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LIDERZY WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ
LÍDŘI POLSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE

Spotkania liderów współpracy polsko-czeskiej organizuje Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej we współpracy
z Firmą BCB Broumov w ramach projektu „Wspólnie uprawiamy sport i bawimy się na czesko-polskim pograniczu”. Celem
spotkań jest podejmowanie nowych inicjatyw kulturalnych
i turystycznych oraz wzmacnianie więzi transgranicznych
mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego.
Pierwsze spotkanie liderów Ewspółpracy polsko-czeskiej
odbyło się 26.11.2019 roku w Nowej Rudzie. Bohaterkami
spotkania były Ewa Glura, organizatorka wielu plenerów
i wystaw polsko-czeskich w Bielawie oraz Helena Pavlenko
z Broumova - nauczycielka tańca, niezwykle zasłużona dla
kontaktów dzieci i młodzieży polskiej oraz czeskiej.

Setkání lídrů česko-polské spolupráce pořádá Nadace pro
obnovu Noworudska ve spolupráci se společností BCB Broumov v rámci projektu Sportujeme a bavíme se společně
v česko-polském pohraničí. Cílem setkání je společná realizace
kulturních a turistických aktivit a posilování přeshraničních
vazeb mezi obyvateli česko-polského příhraničí.
První setkání lídrů česko-polské spolupráce proběhlo
26. listopadu 2019. Hlavními aktérkami setkání byly Ewa
Glura, organizátorka mnoha česko-polských plenérů
a výstav v Bielawě, a Helena Pavlenko z Broumova, učitelka
tance, která se významně zasloužila o navázání kontaktů mezi
českými a polskými dětmi a mládeží.

Henryk Hnatiuk prezentuje działania Ewy Glury.
Henryk Hnatiuk představuje tvorbu Ewy Glury.

Prowadzący spotkanie Henryk Hnatiuk rozmawia z Heleną Pavlenko.
Moderátor setkání Henryk Hnatiuk hovoří s Helena Pavlenko.

Wręczanie podziękowań liderom.
Předávání poděkování lídrům

Koncert Danuty Gołdon - Legler i Tomasza Furmana
Koncert Danuty Gołdon-Legler a Tomasze Furmana

Liderzy obecni na spotkaniu
Lídři přítomní na setkání

Liderzy obecni na spotkaniu
Lídři přítomní na setkání
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Julian Golak

UPAMIĘTNIENIE CZECHÓW ZAMORDOWANYCH
WE WROCŁAWIU W LATACH 1939 - 1945
W dniu 23.01.2020 roku
w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu odbyły się
uroczystości upamiętniające
Czechów, którzy za swoją działalność przeciw III Rzeszy zostali zamordowani w niemieckim
więzieniu Strafgefangnis Breslau
w latach 1939- 1945. To właśnie
do tego zakładu karnego przy
obecnej ulicy Kleczkowskiej
we Wrocławiu Niemcy przywozili
bohaterów czeskiej opozycji, którzy za swoją działalność byli tutaj
torturowani i zabijani. Niemcy
zamęczyli i zamordowali w tym
więzieniu prawie tysiąc obywateli Czechosłowacji, szczególnie
z Moraw, którzy prowadzili odważną działalność antyfaszystowską w latach 1939 - 1945.
W pierwszej części uroczystości odbyła się polsko - czeska
konferencja z udziałem świadków
historii oraz przedstawicieli rodzin zamordowanych Czechów.
W tej niezwykłej konferencji świadectwa przedstawili między innymi prof. Marketa Pankova, która
obecnie pełni funkcję dyrektora
Narodowego Muzeum Pedagogicznego w Pradze. Pani dyrektor
wskazała na fakt prawie całkowitego braku zainteresowania
w Republice Czeskiej miejscami,

w których ginęli lub byli torturowani obywatele Czechosłowacji.
Przedstawiła losy swojej rodziny,
bowiem jej dziadek Antonin Vrba
został aresztowany przez gestapo
w 1942 roku i wywieziony
do więzienia we Wrocławiu, gdzie
go zamordowano. Jej ojciec Zdenek Vrba został po aresztowaniu
także tutaj przewieziony podczas
wojny. Ciekawe fakty, zupełnie
wcześniej nieznane w Polsce
i w Czechach, przedstawili także
Ondrej Matejka, zastępca dyrektora Instytutu Badań Reżimów
Totalitarnych w Pradze i dr Pavla
Plachova.
Losy czeskich bohaterów badali również pracownicy IPN-u
we Wrocławiu: dr Andrzej Dragon - dyrektor Oddziału IPN
we Wrocławiu oraz dr Andrzej
Olejniczak, którzy przybliżyli
najnowsze wyniki badań, dotyczących prześladowań obywateli
Czechosłowacji w więzieniu Strafgefangnis w Breslau. W tej części uroczystości aktywny udział
wzięli także prof. Jaroslav Panek
z Uniwersytetu Karola w Pradze, dr Andrzej Trębacz z IPN-u,
dr Ryszard Gładkiewicz – prezes
Polsko - Czeskiego Towarzystwa
Naukowego i Julian Golak – szef
Solidarności Polsko - Czesko-

Słowackiej. Część seminaryjna
odbyła się przy całkowicie wypełnionej sali konferencyjnej
w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Druga część uroczystości odbyła się przed murem więziennym, przy ul. Kleczkowskiej, gdzie
odsłonięto tablicę upamiętniającą prawie 1000 obywateli Czechosłowacji, którzy tutaj zostali
zamordowani przez Niemców
w latach 1939- 1945. Odsłonięcia
okolicznościowej tablicy dokonali między innymi: Ivan Jestřab ambasador Republiki Czeskiej
w Polsce, Mar zena Ewa
Krajewska - radca, minister
w Ambasadzie RP w Pradze,
Jarosław Obremski- Wojewoda Dolnośląski, Jacek Sutrykprezydent Wrocławia, Andrzej
Dragon - dyrektor Oddziału IPN
we Wrocławiu, Arkadiusz Igna-

siak - Konsul Honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu. Tablicę umieszczono obok tablicy
upamiętniającej więzionych
w tym zakładzie karnym działaczy Solidarności w czasie stanu
wojennego.
Wieczorem Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce oraz
Konsul Honorowy Rep. Czeskiej
we Wrocławiu, zaprosili przedstawicieli świata kultury oraz
Solidarności Polsko - Czesko Słowackiej na spotkanie robocze, podczas którego ustalono
propozycje współpracy w 2020
roku. Ambasador Rep. Czeskiej
zwiedził także nową wystawę
pn. „Droga do wolności Solidarności Polsko - Czechosłowackiej”,
która była eksponowana przy
ul. Świdnickiej we Wrocławiu.

Warta honorowa przy Tablicy.

Tablica pamiątkowa na murze więzienia przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu.

Tablicę pamiątkową odsłonili wspólnie JE Ivan Jestřáb - Ambasador Republiki Czeskiej
w Warszawie oraz Marzena Krajewska - radca - minister w Ambasadzie RP w Pradze.
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Jerzy Organiściak

FOTOGRAFOWIE Z POWIATU ZĄBKOWICKIEGO
DO 1945 ROKU
W dniu 10 stycznia 2020
w Izbie Pamiątek Regionalnych
w Ząbkowicach Śląskich odbyło się spotkanie autorskie
z dr Marcinem Dziedzicem,
autorem książki „Fotografowie z powiatu ząbkowickiego
do 1945”. Autor, znany dolnośląski historyk i regionalista,
pracownik naukowy Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu, posiada szeroki
dorobek naukowy, koncentrujący się głównie na historii turystyki sudeckiej. Jest również
znawcą Powiatu Ząbkowickiego,
autorem, razem z Jerzym Organiściakiem cyklu książek pod
wspólnym tytułem „Ząbkowickie
opowieści”. Obecna książka Marcina Dziedzica jest leksykonem
rzemieślników trudniących się
zawodem fotografa w okresie
do końca II wojny światowej.
Pierwsi zawodowi fotografowie pojawiają się na Śląsku
w 1843 r. Ówcześni przedstawiciele tej profesji nie prowadzili
stałych atelier, tylko wędrowali
od miasta do miasta w poszukiwaniu klientów. Było to spowodowane wysokimi kosztami
ich usług. Pierwsi fotografowie
posługiwali się techniką dagerotypii.
W Ząbkowicach Śląskich
(dawniej Frankenstein) pierw-

Marcin Dziedzic i Jerzy Organiściak

Po spotkaniu, autor podpisuje książki. Na zdjęciu Jerzy Organiściak, Marcin Dziedzic, Leopold Jowczyk

szym fotografem był Fr. Troll,
wspomniany po raz pierwszy
w 1843 roku, który działał także
w Kłodzku i Jeleniej Górze. Pierwsze zachowane zdjęcie Ząbkowic
Śląskich pochodzi z około 1860
roku.
Wydawcą książki jest oddział
PTTK przy wparciu finansowym

Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, a jej redaktorem Jerzy Organiściak. Marcin
Dziedzic, który opracował także
leksykon fotografów na Ziemi
Kłodzkiej i w Karkonoszach,
zaprezentował na spotkaniu
historię fotografii w powiecie
ząbkowickim. Następnie odbyła

Uczestnicy spotkania

się dyskusja i pytania, a na końcu wszyscy uczestnicy otrzymali
po egzemplarzu tej ciekawej
książki. Pozycję tę można otrzymać w Oddziale PTTK w Ząbkowicach Śląskich, Plac Jana Pawła II 1,
tel. 74 8151 770, e-mail: poczta@
zabkowiceslaskie.pttk.pl;
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Marta Nowicka

NIE OGLĄDA TELEWIZJI, WOLI ROBIĆ ZDJĘCIA

Dyrektor Muzeum Papiernictwa dr hab. Maciej Szymczyk dziękuje Krzysztofowi Froese.

Nie planuje, zawsze ma przy
sobie kamerę. Działa spontanicznie. Udało mu się sfotografować
wschód Księżyca w towarzystwie
Jowisza, nocną tęczę czy Super
Krwawy Księżyc Wilka. Krzysztof
Froese, bo o nim mowa, prezentuje swoje fotografie w Muzeum
Papiernictwa.
24 stycznia miłośnicy jego
pasji przybyli tłumnie na wernisaż ekspozycji „Krzysztof Froese.
Realizm magiczny”. Rekordowa
frekwencja – ok. 300 osób – postawiła organizatorów przed niemałym wyzwaniem. Konieczna
była regulacja przepustowości.
Nasi zwiedzający wykazali się

Uczestnicy wernisażu

jednak niezwykłą cierpliwością.
Czas umilał im koncert zespołu
„Dom o Zielonych Progach”.
Na otwarcie przyjechali goście z całej Polski, a nawet z Irlandii. Cris jest znany fanom mediów
społecznościowych. Jego konta
na Facebooku i Instagramie cieszą się ogromnym powodzeniem
(@Cris Froese Pics). Kiedy na fanpage’u Muzeum Papiernictwa
@muzeumpapiernictwa ogłosił
konkurs, nasze statystyki imponująco poszybowały w górę.
Wszyscy chcieli wygrać kalendarze z jego zdjęciami.
Krzysztof Froese urodził się
w 1980 r. w Dusznikach-Zdroju.

Od najmłodszych lat wędrował
po górach. Z biegiem lat dołączyli do niego przyjaciele. Razem
z nimi przecierał nowe szlaki,
zawsze nosząc ze sobą aparat
fotograficzny. Dzisiaj kontynuuje
swoją pasję, nie tracąc czasu - jak
sam mówi – na „przeszkadzajki”,
telewizję, radio itp. Na swoich
zdjęciach uwiecznia krajobrazy,
zjawiska atmosferyczne, zwierzęta, ludzi. Bez wątpienia jest
lokalnym patriotą. Fotografuje
Duszniki-Zdrój, Góry Stołowe
czy Bystrzyckie. Często tworzy
surrealistyczne fotomontaże.
Fotografuje w nurcie realizmu
magicznego.

Koncert towarzyszący wernisażowi.

Na wystawie w Muzeum
Papiernictwa został pokazany
ułamek jego twórczości. Zadbaliśmy, aby fotografie zostały
odpowiednio wyeksponowane.
Zamówiliśmy wielkoformatowe
panele świetlne, dzięki którym
zdjęcia „dostały drugie życie”.
Światło wydobyło z nich to, co
wcześniej było niezauważalne.
Dla zwiedzających przygotowano także karty pocztowe z wybranymi zdjęciami Crisa. Można je
pobrać nieodpłatnie. Kuratorem
ekspozycji jest Marcin Lemejda.
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EWA GERYN ZASŁUŻONA DLA KULTURY POLSKIEJ
Pani Ewa Geryn rozpoczęła
swoją wieloletnią, bardzo owocną działalność na rzecz kultury
w 1965 roku, podejmując pracę
w przedsiębiorstwie „Ruch” jako
kierownik wiejskiego kolportażu
i kultury, gdzie w powstających
na wsiach Klubach Kultury była
organizatorem spotkań z twórcami, odczytów i pogadanek.
W latach 1986 - 2002 pełniła funkcję dyrektora Miejskiego
Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie.
Jako dyrektor uczyniła placówkę ośrodkiem wysokiej kultury,
obejmując szczególną opieką
twórców lokalnych, którym organizowała wiele wernisaży, plenerów artystycznych, wydawała
katalogi i foldery. Szczególne
zasługi posiada dla rozwoju Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Ruda,
z którym odbyła wiele wyjazdów
po całej Europie, promując polski
folklor, szczególnie dbając o polskie stroje ludowe. Zainicjowała
organizowanie w Nowej Rudzie
Międzynarodowego Festiwalu
Folklorystycznego, który wprowadziła do Międzynarodowej
Organizacji Festiwali Folklorystycznych CIOFF i zorganizowała 10 edycji na bardzo wysokim
poziomie.
Wielkie zasługi dla rozwoju
kultury lokalnej i narodowej posiada też jako działacz społeczny.
Od 1990 roku była współorganizatorem i włączyła się aktywnie
w pracę dwóch oddolnie powołanych w Nowej Rudzie inicjatyw
społecznych: Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej i Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej,
które postawiły sobie ambitne

Ewa Geryn

cele: współpracy transgranicznej,
ochrony zabytków, wspierania
twórców lokalnych, edukacji kulturalnej, promocji miasta przez
kulturę oraz promocji kultury
polskiej zagranicą. Przez kilka
lat była prezesem podległej
Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacji
Odnowy Ziemi Noworudzkiej,
przyczyniając się do renowacji
noworudzkich zabytków: Kaplicy Loretańskiej, remontu Domu
prof. J. Wittiga, noworudzkiego
kronikarza i teologa, odbudowy
XVII-wiecznego kościoła Matki
Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie.
Wspierała też tworzenie dwóch
muzeów: Muzeum prof. Josepha
Wittiga i Muzeum Górnictwa.
Do tej pory nie było w Nowej

Ewa Geryn opowiada o współpracy z miastem Broumov podczas Spotkania Liderów
współpracy polsko-czeskiej w dniu 27.02.2020 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Nowej Rudzie.

Rudzie żadnego muzeum. To
ostatnie przez kilka lat prowadziła, będąc dyrektorem Miejskiego
Ośrodka Kultury.
Okres jej dyrektorowania
w Miejskim Ośrodku Kultury
to czasy wspaniałego rozwoju
w Nowej Rudzie wysokiej kultury,
szczególnie w zakresie mecenatu
nad twórcami lokalnymi i promocji kultury polskiej w wielu
krajach, gdzie trafiały dzieła twórców noworudzkich i Zespół Pieśni
i Tańca Nowa Ruda, jak również
w miastach partnerskich Nowej
Rudy: Broumov, Castrop -Rauxel,
Wallers – Arenberg.
Jest też niezwykle zasłużona
dla współpracy transgranicznej,
będąc współtwórcą zainicjowanej w Nowej Rudzie przed
30 laty imprezy Polsko - Czeskie
Dni Kultury Chrześcijańskiej,
w ramach której zorganizowała
w Czechach wiele wystaw twórców noworudzkich i koncertów
muzyki polskiej. Promowała też
polską kulturę w innych miastach partnerskich Nowej Rudy
w Niemczech i we Francji, rozwijając współpracę kulturalną.
Po przejściu na emeryturę
działa w Fundacji Odnowy Noworudzkiej, pełniąc od wielu lat
funkcję członka Zarządu i służąc
radą i ogromnym doświadczeniem. Fundacja jest jedynym
organizatorem w mieście Europejskich Dni Dziedzictwa, współorganizatorem od 30 lat Polsko -

Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, prowadzi Muzeum prof.
Josepha Wittiga. We współpracy
z Teatrem William-Es w Wałbrz ychu prowadzi działalność edukacyjną w ramach
projektów „Dotknij teatru”
i Letnia Akcja Kulturalna,
a z Fundacją Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu
warsztaty archeologii przemysłowej. Wspiera twórców lokalnych, inicjuje działania na rzecz
ochrony i promocji dziedzictwa
kulturowego miasta oraz ziemi
kłodzkiej, organizując wystawy
i wydając publikacje. Współpracuje z Polakami na Wschodzie,
podejmując troskę o tamtejsze
polskie dziedzictwo kulturowe.
Za swoją pracę Ewa Geryn
została uhonorowana: Srebrnym
Krzyżem Zasługi (1989), Odznaką Zasłużony dla Województwa
Wałbrzyskiego za upowszechnianie kultury w województwie
wałbrzyskim (1998), Odznaką
Honorową Sybiraka, Odznaką
Pamiątkową 22 Brygady Piechoty Górskiej, Krzyżem Armii
Krajowej. Doceniając pracę
na rzecz rozwoju i upowszechnia
kultury Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował Ewę Geryn w 2019 roku Złotą
Odznaką Zasłużony dla Kultury
Polskiej. Odznakę wręczył Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obrembski podczas uroczystości
w dn.25 listopada 2019 roku.
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IRENA ROGOWSKA ODZNACZONA ZŁOTYM KRZYŻEM
ZAŁUGI
Irena Rogowska z Nowej
Rudy, długoletnia nauczycielka i tłumacz przysięgły języka
niemieckiego oraz członek
naszej redakcji została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym
Krzyżem Zasługi za działalność
publiczną i char ytatywną.
W sposób szczególny docenione
zostały jej działania rzecz kultury
lokalnej, zachowania i ochrony
dziedzictwa kulturowego ziemi
kłodzkiej. Jako członek zarządu
Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej niezwykle angażowała
się w odbudowę w Nowej Rudzie
kilku zabytków, między innymi
Kaplicy Loretańskiej, Domu
prof. Josepha Wittiga, kościoła
na Górze Wszystkich Świętych,
a także innych na ziemi kłodzkiej, jak również utworzenia
Muzeum prof. Josepha Wittiga i Muzeum Górnictwa. Była
też organizatorem kilkunastu
konferencji polsko-niemieckich, poświęconych ochronie
i promocji tutejszego dziedzictwa
kulturowego, takich jak Sympozja Wittigowskie czy konferencje
poświęcone błogosławionemu
Księdzu Gerhardowi Hirschfelderowi.
Pani Rogowska przyczyniła
się też znacząco do budowania porozumienia polsko-niemieckiego i mostów pomiędzy
naszymi narodami, nawiązując
liczne wzajemne kontakty. Jej
doskonała znajomość języka
niemieckiego umożliwiała liczne polsko-niemieckie spotkania

w Nowej Rudzie i na ziemi
kłodzkiej oraz powstanie wielu tłumaczeń na język polski,
między innymi opowiadań
prof. J. Wittiga, źródeł historycznych i tekstów do wystaw
poświęconych historii ziemi
kłodzkiej. Jako członek redakcji polsko-niemiecko-czeskiego
miesięcznika „Ziemia Kłodzka”
przetłumaczyła wiele tekstów,
umożliwiających wzajemny dialog Polaków i Niemców. Pośredniczyła w nawiązywaniu kontaktów miast na ziemi kłodzkiej
z partnerami w Niemczech
po 1989 roku.
Nieocenione są jej działania na rzecz polsko - niemieckiej wymiany młodzieżowej
z miast Castrop-Rauxel i Nowa
Ruda oraz wiele kursów języka
niemieckiego w Morawie koło
Strzegomia. Wielokrotnie też brała udział i pełniła rolę tłumacza
w konferencjach Rady Pastoralnej
Hrabstwa Kłodzkiego.
Wielkie znaczenie miała też
jej działalność na rzecz pomocy
z Niemiec po upadku komunizmu w Polsce dla szpitala w Nowej Rudzie, Domu Dziecka oraz
innych instytucji . Przez dziesięć
lat działała w Maltańskiej Pomocy Medycznej Pomoc Maltańska
w Nowej Rudzie, pełniąc ofiarnie
funkcję zastępcy komendanta.
Aktywnie współpracując z Malteser Hielfsdienst w Münster,
przyczyniła się do sprowadzenia
dużej ilości bardzo potrzebnego
sprzętu rehabilitacyjnego oraz
wielu darów rzeczowych dla

Przyjmowanie darów z Niemiec dla noworudzkiego szpitala.

Irena Rogowka odznaczana Złotym Krzyżem Zasługi przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Irena Rogowka podczas tłumaczenia na VII Polsko - Niemieckim Sympozjum Wittigowskim
w Nowej Rudzie.

osób potrzebujących w Polsce,
a także pomocy finansowej
na leczenie chorych dzieci. Bardzo angażowała się też w pomoc
z Niemiec dla dotkniętej powodzią ziemi kłodzkiej. Bezinteresowne działania Ireny Rogowskiej

miały wielkie znaczenie dla budowania porozumienia między
byłymi i obecnymi mieszkańcami
ziemi kłodzkiej. Działania te Pani
Rogowska kontynuuje i rozwija
do dzisiaj.

Z członkami Pomocy Maltańskiej w Nowej Rudzie - Słupcu.

Ziemia Kłodzka nr 300-301/czerwiec - lipiec 2020

9

Teresa Bazała

VERDIENSTKREUZ DER REPUBLIK POLEN
FÜR IRENA ROGOWSKA
Irena Rogowska aus Nowa
Ruda / Neurode, langjährige
Lehrerin und vereidigte Übersetzerin für Deutsch, wurde vom
Präsidenten der Republik Polen
für herausragende öffentliche
und karitative Aktivitäten mit
dem Goldenen Verdienstkreuz
ausgezeichnet. Die Zeremonie
der Auszeichnung fand am 30.
Januar 2020 im Säulensaal des
Niederschlesischen Woiwodschaftsamtes in Wrocław / Breslau statt. Insbesondere wurden
ihre Tätigkeiten für die lokale
Kultur sowie die Erhaltung und
den Schutz des kulturellen Erbes
des Glatzer Landes geschätzt. Als
Vorstandsmitglied der Stiftung
zur Erneuerung der Region Nowa
Ruda war sie maßgeblich am
Wiederaufbau mehrerer Denkmäler in Nowa Ruda beteiligt,
darunter der Loretto-Kapelle,
des Prof. Joseph Wittig-Hauses,
der Kirche auf dem Allerheiligenberg, sowie anderer Denkmäler
im Glatzer Land. Sie setzte sich
auch für die Schaffung des Prof.
Joseph Wittig - Museums und
des Bergbaumuseums ein. Sie
war Mitorganisatorin mehrerer
polnisch-deutscher Konferenzen
zum Schutz und zur Förderung
des deutschen Kulturerbes, wie
z. B. der Wittig-Symposien, der
Bergbaukonferenz, der Konferenz
‚Erbe der materiellen Kultur des
Eulengebirges‘ und der Konferenzen, die dem seligen Kaplan
Gerhard Hirschfelder gewidmet
waren.
Frau Rogowska trug auch

wesentlich zum Aufbau der
deutsch-polnischen Verständigung und zum Brückenbau
zwischen unseren Nationen
bei und knüpfte zahlreiche gegenseitige Kontakte. Dank ihren
hervorragenden Deutschkenntnissen waren zahlreiche polnisch-deutsche Begegnungen in
Nowa Ruda und im Glatzer Land
möglich. Sie übersetzte auch eine
Reihe von Texten ins Polnische,
unter anderem Erzählungen
von Prof. J. Wittig, historische
Quellen und Texte für Ausstellungen, die der Geschichte des
Glatzer Landes gewidmet waren.
Als Redaktionsmitglied der polnisch-tschechisch-deutschen
Monatsschrift “Ziemia Kłodzka
– Od Kladského pomezí – Glatzer
Bergland” übersetzte sie viele Texte, die den gegenseitigen Dialog
zwischen Polen und Deutschen
ermöglichten. Sie vermittelte bei
der Kontaktaufnahme zwischen
den Städten im Glatzer Land und
in Deutschland nach 1989. Ihre
Bemühungen um den polnisch-deutschen Jugendaustausch
zwischen Castrop-Rauxel und
Nowa Ruda sowie viele Deutschkurse in Morawa (Muhrau)
bei Strzegom (Striegau) sind
von unschätzbarem Wert. Sie
hat auch mehrmals an Bildungswochenenden des Pastoralrates
der Grafschaft Glatz in Möhnesee-Günne teilgenommen und
fungierte dort als Dolmetscherin.
Von großer Bedeutung war
ebenfalls ihre Tätigkeit bei der
Organisation der Hilfeleistung

Z młodzieżą uczestniczącą w wymianie szkół LO Nowa Ruda - Gymnasium Castrop-Rauxel.

Irena Rogowka

aus Deutschland nach dem Fall
des Kommunismus in Polen, besonders für das Krankenhaus in
Nowa Ruda, das Waisenhaus
und andere Einrichtungen. Zehn
Jahre lang war sie im polnischen
Malteser Medizinischen Dienst
als stellvertretende Leiterin der
Gliederung Nowa Ruda tätig. Sie
arbeitete aktiv mit dem Malteser
Hilfsdienst in Münster zusammen
und hat dazu beigetragen, dass
eine große Menge dringend benötigter Rehabilitationsgeräte
und viele Hilfsgüter für Bedürftige in Polen eingeführt sowie
eine finanzielle Unterstützung für
die Behandlung kranker Kinder
aufgebracht wurden. Sie engagierte sich auch sehr für die

Hilfeleistung aus Deutschland
für das Glatzer Land nach der
Überschwemmung. Das selbstlose Handeln von Irena Rogowska
war von großer Bedeutung für
die Verständigung zwischen
den ehemaligen und heutigen
Bewohnern des Glatzer Landes.
Frau Rogowska setzt diese Aktivitäten fort und entwickelt sie
weiter.

Irena Rogowska tłumaczy wystąpienia na konferencji w Günne w lutym 2002 r.
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IRENA KLIMASZEWSKA LAUREATKĄ
NAGRODY „RÓŻA KŁODZKA”
Irena Klimaszewska otrzymała Doroczną Nagrodę Starosty
Kłodzkiego „Róża Kłodzka 2019”
w kategorii Osobowość Roku
za niezastąpioną mądrość i elegancję w poszukiwaniu i upowszechnianiu wiedzy o historii
i dziedzictwie kulturowym ziemi
kłodzkiej oraz bezinteresowną
pomoc wszystkim miłośnikom
regionu. Laureatka jest kustoszem Muzeum Ziemi Kłodzkiej,
bibliotekoznawcą, bibliografem,
regionalistką, absolwentką Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej. Jako Pracownik Muzeum Ziemi Kłodzkiej zajmuje się
działalnością badawczą, wystawienniczą, wydawniczą i popularyzatorską. W latach 2004-2007
była pracownikiem dydaktycznym Wyższej Szkoły Zarządzania
„Edukacja”, oddział w Kłodzku,
gdzie prowadziła zajęcia z historii
sztuki i kultury ziemi kłodzkiej.
W latach 1997-2009 uczestniczyła
w pracach Polsko-Czeskiej Komisji ds. Badań Ziemi Kłodzkiej. Jest
członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kłodzkiej oraz
kłodzkiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Historycznego.
Od 1993 roku jako pracownik merytoryczny Muzeum Ziemi
Kłodzkiej pracuje m.in. nad stworzeniem bazy piśmiennictwa na
temat ziemi kłodzkiej i centrum
informacji o regionie, zajmuje się
popularyzacją literatury regionalnej i rozwijaniem zainteresowań
dziejami regionu. W ramach działań popularyzujących od wielu
lat przygotowuje i prowadzi
lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, prelekcje dla studentów
oraz seniorów, podczas których
przedstawia najciekawsze wątki
z historii ziemi kłodzkiej, omawia
literaturę regionalną, opowiada
o początkach i rozwoju turystyki
w regionie, organizuje też spotkania z autorami publikacji regionalnych.
Irena Klimaszewska jest autorką artykułów poświęconych
głównie historii i kulturze regionu, publikowanych na łamach
polskich i czeskich periodyków,
m.in. „Almanachu Ziemi Kłodzkiej”, „Zeszytów Muzeum Ziemi
Kłodzkiej”, „Zeszytów Muzeum

Filumenistycznego”, „Rocznika
Ziemi Kłodzkiej”, „Kladského
sborníka” oraz prasy regionalnej:
„Gazety Prowincjonalnej Ziemi
Kłodzkiej”, „Przeglądu Kulturalnego Gazety Prowincjonalnej”, „Ziemi Kłodzkiej”, „Posłańca. Biuletynu Parafii Wniebowzięcia NMP
w Kłodzku”, „Kuriera Kłodzkiego”,
„Witryny Muzealnej”, „Sudetów”.
Szczególną satysfakcję sprawia jej badanie dorobku ludzi
w różnych okresach czasu związanych z regionem kłodzkim,
a następnie prezentacja ich sylwetek obecnym mieszkańcom
Kłodzczyzny. Ostatnio (2019
roku), we wznowionym po latach,
kolejnym tomie „Rocznika Ziemi
Kłodzkiej” ukazał się jej artykuł
poświęcony Zbigniewowi Kulczyckiemu, staroście kłodzkiemu w latach 1947-1948, a także
współzałożycielowi i pierwszemu
prezesowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, który był
też organizatorem i pierwszym
prezesem kłodzkiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. To pierwsze w literaturze
polskiej tak obszerne opracowanie dorobku Z. Kulczyckiego.
W 2019 roku przeprowadziła
także, w oparciu o materiały archiwalne, badania nad postacią
Jerzego Koszutskiego, zapomnianego dziś, przedwojennego artysty scen rewiowych, związanego po drugiej wojnie światowej
z ziemią kłodzką. Artykuł opublikowano w edytowanym w 2019
roku 11. tomie „Almanachu Ziemi
Kłodzkiej”.
Irena Klimaszewska jest
autorką, bądź współautorką takich publikacji, jak: Słynni dziejopisarze ziemi kłodzkiej i ich
dzieła (2017), Sto na Stulecie.
Minisłownik biograficzny ziemi
kłodzkiej (2018), Muzeum Ziemi Kłodzkiej - 50 lat dla regionu
1963-2013 (2014), ), Z dziejów
Kłodzka (2012), jak również
autorką opracowań bibliograficznych publikowanych na łamach periodyków i publikacji,
m.in. w polsko-czeskiej monografii Kladsko. Dějiny regionu
(2012), polsko-czeskiej publikacji
pt. Tradycja Arnošta z Pardubic
w kulturze ziemi kłodzkiej (2008),
w Popularnej Encyklopedii Zie-

Irena Klimaszewska podczas spotkania autorskiego w Bibliotece Miejskiej w Kłodzku.
Obok Jacek Adamowski - ilustrtor bajek Ireny Klimaszewskiej.

mi Kłodzkiej (2011), monografii
Kłodzko, dzieje miasta (1998), czy
w kolejnych tomach „Zeszytów
Muzeum Ziemi Kłodzkiej”.

Zajmuje się również działalnością redakcyjną i wydawniczą.
Od 2009 roku jest sekretarzem
Kolegium Redakcyjnego „Zeszy-
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tów Muzeum Ziemi Kłodzkiej”
oraz redaktorem tego periodyku, pomysłodawczynią i redaktorem ukazującego się w latach
2008-2010 czasopisma „Witryna
Muzealna”, jak też redaktorem lub
współredaktorem publikacji o tematyce regionalnej, jak: Żywot
Arnošta z Pardubic według Walentego Krautwalda (2008), Marianna Orańska a ziemia kłodzka
(2010), Nasze drogi do małej Ojczyzny, Rodzinne wspomnienia
mieszkańców ziemi kłodzkiej
(2008), Z dziejów Kłodzka (2012),
Muzeum Ziemi Kłodzkiej. 50 lat
dla regionu 1963-2013 (Kłodzko
2014). W 2019 roku powierzono
jej pracę redaktora nad publikacją pt. Andreas Ernst (1861-1929)
kłodzki architekt = ein Glatzer
Architekt. Książka, wydana
w polskiej i niemieckiej wersji językowej, to pierwsza publikacja
poświęcona temu zasłużonemu
dla Kłodzka i ziemi kłodzkiej architektowi.
Jest też autorką przeznaczonych dla dzieci bajek-przewodników po kłodzkim muzeum: Jak
skrzat Teofil zwiedzał muzeum
w Kłodzku (2010), Na tropach
chochlika Gburka (2015), Duszek
Maksio i tajemnica muzealnego
dziedzińca = Strašidýlko Maxík
a tajemnství muzejního nádvoří
(2017, wydanej w polskiej i czeskiej wersji językowej), bajek: Jak
skrzat Boko i skrzat Pieczarka
uratowali zajączka Biłka (Kłodzko 1995), Wyprawa do Zielonego
Źródełka, czyli dalsze przygody
skrzata Boko i skrzata Pieczarki
(Kłodzko 1995).
W 2019 roku ukazała się jej
kolejna książeczka przeznaczona
dla najmłodszego odbiorcy. Jest
to pierwszy tom, z zaplanowanej serii regionalnych opowieści
edukacyjnych. Bajka pt. Valeska.
Opowieść o powstaniu grodu
kłodzkiego, na motywach legend kłodzkich i przekazu
skrzata Tymoteusza zawiera
nie tylko opowieść, ale również
komentarz do funkcjonującej na
przestrzeni wieków legendy. Komentarz, napisany w oparciu o
aktualny stan wiedzy, językiem
dostosowanym do percepcji najmłodszego odbiorcy, w intencji
autorki powinien zachęcić dzieci
do poznawania historii kłodzkiego regionu. Opowieść doczekała
się inscenizacji, przygotowanej
przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krosnowicach. Spektakl w
Kłodzkim Centrum Kultury Chrześcijańskiej obejrzało ponad 500

osób. W druku jest już kolejna
bajka z tej serii.
Po serii, przeznaczonych
dla dzieci, bajek edukacyjnych,
będących również swoistymi
przewodnikami po kłodzkim muzeum i jego zbiorach (Jak skrzat
Teofil zwiedzał muzeum w Kłodzku, Na tropach chochlika Gburka,
Duszek Maksio i tajemnica muzealnego dziedzińca), autorstwa
Ireny Klimaszewskiej, przyszedł
czas na opowieści z dziejów ziemi kłodzkiej. Autorka postanowiła bowiem stworzyć serię bajek,
które wykorzystują funkcjonujące od wieków w kłodzkiej tradycji
legendy, urozmaicić je fantazją
narratora – skrzata Tymoteusza –
a następnie zweryfikować to, co
przynosi legenda. Stąd edytowane w tej serii książeczki składają się z dwóch części: bajki
i komentarza do niej. Ta druga część, napisana językiem
dostosowanym do percepcji najmłodszego odbiorcy
(5 - 10 lat), zawiera najważniejsze fakty historyczne związane
z opowiadaną w pierwszej części
historią.
Pierwsza, z zaplanowanej serii, bajka pt. Valeska, to opowieść
o powstaniu grodu kłodzkiego,
która ukazała się w roku 2019.
Oprócz historii o legendarnej
założycielce grodu kłodzkiego,
przynosi między innymi odpowiedź na pytanie, co ustalili
historycy badając przeszłość
Kłodzka? Kolejna książeczka, edytowana w 2020 roku,
nosi tytuł Wyprawa. Opowieść
o herbie kłodzkim. Oprócz opowieści o przygodach Jaromira,
Hynka, Vilema i Johanna, którzy wyruszają do Pragi po herb
dla Kłodzka, młodzi czytelnicy mogą dowiedzieć się też,
kiedy Kłodzko stało się miastem,
kto i kiedy nadał Kłodzku herb
i jak wyglądało miasto w XIII wieku, a więc wówczas gdy dzieje
się opowiadana historia.
Książeczki są bogato ilustrowane, zarówno rysunkami
(część 1.) jak i fotografiami
(część 2.). Autorem rysunków
w obu bajkach jest, związany
z Kłodzkiem, artysta plastyk Jacek
Adamowski. Fotografie ilustrujące komentarze pochodzą z bogatych zbiorów Muzeum Ziemi
Kłodzkiej. Redakcji serii podjął się
znany kłodzczanom pedagog Janusz Laska. Wydawcą jest Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe.
W przygotowaniu kolejna bajka.
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30-LECIE DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW
LWOWA - STOWARZYSZENIA KRESOWIAN ZIEMI KŁODZKIEJ
Urodziłam się w Równem
na Wołyniu dwa tygodnie przed
wybuchem II wojny światowej.
Do czwartego roku życia mieszkałam z rodzicami w małym
miasteczku Werba, niedaleko
Dubna. Mama uczyła w szkole, ojciec pracował w Urzędzie
Gminy. Jedynym zapamiętanym
epizodem z Kresów, jaki zapisał
się w mojej pamięci, był moment
naszego wyjazdu z domu, wysiedlenia z Werby. W ponury,
deszczowy dzień jechaliśmy
furmanką, przytuleni z bratem
do Babci, która okrywała nas
zmarzniętych, dużą kraciastą
chustą. Furmanka z przeciekającą budą, była poza nami wypełniona tłumokami, naprędce
spakowanych rzeczy,które miały być niezbędne w tej podróży
w nieznane. Jechaliśmy na stację
kolejową, a tam czekaliśmy przez
kilka dni, zanim nie ulokowano
nas w drugiej części towarowego wagonu z rodziną wiejską
i ich dobytkiem - koniem, krową.
Od razu zrobiło się cieplej
i przytulniej. Transport ruszył.
Z takim obrazem Wołynia jechałam na tzw. „Ziemie Odzyskane ”,
po drodze przeżywając z Rodzicami wiele tragicznych momentów strachu, głodu, piwnicznych
izb, chorób.
Jesienią 1945 r. znaleźliśmy
wreszcie prawdziwy dom, choć
obcy i nie nasz, ale wreszcie przystań i nadzieja. W nim dorastając, podczas długich rodzinnych
rozmów uczyłam się Wołynia,
Kresów, historii utraconej Polski.
Nieludzkie, tragiczne ustalenia jałtańskie zgotowały milionom ludzi nieszczęśliwy los utratę ojczystej Ziemi, jej kultury,
domów i tysiące pomordowanych bliskich, wszystkiego co
drogie każdemu człowiekowi,
spowodowały niespotykane
w historii przymusowe „wędrówki
ludów” ze Wschodu na Zachód.
W bydlęcych wagonach jechali wysiedleńcy w obcy świat,
na obcą ziemię, zasiedlać domy
i mieszkania innych, także wysiedlonych. Przez 75 lat czas nie
wyleczył ludzkich krzywd, nie
pozwolił zapomnieć, wciąż żyje
w kresowych duszach tamten
czas, czas ich dziadów, czas

dziada ich dziada, czas historii,
ich kraju, rodzinnych spotkań,
głębokiej wzajemnej przynależności.Transporty przesiedlonych
z Kresów Polaków trafiały głównie na tzw. Ziemie Odzyskane. Wielu z nich zamieszkało
we Wrocławiu i okolicach. I choć
pomału stabilizowało się życie
w nowej rzeczywistości, wielu
żyło jeszcze długo nadzieją powrotu do siebie, do ukochanego
Lwowa, swoich wsi i miasteczek.
Wśród wysiedlonych tęsknota budziła potrzebę integracji,
wspólnych spotkań, wspomnień
i pracy nad pielęgnowaniem
niezaprzeczalnych kresowych
wartości kulturowych.
Dojrzewała potrzeba organizowania Stowarzyszeń
ułatwiających tę wspólnotową działalność, na którą wciąż
z różnych względów trudno było
uzyskać zgodę władz. Ten trudny
problem rozwiązał przypadek,
który nadarzył się przy okazji spotkania z Gorbaczowem
na Kongresie Polskich Intelektualistów na Zamku Królewskim
w Warszawie w 1986 roku.
W imieniu wrocławskich lwowiaków, już niemal kiedy Gorbaczow
z gen. Jaruzelskim opuszczał
zebranych, prof. Alfred Jahn,
ówczesny Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, światowej
sławy geolog, zapytał czy istnieją przeszkody, aby powołać
do życia Towarzystwo Lwowskie.
„Nie widzę żadnych przeszkód” odpowiedział Gorbaczow.
Po tym zdarzeniu dyrektor Wydziału Spraw Wewnętrznych
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, bardzo zaangażowany
w organizację Stowarzyszenia
Wacław Stopiński, już po kilku
godzinach otrzymał z Warszawy
polecenie, by przystąpić do rejestracji Towarzystwa Miłośników
Lwowa.
Słowa Michaiła Gorbaczowa
odblokowały wreszcie hamulce
obaw i asekuracji polskich władz
na temat istoty społecznej działalności stowarzyszeń repatriacyjnych, na nowo przydzielonych
terenach. Statut Towarzystwa
Przyjaciół Lwowa zarejestrował
Sąd Wojewódzki we Wrocławiu
22.09.1988 roku. Już w grudniu

Tadeusz Szewczyk - prezes Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Kłodzkiej w gronie członków.

tego roku utworzyła się w Kłodzku grupa założycielska skupiona
wokół Państwa Stopińskich. Zebranie organizacyjne Oddziału
Kłodzkiego Towarzystwa Miłośników Lwowa zorganizowane
zostało 17.09.1989 r. w pięknej,
wypełnionej po brzegi sali Biblioteki Muzealnej Kłodzkiego
Muzeum. Odtąd Muzeum stało
się siedzibą Towarzystwa.
W obecności zebranych lwowiaków z terenu Kłodzka i okolic
przyjęty został statut, określający
cele i zadania Towarzystwa oraz
plany na przyszłość. Już na pierwszym inauguracyjnym spotkaniu
Towarzystwa wybrano Prezesem
Mariana Stopińskiego, zasłużonego w staraniach o powołanie
Towarzystwa Miłośników Lwowa. Jego następcą w kwietniu
1990 roku został Ludwik Żabski, odpowiedzialny lwowianin, prowadzący Towarzystwo
aż do roku 1994. W grudniu tego
roku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym wybrany został
nowy Zarząd, a jego Prezeską
została Salomea Koszutska, lwowianka, humanistka, z wielkim
zaangażowaniem i sercem wzbogacająca pracę Towarzystwa. Pani
Salomea była inicjatorką i autorką wydawanej przez T.M.L. gazetki pod nazwą „Leopolis”, która
zostanie trwałym śladem działań i zapisem historii kłodzkiego
Towarzystwa.Po śmierci Salomei
Koszutskiej (XII 1996) funkcję Prezesa pełnił ponownie M.Stopiński. Dopiero w roku 1999 Zarząd
podjął uchwałę ustanawiającą

M.Stopińskiego dożywotnim,
honorowym Prezesem Towarzystwa, a urzędującym wybrany
został Tadeusz Szewczyk, który
do dziś pełni obowiązki prezesa,
oddany całym sercem sprawie
Kresów. Z wykształcenia inżynier, propagator ogrodnictwa,
właściciel dużego przedsiębiorstwa, mimo licznych obowiązków realizuje z pasją, działania
Towarzystwa, pełen niezwykłych
inicjatyw.
W sprawozdaniu podsumowującym 30-letnią działalność
i osiągnięcia Towarzystwa, Tadeusz Szewczyk wskazuje na wielką
rolę Stowarzyszenia w integracji
społeczności kresowej poprzez
liczne spotkania, często z udziałem świetnych wykładowców,
wspólne śpiewy i ogniska wspomnieniowe, działania istotne
w czasach adaptacji przesiedlonych w nowe miejsce życia.Wiele uwagi poświęca współpracy
ze szkołami i młodzieżą. Bardzo
cenną inicjatywą było zorganizowanie działu książki kresowej w Powiatowej Bibliotece
w Kłodzku, nadano też oficjalne
nazwy głównym rondom miasta
jak: „Rondo Lwowskie”, „Rondo
Wileńskie”, „Rondo Orląt Lwowskich”. Sukcesem o największym
znaczeniu było postawienie „Pomnika Pamięci”, poświęconego
dziesiątkom tysięcy Polaków pomordowanych na Ukrainie przez
nacjonalistyczne bandy OUN-UP.
Na realizację pomnika przeznaczono teren miejskiego parku,
obecnie nazwanego „Parkiem
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Kresowian”. Towarzystwo chlubi
się również pięknie wykonanym
sztandarem z symboliczną postacią Matki Boskiej Jazłowieckiej.
Nie brakuje kresowego pocztu
sztandarowego na uroczystościach kresowych i miejskich stał się on symbolem obecności
kresowiaków na terenie regionu.
Sukcesy Towarzystwa to
nie tylko zaangażowanie jego
członków i wielu osób prywatnych.Ogromną pomoc, zaangażowanie i poparcie wykazały
miejscowe samorządy, władze
powiatu, miasta i gminy. Uznania znalazły wyraz w szeregu na-

grodach i odznaczeniach: Sejmik
Województwa Dolnośląskiego
przyznał Towarzystwu Złotą
Odznakę Honorową „Zasłużony dla Dolnego Śląska”, Rada
Powiatu Kłodzkiego nadała Towarzystwu Odznakę Honorową
Powiatu Kłodzkiego, Rada Miasta
Kłodzka trzykrotnie odznaczyła
Towarzystwo medalem „Mecenasa Kultury Kłodzkiej”.
Poza tym Stowarzyszenie
otrzymało wiele podziękowań
i słów uznania od różnych osób
i środowisk.
Wieloletniego Prezesa Stowarzyszenia Tadeusza Szew-

Pomnik Pamięci Pomordowanych na Kresach Wschodnich Polaków w latach 1939-47.

Sztandar Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Kłodzkiej.
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czyka uhonorowano w dniu
23.05.2019 roku na uroczystości
pod „Pomnikiem Pamięci” Złotą
Odznaką Honorową - Zasłużony
dla Województwa Dolnośląskiego. Odznaczenie wręczył Senator
Stanisław Jurcewicz.
Z okazji 30-lecia lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa,
a po zmianie nazwy (październik 2013 roku) na Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Kłodzkiej,
obejmującej kresowian z różnych
stron Kresów, Prezes Tadeusz
Szewczyk przygotował obszerne
sprawozdanie z wieloletniej, bogatej realizacji działań Stowarzyszenia, dołączając do tego tekstu
obszerny opis najważniejszych
dokonań budowy „Pomnika Pamięci” oraz wykonania Sztandaru
Kresowian. Załączone relacje są
specjalnym podziękowaniem dla
ludzi, którzy wnieśli swój wkład
w realizację tych dzieł, a w szczególności autorowi pomysłu
i patronowi szczęśliwej realizacji
Tadeuszowi Szewczykowi.
Odchodzą ludzie, ostatni
świadkowie kresowych tragedii. Pozostaje pamięć, która łączy ludzi i pokolenia. Winniśmy
pielęgnować idee kultu dla polskich Kresów i ich wartość dla
ludzi młodych, którzy będą odkrywać w ich historii narodową
przeszłość i rodzinne korzenie.
Janusz Puszczewicz z BielskaBiałej tak napisał do Autorki:
W ostatnim numerze BRAMY
znalazłem dwie wyjątkowe publikacje związane z jubileuszem
30-lecia Towarzystwa Miłośników
Lwowa, w tym Pani publikację
związaną z osobistymi kresowymi przeżyciami. Proszę przyjąć wyrazy uznania i szacunku
za tak wspaniałą publikację,
w tym za przedstawienie dokonań i działań kłodzkiego środowiska Kresowian.
Kresowa tematyka jest mi
szczególnie bliska, w ostatnim czasie opublikowałem np.
w BRAMIE cykl korespondencji
ze Lwowa. Jestem też słuchaczem emitowanej przez Radio
Katowice w każdy niedzielny poranek audycji „LWOWSKA FALA”.
Redaguje ją moja znajoma red.
Danuta Skalska, pochodząca
zresztą ze Lwowa, z którą odbyliśmy niejedną sentymentalną
wyprawę do Lwowa. Audycje te
mimo że są nadawane z Katowic,
są wyjątkowo dobrze odbierane i słyszalne poprzez internet
praktycznie na całym świecie,
o czym świadczą sygnały od słu-

chaczy. Dzięki internetowi można
je zresztą odsłuchiwać poprzez
stronę www.radio.katowice.pl.
Myślę, że będzie jeszcze okazja,
kiedy i Pani wysłucha tą audycję.
Czytając Pani publikację jak
i publikację Pana Prezesa Szewczyka zrodziła się u mnie myśl,
aby wspomniane prasowe publikacje jak i samych ich autorów
przedstawić w „Lwowskiej Fali”.
Warto bowiem zaprezentować
szerszemu radiowemu gronu
Państwa ambitne dokonania
i inicjatywy. Byłaby to więc doskonała promocja kłodzkiego
środowiska kresowego, które
zresztą na to w pełni zasłużyło.
Bo gdzie też jest m.in. Park Kresowian, ronda Lwowskie, Orląt
czy Wileńskie, nie wspomnę już
Pomnika Pamięci ofiar OUN-UPA.
Niestety, inne miasta w imię rzekomej poprawności politycznej,
unikają raczej takich uhonorowań naszego dziedzictwa, ale to
już inny temat...
Jak już wspominałem
Pani Krystynie Oniszczuk-Awiżeń - prowadząca „Lwowską Falę”
Danuta Sk alsk a - chętnie
do Pani jak i do Pana Prezesa
przedzwoni telefonicznie, aby
nagrać - oczywiście po Państwa
zgodzie - w formie wywiadu materiał o kłodzkim środowisku
Kresowian. W tej chwili to jedyna
taka możliwość bowiem z uwagi
na epidemię trudno raczej osobiście się spotkać.
Pani Danuta Skalska jest
wyjątkowo ciepłą osobą, całym
sercem oddana Kresom - stąd
na pewno od początku znajdziecie Panie wspólny kresowy język.
Ze swojej strony namawiam,
a wręcz proszę Panią usilnie
o taką rozmowę - kłodzkie środowisko jest tego wyjątkowo godne, aby o nim mówiono wszem
i wobec.
Proszę przyjąć również
moje osobiste wyrazy uznania
za to wszystko, co przez całe
życie czyniła i czyni Pani nadal
dla kłodzkiego regionu, który jest mi szczególnie bliski.
Daleki jestem od przysłowiowego wazeliniarstwa, ale to
wszystko co Pani uczyniła nie
tylko dla Muzeum, jest godne największego szacunku
i uznania. Niestety nie poznalismy się osobiście, chociaż
wielokrotnie spotykaliśmy się
przypadkowo - kiedy redagowałem przez ponad dekadę portal
internetowy - ziemiaklodzka.pl
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30. ROCZNICA NOWORUDZKIEGO
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
30 lat temu, 27 maja 1990
roku, przeprowadzono pierwsze po II wojnie światowej prawdziwie wolne i demokratyczne
wybory do rad gmin. Prawdziwa
demokracja na szczeblu lokalnym stała się rzeczywistością.
Wybierano radnych, którzy
po ukonstytuowaniu się wybierali w przypadku Nowej Rudy burmistrza, jego zastępcę oraz członków Zarządu Miasta. Początkowo
w skład Rady Miejskiej wchodziło
28 radnych. Liczne zmiany kodeksu wyborczego spowodowały,
iż od wyborów samorządowych
w 2002 roku rada liczy 21 radnych, organem wykonawczym
jest burmistrz, wybierany od
tamtej pory w bezpośrednich
wyborach przez wszystkich
uprawnionych mieszkańców.
Jeszcze przed pierwszymi
demokratycznymi wyborami
zarówno w Nowej Rudzie, jak
również i w innych gminach
ziemi kłodzkiej powstawały komitety obywatelskie, które przygotowywały się do nich, szukając
i wystawiając jednocześnie na listy wyborcze kandydatów. Twórcami noworudzkiego komitetu
byli między innymi: Stanisław
Łukasik, Julian Golak, Teresa Bazała, Stefan i Wiesława Bodniewiczowie. Wynik tych wyborów był
w mieście oszałamiający, bowiem nowy samorząd zasiliło
100% kandydatów komitetu,
w Gminie Nowa Ruda 92%.
Dalszy rozwój prawa samorządowego łącznie z restytucją
powiatów i powołaniem po raz
pierwszy w historii samorządu
polskiego – samorządu województwa, był w pewnym sensie
tylko oczywistą konsekwencją
rewolucji ustrojowej roku 1990.
Zdecydowane odrzucenie
obcego ustrojowo systemu
rad narodowych i powrócenie
do tradycji polskiego samorządu
terytorialnego, było jednoznacznym sygnałem dla całej Europy,
że Polska powraca do niej po latach politycznego ograniczenia
swobody wyboru ustroju. Sygnał
ten zaowocował naszą późniejszą
akcesją do Unii Europejskiej.
Perspektywa 30 lat jest
za krótka, aby czynić bardziej
uzasadnione i rozbudowane

analizy oraz oceny Polski samorządowej. Jesteśmy w trakcie
ósmej kadencji rad gmin, w tym
piątej kadencji gmin w nowym
kształcie ustrojowym.
Wydaje się jednak, że Polacy
znają ducha samorządowego, że
dobrze czują się w swoich „małych ojczyznach”, że patriotyzm
lokalny przestaje być synonimem
prowincjonalności i zaściankowości. Dzięki wprowadzeniu samorządów gminnych nastąpiło
pogłębianie demokratyzacji życia lokalnego, upodmiotowienie
mieszkańców, zapewnienie większego i bardziej bezpośredniego
dostępu do władzy publicznej.
Muszą temu jednak towarzyszyć dalsze przemiany, takie jak
przebudowa systemu finansów
publicznych i usamorządowienie tych wszystkich zadań publicznych, które z oczywistych
powodów nie powinny być wykonywane przez państwo i jego
administrację. Te 30 lat może
być bez wątpienia powodem
do dumy. Samorząd terytorialny, moim zdaniem, zdał egzamin
z samodzielności i efektywności
podejmowanych działań na rzecz
swoich mieszkańców z wynikiem
bardzo dobrym. Przy utrzymującej się tendencji spadku zaufania
do polityki i instytucji publicznych, władze samorządowe wciąż
cieszą się wysokim poziomem
społecznego uznania.
Dziś znajdujemy się w nowej
sytuacji. Wprowadzone przed wyborami ósmej kadencji zmiany
w kodeksie wyborczym wydłużyły wprawdzie radom gmin kadencję o rok, ale jednocześnie ograniczyły wójtom, burmistrzom
i prezydentom miast możliwość
wielokrotnego ubiegania się
o te stanowiska, co odbierane jest
jako ograniczenie mieszkańcom
gmin możliwości wyboru tych
osób, które w swojej wieloletniej
działalności dały się poznać jako
osoby kompetentne i odpowiedzialne. Przepisy te wprowadziły
również konieczność transmisji
obrad sesji oraz powszechność
głosowania imiennego. Nowe
wyzwania, jakie stoją przed
nami, to kontynuacja możliwości pozyskiwania środków
funduszy europejskich, w czym

ma pomóc tworzenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
czy też tzw. Aglomeracji, co wymusza konieczność zawierania
przez gminy szerokich związków
międzygminnych. Szybki rozwój współczesnej gospodarki,
a także stale rosnące wymagania
mieszkańców motywują radnych
do myślenia niestandardowego,
szukania nowych efektywnych
metod organizacji i zarządzania. Samorząd, przy całej swojej specyfice, w coraz większym
stopniu staje się organizacją,
w której potrzebna jest dobrze
wykształcona i doszkalająca się
kadra, podobna do wielu innych,
zorientowanych na zaspokajanie
potrzeb mieszkańców.
W ciągu minionych siedmiu
kadencji samorząd miejski Nowej Rudy reprezentowało 119
radnych. Wielu z nich pełniło tę
funkcję kilka kadencji. Rekordzistą jest radny i zarazem wieloletni
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Frącek, który obowiązki radnego pełni bez przerwy
od 1994 roku. Niestety rocznicy
30 – lecia samorządu terytorialnego nie doczekało 18 naszych
koleżanek i kolegów. Byli to:
Bednarczyk Ryszard – radny
I kadencji,
Bojczuk Urszula – radna I kadencji,
Kolaczek Rudolf – radny I kadencji,
Jazienicki Stanisław – radny
I kadencji,
Rozmus Edmund – radny IV kadencji,
Zawada Zenon – radny III kadencji,
Wośko Ryszard – radny VI kadencji,
Koniszewski Henryk – radny
III kadencji,
Poznańska Katarzyna – radna
II i III kadencji
Rybakowski Ryszard – radny
III kadencji,
Szafraniec Leszek – radny III kadencji,
Bandel Bolesław – radny II kadencji,
Suszko Czesław – radny III kadencji,
Blechinger Józef – radny II kadencji,
Wcisło Krzysztof – radny IV ka-

dencji,
Bułeczka Andrzej – radny i Przewodniczący Rady II kadencji,
Richter Krzysztof – radny V kadencji,
Panek Andrzej – radny VI kadencji.
W trakcie tych 30 lat przez
pierwsze trzy kadencje liczba
radnych miejskich w Nowej Rudzie wynosiła 28, wybieranych
w okręgach jednomandatowych.
Na skutek zmian w kodeksie
wyborczym, dokonanych przez
rząd Leszka Milera, od 2002 roku
liczba radnych zmniejszyła się
do 21. Wprowadzono też bezpośrednie wybory na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.
W Nowej Rudzie, jako mieście
powyżej 20 tys. mieszkańców
wprowadzono 4 okręgi wielomandatowe. Rządy koalicji PO –
PSL dały ponowną możliwość
mieszkańcom miasta wybór
na siódmą kadencję radnych
w okręgach jednomandatowych,
obecnie powrócono do wyborów
w okręgach wielomandatowych.
Burmistrzowie i ich zastępcy.
1990 – 1994 – Stanisław Łukasik
i Jerzy Sołtyszczak.
1994 – 1998 – Andrzej Cyman
i Marek Bawecki
1998 - 2002 – Marek Bawecki
i Zbigniew Radgowski
Od 2002 roku do chwili obecnej burmistrzem jest Tomasz
Kiliński, zastępcami byli krótko
Daniel Ekiel i Andrzej Fortuna,
po nich funkcję tę pełni Marzena
Wolińska.
Przewodniczący i ich zastępcy:
1990 – 1994 – Julian Golak oraz
Bronisław Geryn i Jan Zawiślak
1994 – 1998 – Andrzej Bułeczka
oraz Ryszard Bednarski i Dariusz
Niewiarowski
1998 – 2002 – Janina Grysiewicz
oraz Henryk Koniszewski i Grzegorz Kuzak
2002 – 2006 – Bożena Bejnarowicz oraz Piotr Wróbel i Zbigniew
Grochowski
2006 – 2010 – Andrzej Behan
oraz Krzysztof Richter i Bogusław Frącek
2010 – 2018 – Andrzej Behan
oraz Halina Gajcy i Bogusław
Frącek
Od 2018 r. Andrzej Behan oraz
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Jerzy Pulit i Bogusław Frącek
30 rocznica samorządu to
także okazja do złożenia podziękowań za trud włożony
w rozwój naszej „małej ojczyzny”.
Dziękuję więc wszystkim radnym
oraz burmistrzom i wszystkim

pracującym w naszym ratuszu
pracownikom samorządowym,
których zaangażowanie pomogło
w realizacji wielu celów oraz zadań. Dziękuję też mieszkańcom
Nowej Rudy za chęć uczestniczenia w wyborach i budowaniu
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swojej „małej ojczyzny”. Chcę
podkreślić, iż w trakcie tych
30 lat nasze miasto reprezentowały osoby wielu różnych opcji
politycznych, nie mniej chwała
im za to, że w poszczególnych
ważnych dla miasta strategicz-

Artykuł o pierwszej sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w Gazecie Noworudzkiej z sierpnia 1990 roku.

nych zadaniach, nie patrząc
na poprzednika, realizowali
tzw. ciągłość prac, co pozwoliło
na stopniowy, a jednocześnie
stabilny i realny rozwój Nowej
Rudy.
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ROZMIŁOWANI W ZIEMI KŁODZKIEJ
21 lutego już po raz 30
na całym świecie obchodzony
był Międzynarodowy Dzień Przewodników Turystycznych. Ich rola
w turystyce, która stała się największym przedsiębiorstwem,
jest nieoceniona. Zauważamy to
szczególnie na ziemi kłodzkiej,
gdzie coraz większa ilość ludzi
żyje z turystyki. Praca przewodników nie ogranicza się do oprowadzania turystów po atrakcjach.
Znając lepiej niż inni tą ziemię,
wiedzą, co należy poprawić
i zmienić na lepsze. Stają się
w ten sposób działaczami społecznymi.
Takimi działaczami na ziemi kłodzkiej było turystyczne
małżeństwo przewodników
Romana Chimowicz - Majewska
i Leszek Majewski. Byli, bo parę
miesięcy temu ogłosili uroczyście zaprzestanie swojej pracy
na turystycznych szlakach. Nie
usłyszymy już na szlakach górskich opowiadanych przez nich
ze swoistą swadą legend i prelekcji, ale pozostaną w Kłodzku.
Pracę swą kończą ogromnym
dorobkiem. Wydarzenie to jest
okazją do przyjrzenia się i przypomnienia ich zasług dla naszej
Małej Ojczyzny.
Romana i Leszek spotkali się
będąc uczniami równoległych
klas w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Kłodzku. Razem
je ukończyli w 1956 roku. Romanę, zgodnie z wprowadzonym
przez komunistów przymusem
pracy, skierowano do Państwowego Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju,
a Leszka do Szkoły Podstawowej w Polanicy-Zdroju, w której
wcześniej praktykował. Spotykali
się najczęściej z okazji różnych
imprez turystycznych, które sami
organizowali, takich jak np. olimpiady wiedzy o ziemi kłodzkiej
i Dolnym Śląsku. Po latach zostali
małżeństwem.
Ziemia kłodzka była ich
drugą ojczyzną. Romana urodziła się we Lwowie, dlatego
aktywnie działała we władzach
miejscowego Towarzystwa Miłośników Lwowa. Pracowała
w szkołach kłodzkich i była nawet wizytatorem ukochanej geografii. Kontynuowała kształcenie
na wyższych studiach. Jej praca
magisterska poświęcona ziemi

Państwo Romana i Leszek Majewscy

kłodzkiej została wyróżniona
przez Towarzystwo Miłośników
Ziemi Kłodzkiej. Ukończyła kurs
przewodników sudeckich oraz
kurs pilota wycieczek zagranicznych, a także szkołę górską
przewodników PTTK. Jako wizytator zachęcała dyrektorów
szkół do zakładania szkolnych
kół turystycznych. Prowadziła
wiele obozów wędrownych dla
młodzieży i nauczycieli. Za owocną wytrwałą pracę na tym polu
była wielokrotnie odznaczana
i honorowana. Została odznaczona między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną Honorową
Odznaką PTTK, Medalem za Zasługi dla Miasta Kłodzka, Srebrną
Odznaką za Opiekę nad Zabytkami, Odznaką XXV-Lecia PTTK,
Odznaką Zasłużony Przewodnik
PTTK, Zasłużony Działacz Turystki
i wieloma innymi.
Leszek Majewski przybył
na ziemię kłodzką z rodzicami już
8 listopada1945 roku. Pracy społecznej nauczył się od rodziców społeczników. Jako licealista
w 1954 roku wstąpił do PTTK i był
prezesem młodzieżowego koła.
Jest najdłuższym stażem członkiem tej organizacji na ziemi
kłodzkiej. Jako nauczyciel historii i geografii organizował wiele
imprez, między innymi pierwszy
na ziemi kłodzkiej rajd rowerowy. Był zastępcą hufcowego

spraw zuchów, tzw. namiestnikiem zuchowym. W 1961 roku
zdobył uprawnienia przewodnika sudeckiego. Kilka kadencji
był radnym, a nawet przewodniczącym komisji oświaty w Radzie
Narodowej w Polanicy-Zdroju.
Założył i przez kilka lat prowadził dyskusyjny Klub Filmowy
„Kamera” w Polanicy, był założycielem Towarzystwa Miłośników
Polanicy w 1965 roku. Pełnił też
ważne funkcje w Oddziale PTTK
Ziemi Kłodzkiej, będąc członkiem komisji egzaminacyjnych
i weryfikacyjnych, prelegentem
na wielu konferencjach i sympozjach, instruktorem i kontrolerem
przewodników. Przewodniczył
klubowi przewodników i pilotów.
Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymał wiele wyróżnień
i tytułów honorowych: Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, Zasłużony dla Powiatu
Kłodzkiego, Zasłużony dla Polanicy - Zdroju. Otrzymał też Medal
Aleksandra Patkowskiego - ojca
regionalizmu polskiego. Za zasługi dla PTTK został odznaczony
Złotą Honorowa Odznaką PTTK,
odznakami Zasłużony Przewodnik PTTK, Zasłużony dla Turystyki.
Odznaką 60-lecia PTTK. Jeden ze
szczytów Gór Bardzkich został
nazwany jego imieniem. Leszek
Majewski jest też Przyjacielem
Regionalnej Szkoły Turystycz-

nej w Polanicy-Zdroju, laureatem dolnośląskiego Konkursu
na Przewodnika Roku, organizowanego przez czasopismo „Sport
i Turystyka”.
Wiele przedsięwzięć Państwo Majewscy organizowali
wspólnie. Przedstawiali swoje
cenne uwagi do herbu powiatu
kłodzkiego, loga miasta Kłodzka, hasła promującego powiat
kłodzki ,,Ziemia Kłodzka Turystycznym Hrabstwem”. Zainicjowali Obchody Światowego Dnia
Turystyki i wytyczenie fragmentów Szlaku Papieskiego na ziemi
kłodzkiej. Byli inicjatorami tablic
upamiętniających 100. rocznicę
uzdrowiska w Polanicy - Zdroju, 100.rocznicę budowy kolei
do Kudowy-Zdroju, umieszczoną
na moście w Lewinie Kłodzkim,
125. Rocznicę utworzenia Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego
(GGV) na Rynku w Kłodzku, 200.
rocznicę nadania Franzowi Pablowi - sołtysowi Karłowa pierwszej
na świecie licencji przewodnickiej, odsłoniętą na Szczelińcu
w 2013 roku wraz ze zorganizowaniem ogólnopolskiej imprezy turystycznej. Z ich inicjatywy
upamiętniono też tablicami miejsce urodzenia i działalność Josepha Kögler w Lewinie Kłodzkim
oraz H. Rubartscha w Zieleńcu.
Uratowali klasyczny słupowy
gołębnik w Ławicy.
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Wykształcili 56 przewodników turystycznych po ziemi
kłodzkiej (jedyny tego typu przewodnik w Polsce). Opracowali
specjalną odznakę Przewodnik
Ziemi Kłodzkiej oraz Odznakę
i hasło „Kochajmy Ziemię Kłodzką” dla Towarzystwa Miłośników
Ziemi Kłodzkiej. W obydwu odznakach znalazła się róża kłodzka. Zgłosili wiele pomysłów i projektów odznak regionalnych, poprawy estetycznego wizerunku
miasta Kłodzka, nazwanie Drogą Niebiańską traktu z Kłodzka
do Starego Wielisławia. Uratowali
przed rozbiórką schronisko „Maria Śnieżna” na Górze Iglicznej
oraz byli inicjatorami istniejącej
do dzisiaj w tutejszym Sanktuarium wystawy prezentującej
kościoły noszące to wezwanie.
Od wielu lat uczestniczą jako jurorzy w konkursach organizowanych w Ołdrzychowicach przez
Ośrodek Kultury Gminy Kłodzko.
Opracowali wiele artykułów, które ukazały się w prasie lokalnej
i ogólnopolskiej. Są autorami
kilku przewodników po ziemi
kłodzkiej, a ich„ Legendy i opowieści ziemi kłodzkiej” stanowią
cenny podręcznik do nauczania
regionalnego. Ze wszystkich wyróżnień cenią sobie najbardziej
przyznane im Honorowe Obywatelstwo Miasta Kłodzka. Chociaż zakończyli pracę na szlaku,
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to deklarują, że jako pasjonaci
turystyki, pracy nie zaprzestaną i wciąż będą działać w myśl
przyświecającego im hasła: „Kochajmy ziemię kłodzką”. Życzymy
Państwu Majewskim długich lat
życia w dobrym zdrowiu, bo są
jeszcze bardzo potrzebni pięknej
ziemi kłodzkiej.

LIST W SPRAWIE OTWARCIA GRANIC
Cieszyn / Český Těšín, Nowa Ruda,
30.04.2020
Szanowny Pan Andrej Babiš
Premier Republiki Czeskiej
Szanowny Pan
Igor Matovič
Premier Republiki Słowackiej
Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Premier Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowni Panowie Premierzy!
Pandemia wirusa SARS-CoV-2
i wynikające z niej ograniczenia
przecięły budowane przez ostat-

nie trzydzieści lat więzy współpracy gospodarczej i kulturalnej
między naszymi krajami, zwłaszcza na terenach przygranicznych.
Szczególnie dotkliwy jest obowiązek 14-dniowej kwarantanny
dla pracowników transgranicznych, już skutkujący spadkiem
dochodów ich rodzin, a w perspektywie grożący utratą pracy. Niebagatelne znaczenie ma
aspekt humanitarny tej sytuacji.
Dalsze utrzymywanie blokady
granic grozi katastrofalnymi
skutkami dla pogranicza polskoczesko-słowackiego, znacznie
przewyższającymi bezpośrednie konsekwencje pandemii.
W związku z tym zwracamy się

z pilnym apelem o:
1. Podjęcie niezwłocznych i intensywnych działań na szczeblu
krajowym i międzyrządowym
na rzecz unormowania sytuacji
pracowników transgranicznych.
2. Jak najszybsze wypracowanie rozwiązań umożliwiających
przywrócenie małego ruchu granicznego na pograniczu polskoczesko-słowackim.
3. Odblokowanie granic i przywrócenia swobodnego ruchu
obywateli między naszymi krajami. Każde z naszych państw
wprowadziło bardzo podobne
ograniczenia dla swoich oby-

wateli. Jesteśmy przekonani,
że można je zharmonizować
na szczeblu międzyrządowym
i otworzyć granicę już teraz.
Z wyrazami szacunku organizacje i osoby zaangażowane
w animowanie współpracy polsko-czesko-słowackiej:
Stowarzyszenie Solidarność Polsko- Czesko- Słowacka.
Rzecznik Generalny SPCzS, Julian
Golak
Solidarność Polsko-CzeskoSłowacka Oddział Regionalny
w Cieszynie
Člověk na hranici z.s.
...
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TRADYCJA, NOWOCZESNOŚĆ I PONOWOCZESNOŚĆ
W KULTURZE EUROPEJSKIEJ. PRZEMIANY OBYCZAJU,
ZRÓŻNICOWANIE STYLU ŻYCIA – JAKA EUROPA?
Cywilizacja współczesnej Europy, niepowtarzalna w świecie,
ukształtowana została wypływami wielowiekowej tradycji,
sięgającymi swoimi korzeniami
do końcowego okresu ery starożytnej, co przesądza o jej bogactwie i niepowtarzalnej specyfice,
dziedzictwie kulturowym, którego fundamenty tworzą trzy
cywilizacje, tj. grecka, rzymska
i judeochrześcijańska. „Dziedzictwo kulturowe jest istotnym
elementem naszej świadomości
i naszych wspólnych wartości
i zasad. Kultura europejska
oparta jest na historii, która charakteryzuje się żywą wymianą
między państwami, dialogiem
między kulturami, spotkaniami
i przekazywaniem wartości
i idei, wytworów artystycznych
i dzieł sztuki”. 1
Wielowiekowy rozwój cywilizacyjny Europy charakteryzuje
się kreacją na jej obszarze wielu różnych kultur narodowych,
które poprzez wzajemne przenikanie ich elementów (dyfuzję
kulturową) oraz wspólną historię
stały się europejską jednością,
wyznaczającą jej kod kulturowy.
Różnorodność kultur
i narodów, będąca specyfiką
europejską, stanowi gwarancję przed całkowitą unifikacją
społeczności kontynentu oraz
utworzenia jednego organizmu
państwowego. Pomimo, że tworzy niekiedy pewne konflikty, to
na ogół słabnie, gdy niezbędne
jest wspólne działanie.
Różnorodność kulturowa
Europy stanowi podstawę jej
specyficznej cywilizacji łacińskiej, która od początków
XX wieku, ulegając zewnętrznym wpływom, adopcji elementów obcych jej kultur, jak
i nowym rewolucyjnym ideom,
tracąc powoli swoje istotne wartości przemieniła się w cywilizację zachodnią. Proces pauperyzacji kultury Europy przyspieszył
na przełomie XX i XXI wieku,
gubiąc lub deformując dotychczasowe wartości, upraszczając
jej różnorodność kulturową,
będącą jej bogactwem, które

należy chronić, jeśli zamierza
się zachować tożsamość europejską.
Kultura europejska
na początku XXI wieku stanowi
skomplikowany system zależności pomiędzy sztuką, społeczeństwem, technologią oraz
mass mediami, które narzucając obraz (wzór) postmodernistycznego (ponowoczesnego)
świata i determinują to, co o nim
myślimy. Przekazywane obrazy „nowego świata” dominują
nad właściwą narracją, a styl
i aparycja zewnętrzna jest ważniejsza niż mądrość, rozsądek
i użyteczność. Zaciera się sens
oraz istota rzeczy oraz tradycji
i wartości, co ma wpływ na załamanie się różnicy między kulturą a tożsamością społeczeństwa.
Ochrona i wzmocnienie
wartości kulturowych cywilizacji
łacińskiej oraz reaktywacja już
utraconych jest gwarancją dla
europejczyków pragnących zachować pokój i przyjaźń ludzi,
jak i narodów, posiadających
tożsamość opartą na solidnych
fundamentach humanitaryzmu
europejskiego, będącego wytworem cywilizacji łacińskiej,
sięgającej swoimi korzeniami
do Grecji i Rzymu. Recepcja jej
jest niezbędna w sytuacji kryzysu cywilizacyjnego, który wywołuje w społeczeństwie nasilające
się z czasem przełomowe i głębokie zmiany, podważające jego
kulturową tożsamość oraz system wartości, reguł i przekonań.
Tradycja, nowoczesność
i ponowoczesność
w kulturze europejskiej
Podejmując problem współczesnych procesów kulturowych
w Europie, należy mieć na uwadze przesłanki, które powodują
te zmiany, jak i określają ich charakter w procesie historycznego
rozwoju. Tego rodzaju podejście
badawcze wymaga odpowiedzi
na kilka pytań, które umożliwiają analizę zrozumienia przemian
w kulturze europejskiej.

Czym jest tradycja
i tożsamość w kulturze
europejskiej?
Można zdefiniować ją jako
wiedzę, opinie, wierzenia,
doktryny, zwyczaje, praktyki, obrzędy itp., podane lub
przekazane zazwyczaj ustnie
albo przez przykład zachowań
i obyczajów, przechodzących
z jednego pokolenia na drugie.
Tradycyjna kultura składa się
z wierzeń i praktyk posiadanych
lub obserwowanych, a następnie
przyswajanych przez określone
grupy ludzi, które są przekazywane przez kolejne pokolenia.
Tradycyjna kultura europejska, rozumiana w szerokim
znaczeniu, oznacza wszystkie
działania ludzkie, takie jak: religia,
filozofia, normy moralne i prawne, zasady polityki i gospodarki
społeczeństwa oraz dorobek
historii, literatury i sztuki, które
zostały zachowane i są przekazywane w danej społeczności
narodowej lub grupie etnicznej
w długim okresie czasu.
Tradycja, szczególnie cywilizacji łacińskiej, to nasze największe i najważniejsze w dziejach Europy dziedzictwo, które
zobowiązani jesteśmy zachować
i przekazywać z pokolenia na pokolenie. Stanowi ona fundament
naszej kultury, który przykładowo wyróżnia Polaków spośród
innych narodów. Z pojęciem
tradycji wiążą się takie pojęcia,
jak obyczaj i zwyczaj. Pierwszy
stanowi formą zachowania, która została powszechnie przyjęta
w danej zbiorowości społecznej
i jest poparta uznawaną w niej
tradycją. Przestrzeganie obyczajów stanowi element kontroli
społecznej, a naruszenie ich
powoduje zazwyczaj negatywną reakcję ze strony grupy, która
je chroni. Obyczaje przekazywane są z pokolenia na pokolenie,
a ich zmiany zachodzą bardzo
wolno. Z kolei wszystkie obyczaje
w danej zbiorowości składają się
na jej obyczajowość.
Drugi termin zwyczaj ściśle
wiążący się z tradycją, stanowi
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ustalony w zbiorowości sposób zachowania się, oparty jest
na tradycji. Warto też wspomnieć,
że ma on charakter nieuświadomionego naśladownictwa tego,
co robią inni członkowie danej
zbiorowości.
Kwestia tradycji społeczeństwa wiąże się ściśle z jego
tożsamością, określając istotę
człowieczeństwa, jakość i sens
życia człowieka, jego myśli
i zachowania, przywiązanie do
własnej kultury oraz narodu oraz
współodpowiedzialność za jego
dalsze losy.
Współczesna tendencja
do fragmentaryzacji rozproszenia tożsamości, która prowadzi
do zrywania jej ciągłości oraz
podjęta próba narzucania nowej
wizji świata zrywa dotychczasowe więzi społeczne i narodowe
oraz powoduje wyobcowanie
człowieka z jego rodzimej kultury, lokalnej i narodowej społeczności. Powoduje niszczenie
wszystkiego tego, co było dorobkiem jego życia i częścią własnej
historii, a także osłabia znaczenie
kultury wysokiej oraz popularnej
w rozwoju własnej osobowości.
Tożsamość kulturowa polega przede wszystkim na tym,
że określające ją aktualnie idee
nie różnią się niczym od tych,
jakie były wcześniej wytworem
naszej historii, co gwarantuje
ciągłość rozwoju społecznego.2
Natomiast w ponowoczesnym
(postmodernistycznym) ujęciu
według Zygmunta Baumana „jawi
się jako coś, co należy wytworzyć,
a nie odkryć; jako przedmiot
naszych wysiłków, cel, do któ-
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rego należy dojść; jako coś, co
musimy dopiero sklecić z części
lub wybrać z dostępnych całości,
a potem o to walczyć i chronić”.3
Współczesna tożsamość (zgodnie z tą ideą) uważana jest przez
jej apologetów za zmienną lub
płynną, szczególnie kiedy dotyczy praw określonych grup
społecznych, wyodrębnianych
ze względu na pochodzenie etniczne, przynależność narodową,
płeć, cechy fizyczne, karnację, czy
orientację seksualną.
Czym jest nowoczesna
kultura europejska?
Okres nowoczesnej kultury
europejskiej (kultury Zachodu), rozpoczął się w renesansie
(po „odczarowaniu świata" z władzy mitu i religii, jak twierdzą jej
zwolennicy), a swoje apogeum
osiągnął w oświeceniu i w dziewiętnastowiecznym scjentyzmie.
Genezą współczesnej kultury są
przemiany, jakie zapoczątkowane zostały we Francji pod koniec
XVIII wieku. Twórczość tzw. „encyklopedystów” oświecenia,
a przede wszystkim skutki
prawne i obyczajowe rewolucji
francuskiej, wpłynęły na zmiany mentalności współczesnego
człowieka oraz zaczęły zmieniać
rzeczywistość kulturowo-cywilizacyjną Europy.
W dwudziestym wieku na jej
ukształtowanie się duży wpływ
miały kolejne wojny, rewolucyjne
ideologie kształtujące systemy
totalitarne, a pod koniec wieku globalizacja, wszechwładza
mediów, a szczególnie ideologia
ponowoczesnego społeczeństwa, niszcząca wielowiekowy
dorobek cywilizacyjny. W efekcie
ich oddziaływania kultura Europy
na początku XXI wieku jest determinowana przebiegiem w niej
czterech wielkich procesów, tj.
globalizacji, integracji, zmiany
pokoleń i transformacji ustrojowej. Zachodzące zmiany dodatkowo pogłębia makdonaldyzacja
społeczeństwa i jego konsumpcjonizm, przyjmowanie obcych
norm kulturowych oraz napływ
migrantów prowadzący do zderzenia kultur.
Tożsamość europejskiego
społeczeństwa podlega ekstremalnym zmianom, będącymi
wynikiem globalizacji i otwartości społeczeństwa na nowe
doświadczenia, powodujących
wchłanianie obcych elementów kulturowych. Skutki tych

procesów nie są do końca rozpoznane, mogą prowadzić do
procesu ujednolicania kultury na
obszarze danego społeczeństwa
w wyniku mieszania się dwóch
kultur, jak i do daleko posuniętego wymieszania odmiennych
wcześniej kultur i zwiększenia
różnorodności kulturowej. 4
Jednak zawsze w wyniku zderzenia kultur następuje osłabianie
tożsamości narodowych, proces
ten może powstrzymać jedynie
powrót do wartości kulturowych
cywilizacji łacińskiej oraz ponowne zakorzenienie się w kulturach
lokalnych.
W okresie ostatniego stulecia światopogląd człowieka uległ silnej metamorfozie
wskutek modernizacji kultury,
na którą wpłynęły trzy wzajemnie powiązane ze sobą procesy:
1. Technologiczne i gospodarcze,
charakteryzujące się rozwojem
technologii naukowej (ICT), stabilizacją systemów gospodarczych, zapewniającą zrównoważony rozwój oraz umożliwiającą
zaspokojenie różnych potrzeb;
2. Społeczne i polityczne, prowadzące do skupienia ludności
w dużych miastach, scentralizowanych rządów, co ułatwia modernizację w sposób skuteczny,
jak i umożliwia większą kontrolę
nad społeczeństwem rządowej,
biurokratycznej administracji,
określającej i egzekwującej nowe
zasady organizacji społecznej;
3. Uniwersalizacji wartości systemu, prowadzącej do kształtowania się społeczeństwa wielonarodowego, wielokulturowego i
wielowyznaniowego, podważającej dotychczasowy sens życia,
przynależność narodową, chęci
do pracy – promującego wartości
świeckie.
Na początku XXI wieku
wzmocnione zostały one dodatkowo poprzez pogłębiającą się globalizację świata oraz
masowy napływ emigrantów
do Europy, co powoduje multilateralne przemiany kultury,
wywołane napływem kolizyjnych
wartości i wzorów osobowych,
naruszających dotychczasowy
mir społeczny, podważając podstawy wzajemnego zrozumienia
i solidarności społecznej.„Procesy
te w pewien sposób wpływają
na pewne negatywne trendy
kształtujące współczesne społeczeństwo, jego mentalność,
sposób wartościowania, itp.
Pierwszym z nich jest zatracanie
sensu wspólnoty. Swego rodzaju
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mechanizmy, które gwarantowały od wieków przekaz tradycji
i wartości, w chwili obecnej ulegają silnej korozji”.5
Czym jest ponowoczesność
w kulturze europejskiej?
Ideologia ponowoczesności,
którą w Polsce spopularyzował
socjolog postmodernistyczny
Zygmunt Bauman, a w ślad
za nim propagują ją inni liczni
postmoderniści, jest ideą burzącą
dotychczasowy porządek społeczny, kwestionującą dotychczasowe wartości kulturowe.
Idea ta, jak na razie, jest teorią
społeczeństwa bez początku
i końca, gdyż trudno jest określić
jak i kiedy się zaczęła oraz czym
ma się skończyć.
W opracowaniu pt. „Kultura
w płynnej nowoczesności” – wydanej z okazji odbywającego
się w Polsce Kongresu kultury
w 2011 roku, autor odwołując się
do genezy pojęcia „kultura”, analizuje procesy, którym podlegała
w przeszłości, jak i podlega obecnie, wskazując na zagrożenia
i szanse jej rozwoju w przyszłości. Przekonuje, że współcześnie
kulturę determinuje bezdyskusyjnie tempo zmian zachodzących
w otaczającej nas rzeczywistości
– zwłaszcza mechanizmy wolnego rynku, sytuacja gospodarcza
oraz postępujący proces globalizacji, a przede wszystkim
„kompulsywna i obsesyjna modernizacja”.
Stwierdza m.in.: „Kultura składa się dziś z ofert, nie nakazów;
z propozycji, a nie norm. Nie
posiada „ludu” do oświecania
i uszlachetniania; posiada natomiast klientów do uwodzenia. Uwodzenie, w odróżnieniu
od oświecenia czy uszlachetnienia, nie jest zadaniem
do jednorazowego, raz na zawsze
spełnienia, lecz niekończącą się
czynnością. Funkcją kultury nie
jest zaspokajanie istniejących
potrzeb, ale stwarzanie nowych.
Jej troską naczelną jest zapobieganie satysfakcji, która nie pozostawiłaby miejsca dla dalszych,
nowych i jeszcze niezaspokojonych pożądań i zachcianek”.6
Elukubracja edukacyjna „Kultura w płynnej nowoczesności”,
(jak kiedyś „Manifest Komunistyczny”, którego idee jej autor
również krzewił w Polsce), stanowi wezwanie do rewolucji naszego dziedzictwa kulturowego,
tj. tradycji, obyczajów i zwy-

czajów, wyobrażeń, zrutynizowanych interpretacji. Stanowi
awizację, która nie zbliża nas do
istoty współczesnego kulturowego procesu, lecz zaciemnia jego
obraz, wskazując, że jesteśmy
jego „kreatorami”, a nie akceptując zachodzące zmiany staniemy
się jego „ofiarami”. Manifestem
radykalnym, domagającym się
nie tylko nowych kulturowych
wizji, ale też pełnego w nie zaangażowania.
Postnowoczesność, według
jej zwolenników stanowi koniec
epoki metanarracji („opowieści
na temat egzystencji widzianej
z różnych perspektyw, które
były częścią naszej historii”) oraz
koniec pewnej, ściśle naukowej
wiedzy, postoświeceniowej koncepcji racjonalności, a także
skrajnie odmienny światopogląd. Dotyczy zmian rzeczywistości religijnej, legislacyjnej,
artystycznej oraz tej codziennej - prozaicznej. Stanowi tym
samym nowe wezwanie kulturowe wobec istniejącego porządku
społecznego, którego zmiana
wymaga odcięcia się od dziedzictwa kulturowego i historii,
ograniczając ich oddziaływania
na świadomość społeczeństwa.
Ideologia postnowoczesności ma
stanowić odpowiedź „nowego
świeckiego społeczeństwa”
na faszyzm, dwie wojny światowe oraz zbrodnie ludobójstwa,
które przekreśliły dotychczasowe wartości i normy kulturowe
ludzkości, jak i zaprzeczały jej
dotychczasowemu rozwojowi.
Na zawiłość „nowej ideologii
społecznej” zwraca uwagę Paweł
Śpiewak pisząc „Epoka postnowoczesna, to epoka radykalnej
wolności, stawania się, poszukiwania siebie, swego niepowtarzalnego głosu lub idiomu mówienia. Nie sposób powiedzieć
czy epoka ta już nastała, czy
nastąpi, jak nie bardzo wiadomo, czy więcej te hasła mówią
o elitach intelektualnych, czy
o szerokich faktach społecznych.
Także nie wiadomo czy jest to
już ostatnia epoka w dziejach,
czy też początek jakiejś nowej
sekwencji kulturowych wydarzeń. Idea ta niesie w sobie ciężar
zerwania z całą filozofią (rzekomo
absolutystyczną). Jest w niej też
nadzieja na coś nowego. Zwykle
zwolennicy ponowoczesności
nie są zainteresowani historią,
przeszłością. Nowa epoka będzie
już samowystarczalna i tradycji
ma już nie potrzebować. Duże
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uznanie zdobywa na lewicy.
Prawica, konserwatyści i zwykli
liberałowie jej albo nie cierpią,
albo po prostu nie zauważają”.7
Postmoderniści drwią z roli
historii, bardzo często fałszują
lub przeinaczają wydarzenia,
które mogły doprowadzić
do powszechnie znanych, rzeczywistych skutków. Chętnie łamią wszystkie granice – nie tylko
jedności gatunku, a także przykładowo jedności kręgu kulturowego. Celem wszystkich tych
działań jest oderwanie człowieka od jego historycznego bytu
w świadomości, co ma ułatwić
jej przeformowanie akceptujące
narzucaną rzeczywistość i prawa
nią rządzące.
Początek XXI wieku potwierdza, gdy obserwujemy kraje Europy Zachodniej oraz ich dominujący wpływ na kształtowanie
systemu Unii Europejskiej, że
ponowoczesność – postmodernizm jest tym w kulturze, co
istnieje obecnie i w czym żyjemy.
Ideologią, która coraz bardziej
uzależnia jej kraje członkowskie.
Przyjmowanie uniwersalnych europejskich wartości,
po pewnym czasie zaciera
różnice między sztuką i kulturą narodową. Sztuka staje się
eklektyczna (konglomeratem z
wyboru elementów dziedzictwa
kulturowego). Trudno odróżnić,
co jest sztuką, a co nią nie jest.
Następuje zanik rozumienia historii jako stałej zmiany w religii,
nauce, sztuce; nie ma jasnej ciągłości zdarzeń. Dochodzi do dezintegracji społecznej w stosunkach międzyludzkich. Występuje
brak ciągłości. Coraz trudniej jest
organizować własne życie, np.
ludzie pod wpływem nowych
ideologii odchodzą od religii,
nie doceniają społecznej funkcji
rodziny, zmieniają orientacje seksualne, a także ulegają różnym
dewiacjom. Zauważalną zmianą
jest odchodzenie od narracji,
która zakładała uporządkowane
życie, monogamiczne małżeństwo, trwałe związki rodzinne,
przywiązanie do narodowej
i lokalnej wspólnoty oraz przestrzegania ich etycznych wartości i zachowań.
Człowiek w chaosie postmodernizmu, w świecie pełnym
zagrożeń i wieloznaczności, to
„świecki człowiek bez właściwości", który z racji swoich psychologicznych atrybutów, szuka dla
siebie nowego miejsca. Jednakże
w tym „płynnym” postmoderni-

stycznym świecie go nie znajduje, albowiem nowy świat jest
tylko nieprzewidywalną ułudą,
a w nim jego tożsamość ulega
zniewoleniu, staje się niepewna,
fragmentaryczna i nieuporządkowana.
Dokąd doszliśmy i dokąd
dalej idziemy?
Z punktu widzenia cywilizacji europejskiej ważna jest
odpowiedź na pytanie: „dokąd
doszliśmy i dokąd dalej idziemy?” Biorąc pod uwagę stan
obyczajów i zróżnicowanie stylu
życia, jaki istnieje na początku
XXI wieku, można stwierdzić,
że Europa oddala się od swych
historycznych korzeni, tracąc
powoli te wartości kulturowe,
które decydowały o specyfice jej
rozwoju. Potwierdzeniem utraty
tych wartości oraz stopniowej
zmiany kodu kulturowego jest
ponowoczesność (postmodernizm) w kulturze europejskiej,
która niszczy tradycję, uważając
ją jako konserwatywną przeszkodę w wyzwoleniu człowieka.
Dziedzictwo kultury europejskiej jest niepowtarzalną wartością, istotą Europy, stanowi ono
„bogactwo zbiorowej pamięci".
Dlatego też dziedzictwa tego
nie wolno pominąć, zignorować, zapomnieć. Szacunek
dla dziedzictwa jest podstawą
tożsamości i rozwoju kultury
narodów, daje ono człowiekowi poczucie przynależności
i zadomowienia. Zakorzenienie
się w kulturze narodowej, czy europejskiej „nie wyklucza przekraczania granic własnego świata
i wymiany wartości. Aby jednak
istniała wymiana, potrzebne jest
zadomowienie i ów skarbiec dziedzictwo, którym można
obdarzać innych. Współczesne
pokolenia stają przed zobowiązaniem zachowania i obrony
dziedzictwa. Nie chodzi tylko
o zachowanie zabytków, dzieł
sztuki, ale o zachowanie także
żywej kultury, chrześcijańskiego
etosu i tradycji”.8
Jeżeli Europa chce być
wierna dziedzictwu, musi
o d n a l e źć d ro g ę d o s wo ich początków. Teza ta stanowi radykalne przesłanie
Św. Jana Pawła II dla Europy,
o którego realizację apelował
wielokrotnie mocą swojego
autorytetu. W wypowiedziach
i homiliach zwracał uwagę, że
„Kryzys Europy jest kryzysem

chrześcijaństwa w Europie. (…)
Kościół, daleki jest od uświęcania aktualnych podziałów, swą
uwagę zwraca ku całej i jednej
Europie. Nie oznacza to niwelacji
różnic pomiędzy narodami, kulturami, tradycjami, lecz raczej
ich wzajemne ubogacanie. Losy
chrześcijaństwa, Kościoła oraz
Europy są tak ściśle powiązane, że kryzys Europy jest zarazem kryzysem chrześcijaństwa
w Europie. Prądy umysłowe,
sprzeczne bądź przeciwstawne
Ewangelii, będące wykwitem
kultury europejskiej ostatnich
kilku wieków, domagają się od
chrześcijan bardziej zdecydowanego powrotu do Ewangelii”.9 Podkreślał, że „Kościół jest
świadom miejsca, które mu
przypada w duchowej i ludzkiej
odnowie Europy. Nie żądając dla
siebie pozycji, jakie zajmował
w przeszłości i które nowe czasy
uważają za całkowicie przezwyciężone, Kościół jako Stolica Apostolska i jako wspólnota katolicka
gotów jest służyć, gotów jest dać
swój wkład w dążenie do osiągnięcia autentycznego dobrobytu materialnