwagi poświęcił także kluczowym pracom artysty (Schody
nieosiągalne, Białe czyste cienkie płótno), tworząc zarówno
dla tekstów Jurkiewicza, jak i
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jego prac wizualnych wspólną
perspektywę interpretacji.
Książka jest także próbą analizy
działalności Zdzisława Jurkiewicza w kontekście międzynarodowym.
Autorami tekstów do książki
są: Marika Kuźmicz, Paweł Polit,
Karol Sienkiewicz i Jakub Piwowarski. Publikacja zawiera także
liczne teksty Zdzisława Jurkiewicza, w tym wybór tekstów wcześniej niepublikowanych, teksty
Jerzego Ludwińskiego, Leszka

65
Malugi oraz rozmowę Zbigniewa
Makarewicza z Aliną JurkiewiczMalugą.
Organizatorzy: Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu –
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego, Galeria FOTO-GEN, PPF
ART. Partnerzy: Lazne-Oblastni Galerie Liberec, Solidarność
Polsko-Czesko-Słowacka, BWA
Jelenia Góra
Patronat honorowy: Cezary Przybylski – Marszałek Wo-

jewództwa Dolnośląskiego.
Projekt jest współfinansowany
ze środków budżetu Województwa 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.
Dofinansowano z Budżetu
Województwa Dolnośląskiego

NOC PERFORMERÓW
Noc Performerów po raz
pierwszy odbyła się około
dwóch lat temu we Wrocławiu
w legendarnym, kulturotwórczym miejscu przy ul. Białoskórniczej, jakim była niezależna galeria Brzuch, prowadzona przez
Mariusza Sybilę. Pomysł na tego
typu cykl wydarzeń pochodzi
od Marcina Czerwińskiego,
kiedyś założyciela i redaktora
naczelnego czasopisma „Rita
Baum”, obecnie szefa i koordynatora strony literacko-artystycznej plazaciemnia.pl. Już
w pierwszej edycji Nocy wzięli
udział uznani performerzy wrocławscy, a wśród nich Andrzej
Dudek-Dürer i Jacek Zachodny.
W zeszłym roku do wykonawców
dołączyli m.in. wrocławianie Maria Bitka i Andrzej K. Urbański

czy też poznański poeta cybernetyczny Roman Bromboszcz.
W zamierzeniu twórcy cyklu Noc
Performerów dąży do przeobrażenia się w poważne wydarzenie gromadzące we Wrocławiu
uczestników krajowej i zagranicznej sceny performansu.
Organizatorzy:
Plaża_ciemnia, Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu –
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
Mecenat: Cezary Przybylski –
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Dofinansowano z Budżetu
Województwa Dolnośląskiego

ZA STOŁEM ŚWIATA – ZDZISŁAW JURKIEWICZ
Fundacja Arton
Foksal 11 lok. 4, Warszawa
www.fundacjaarton.pl
Wystawa: 15 grudnia 2019-1 lutego 2020
Otwarcie: 14 grudnia 2019, godz. 19.00
Za stołem świata to prezentacja malarstwa, fotografii
i tekstów Zdzisława Jurkiewicza
(1931-2012), współtwórcy wrocławskiej awangardy.
Wystawa oparta jest o prace pochodzące lat 60., 70. i 80.,
a jej celem jest przyjrzenie się
jednej z głównych cech twórczości i osobowości artysty, jakim była umiejętność niezwykle
uważnej analitycznej obserwacji świata, przy jednoczesnym
zachwycie nim. Jurkiewicz jest

postrzegany często jako artysta
konceptualny, którego prace cechuje „chłodne” scjentystyczne
podejście. Jest to jednak tylko
jeden z aspektów jego działalności, która okazuje się wymykać
definicjom i uogólnieniom. Tym,
co powodowało Jurkiewiczem –
artystą, była jednocześnie pasja poznawcza i urzeczenie
wszechświatem. Podróżujący
rzadko i niechętnie Jurkiewicz,
sam o sobie mówił, że tworzy,
„siedząc za stołem świata” –

odnajdując wszystko to, co
go inspirowało i fascynowało,
w swoim niewielkim wrocławskim mieszkaniu pełniącym
funkcję pracowni malarskiej,
ogrodu botanicznego, obserwatorium astronomicznego,
z którego mógł obserwować, jak
można by przypuszczać, niemal
każde dowolne miejsce na ziemi
lub w kosmosie.
Dofinansowano z Budżetu
Województwa Dolnośląskiego
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UNOBVIOUS W OTWARTEJ PAPIERNI
27 grudnia 2019-29 stycznia 2020
Wernisaż: 27 grudnia 2019, godz. 18.00
Otwarta Papiernia , ul. Kilińskiego 11, Jelenia Góra
Z przyjemnością informujemy, że w dniach 27 grudnia
2019-29 stycznia 2020, Galeria
FOTO-GEN Ośrodka Kultury
i Sztuki we Wrocławiu zaprezentuje w Otwartej Galerii w Jeleniej
Górze, ogólnopolską zbiorową
ekspozycję fotografii artystycznej pt. „Unobvious”. Będzie to
druga odsłona wystawy, po jej
niedawnym debiucie na międzynarodowym festiwalu fotografii,
6th Suwon International Photo
Festival w Korei Południowej.
Niemalże od początków rozwoju myśli filozoficznej stawiano
pytania o fenomen wyobraźni.
Próbowano wyjaśnić, w jakim
stopniu stymuluje ona kreatywną
aktywność człowieka. Niezależnie od licznych – powstałych
na gruncie nauk humanistycznych definicji – wyobraźnię
można określić jako zdolność
podmiotu do przedstawienia
sobie obrazów rzeczy, zjawisk,

zdarzeń pod ich nieobecność
oraz przedstawienie rzeczy,
zjawisk zdarzeń niewystępujących w naszej rzeczywistości.
Widoki świata, które w wyniku
artystycznej wizji zostają przemienione w obrazy, nie podlegają rygorom realności (nawet
jeśli są odwzorowaniem wyglądu przedmiotów). Ścisły związek
wykreowanych przez artystów
obrazów/obiektów/instalacji
ze światem jest pozorny – jawią
się one w postrzeganiu, dzieło
zaś samo tworzy swoje znaczenia, reorganizując zwyczajowe
relacje między przedmiotem
artystycznym a jego interpretacją, odczytanie przez odbiorcę.
Wystawa Nieoczywistość prezentuje artystów, którzy w centrum
swych rozważań nie umieszczają
jedynie wytworów o określonych,
zobiektywizowanych własnościach, a bogate, wielowątkowe
narracje. Różnorodność zapre-

zentowanych przez artystów narracji, dzięki zabiegom formalnym
i „fabule” tekstu fotograficznego,
pozwala odbiorcom prac na odczytywanie opisywanego świata
zarówno z perspektywy twórcy,
jak i własnej, będącej sumą jego
wrażliwości estetycznej i ogólnych kompetencji kulturowych.
Artyści: Karolina Aszyk, Andrzej P. Bator, Manfred Bator, Jan
Berdyszak, Marcin Berdyszak,
Andrzej Dudek-Dürer, Agata Niźnikiewicz, Grzegorz Przyborek,
Agata Szuba, Zbigniew Treppa,
Stefan Wojnecki, Igor Wójcik
Kurator: Manfred Bator
Organizator:Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu –
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
Współorganizator: Otwarta Papiernia
Dofinansowano z Budżetu
Województwa Dolnośląskiego

MONIKA ALEKSANDROWICZ. ZBIORY ROZMYTE
Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 3, 55-300 Środa Śląska
Wernisaż: 21 grudnia 2019, godz. 16.00
Wystawa: 21 grudnia 2019 – 13 stycznia 2020
Próba uchwycenia twórczości Moniki Aleksandrowicz
przy pomocy standardowych
narzędzi krytycznych nastręcza
pewne trudności. Opis rozmywa
się, ponieważ szeroki zakres zainteresowań artystki nie ułatwia
zadania.
Z jednej strony mamy tu
refleksję na temat semantyki
i konceptualną hiperprecyzję
odsyłającą w pobliże takich obszarów jak poezja konkretna,
książka artystyczna czy literatura, z drugiej natomiast opowieść
o rozpadzie znaku jako takiego
czy niemożności opisu w ogóle.
O ile w pracach konceptualnych Aleksandrowicz pozostawia jeszcze odbiorcy odrobinę
komfortowej ciszy, niezbędnej
do kontemplacji, o tyle w twórczych modulacjach rzeczywistości czy podczas igrania z kategorią przypadku, niepokój pu-

bliczności uruchamia się niemal
natychmiast i jest konwulsyjny.
I choć Bretonowskie porzekadło
„piękno będzie konwulsyjne, albo
nie będzie go wcale”, artystka
przekracza o całą epokę, sztuka
autorki Zbiorów rozmytych, wydaje się być szczególnie blisko
człowieka, jego lęków, ograniczeń, niedoskonałości, wreszcie
błędu, który przeraża w tym samym stopniu, co inspiruje.
Monika Aleksandrowicz podąża własną ścieżką, unikając
łatwych patentów, stąd jednoznaczna kategoryzacja jej twórczości nie jest możliwa. Poszukiwanie języka staje się językiem.
Marcin Karnowski
Monika Aleksandrowicz absolwentka Wydziału Malarstwa
wrocławskiej Akademii Sztuk
Pięknych (1999) oraz Filozofii
na wydziale Nauk Społecznych

Uniwersytetu Wrocławskiego
(2001). Dyplom w pracowni prof.
Wandy Gołkowskiej (aneks z ceramiki artystycznej w pracowni
prof. Stanisława Szyby). W dorobku artystycznym artystki
znajduje się ponad 50 wystaw
zbiorowych, sympozja poświęcone sztuce konceptualnej oraz
ekspozycje indywidualne, które
organizowane i prezentowane
były między innymi: w Belgii,
Hiszpanii, Islandii, Norwegii
i w Polsce – Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Zielonej Górze,
Lesznie, Lublinie i Lubinie.
Organizator z y :Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu
– Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
Muzeum Regionalne w Środzie
Śląskiej
Dofinansowano z Budżetu
Województwa Dolnośląskiego
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WROCŁAWSKA PREMIERA SPEKTAKLU „SWIETŁANA”
11 stycznia 2020, godz. 19.00
12 stycznia 2020, godz. 19.00
Sala Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27, Wrocław (Przejście Żelaźnicze)
groteską, a pełną melancholii
refleksją na temat stanu współczesnej Europy i Polski.
Podstawą spektaklu jest
nowy tekst dolnośląskiego
dramaturga i reżysera Przemysława Wojcieszka zatytułowany
„Swietłana”. Napisany w Berlinie
i świetnie oceniany, ukazał się
w listopadowym numerze Miesięcznika Poświęconego Dramaturgii Współczesnej DIALOG. Na
scenie Michał Surówka, aktor
Teatru Polskiego w Bydgoszczy.
Muzykę do spektaklu skomponował wrocławianin Filip Zawada.
SWIETŁANA
tekst i reż yseria: Prze mysław Wojcieszek
występuje: Michał Surówka, scenografia i kostiumy: Anton Unai
muz yka: Filip Zawada
asystent reżysera: Robert Traczyk
tłumaczenie na jęz yk nie miecki: Andreas Visser
premiera: 20 grudnia 2019
w Berlinie

Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu – Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Dolnośląskiego zaprasza na wrocławską
premierę spektaklu „Swietłana”
w reżyserii Przemysława Wojcieszka, która odbędzie się
11 stycznia 2020 roku o godzinie
19.00 w Sali Teatru Laboratorium
(drugi pokaz dzień później).
„Swietłana” to na poły biograficzna, na poły fikcyjna wielowątkowa opowieść o współczesnej
Polsce, o emigracji w czasach
otwartych granic, o próbach
zachowania artystycznej niezależności podczas kryzysu demokracji, o bliskości, a zarazem
trudnościach w porozumieniu
pomiędzy Polakami, a Niemcami. Opowieść o Swietłanie jest
rozpięta pomiędzy komizmem,

Twórcy spektaklu:
Pr zemysław Wojcie szek – autor tekstu i reżyser.
Reżyser filmowy i teatralny,
scenarzysta i dramaturg. Jest
autorem filmów nagradzanych
na polskich i zagranicznych
festiwalach filmowych. Wśród
licznych nagród za reżyserię filmową i teatralną ma też Paszport
Polityki z 2005 roku w kategorii
Film: „za oryginalne dzieła będące
manifestem pokolenia trzydziestolatków szukających dla siebie
miejsca w naszej rzeczywistości”.
Jego aktualna inicjatywa to Teatr
Polski w Berlinie, którego działalność zainauguruje premiera
spektaklu „Swietłana”.
Michał Surówka – aktor
Krakowianin, aktor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, absolwent wrocławskiej szkoły aktorskiej. Jak
policzył jest to już szósty projekt,
który realizuje wraz z Przemkiem
Wojcieszkiem. Wspólnie zrealizowali film „Knives Out”, pracowali
razem przy takich spektaklach
jak „Strefa”, „Polska krew” czy
„Korfanty”.
Anton Unai – scenograf
Berlińska legenda, poeta obrazu,

kontestator kanonu, miejski anarchista, budowniczy czasu apokalipsy, klątwa mieszczan, filozof
spontanu, kronikarz chaosu.
Filip Zawada – muz yka
Poeta, muzyk, fotograf, perf o r m e r, ł u c z n i k . R e ż y s e r
i a k to r f i l m ów o f fow yc h .
Muzyk, pisarz, łucznik. Komponuje muzykę do filmów i spektakli. Pisze powieści o własnym
życiu. Nie zdobył jeszcze Nagrody
Nobla.
Andreas Visser – tłumaczenie i współpraca artystyczna
Wędrowiec pomiędzy polsko-niemieckimi światami. W Gdyni realizował spektakli o Johnie
Lennonie i Marlenie Dietrich. Tłumacz najnowszej sztuki „Amazon
Burns” Mai Staśko, której premiera odbędzie się w przyszłym roku
w Teatrze Polskim w Berlinie, oraz
słuchowiska radiowego „Kropla
deszczu w ciemnym oceanie”
Marty Rebzdy.
Robert Traczyk – asystent
reżysera, Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz student
IV roku reżyserii w AST
w Krakowie Filii we Wrocławiu.
Przygotował czytanie „Marcin,
wieczny Artur” na podstawie
dramatu Mateusza Pakuły
we wrocławskim Teatrze Kombinat oraz „Wyzwolenie” w Teatrze
im. Jana Kochanowsk iego
w Opolu. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Dzieje
się. Fantastyka zaangażowana
społecznie”, zorganizowanego
przez wydawnictwo Alpaka.
Uczestnik projektu „Teatr na faktach” w Instytucie Grotowskiego,
w ramach którego zrealizował
entuzjastycznie przyjęty przez
widzów spektakl „TanzGala”.
Z Przemkiem Wojcieszkiem pracował już jako asystent przy drugim odcinku serialu „Czarne Pola”.
Producent i organizator
spektaklu: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja
Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Dofinansowano z Budżetu
Województwa Dolnośląskiego
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN
POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ
Twierdza Kłodzka i labirynty.
Najcenniejsze dzieło nowożytnej
architektury obronnej w Polsce
z XVII-XVIII w. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty,
a z przewodnikiem przejść fragmentem ciągnących się kilometrami podziemnych chodników
minerskich. Z tarasu widokowego
rozciąga się wspaniały widok na
całą Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul.
Grodzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68

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

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

4

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

6

3

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

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

5

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

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

7

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

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

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

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

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

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

14

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

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

15

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

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

16

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

18

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

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

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

Muzeum prof. J. Wittiga v
Nowé Rude. Expozice približující
osobnost prof. Josepha Wittiga
(1879-1949), významného nemeckého teologa, filosofa a spisovatele,
autora kroniky mesta Nowa Ruda.
Provozovatelem muzea je Nadace
obnovy Noworudska. V objektu je
k dispozici byt a 7 lužek pro hosty.
www.domwittiga.ng.pl
Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen,
Philosophen und Schriftstellers,
Verfassers der Chronik von Neurode
/ Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec.
Das Haus der kreativen Arbeit nach
Joseph Wittig benannt. Zur Verfügung steht eine Wohnung und
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze.
Das Haus wird von der Stiftung zur
Erneuerung der Region Nowa Ruda
geleitet.
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Bystrzyca Kłodzka. Zachowany
został tu średniowieczny układ
urbanistyczny: czworoboczny rynek
z prostopadłymi ulicami i ratuszem
wzniesionym pośrodku w XIV w.
Obok znajduje się barokowa figura
św. Trójcy z XVIII w. Pręgierz z 1556
r. stanowi jeden z nielicznych przykładów autentycznych zabytków
dawnego sądownictwa.
Bystrzyca Kłodzka. Město, jehož
centrum si zachovalo původní středověkým půdorys - centrální čtvercové náměstí s kolmo vedenými
ulicemi a radnicí postavenou v polovině 14. století. Vedle radnice stojí
barokní socha sv. Trojice z 18. století.
Pranýř z roku 1556, stojící na Malém
náměstí, je jednou z mála původních
památek starého soudnictví.
Bystrzyca Kłodzka (Habelschwerdt). Hier ist das mittelalterliche, städtebauliche System
erhalten geblieben: der viereckige
Ring mit senkrecht verlaufenden Straßen und dem im 14. Jh.
errichteten Rathaus in der Mitte.
Daneben befindet sich die barocke
Figur der Dreifaltigkeit aus dem 18.
Jh. Der Pranger aus 1558 ist eins
der wenigen Beispiele der authentischen Denkmäler des früheren
Gerichtswesens.
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PONAD 2000 VÍCE NEŽ 2000
ZORGANIZOWANYCH
W Y D A R Z E Ń

USPOŘÁDANÝCH AKCÍ

Organizujemy:

Organizujeme:

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

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

WWW.DNIKULTURY.EU

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

Stowarzyszenie Komitet
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej
Nasze działania w 2019 r.

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

XXX Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej - na zdjęciu koncert w Pradze.

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

Szkoła letnia dla polskiej młodzieży z Białorusi

Zorganizowaliśmy szkolenia dla członków Stowarzyszenia, wolontariuszy i innych osób
zaangażowanych w poszczególne działania.

w w w.skozk.eu

III Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach

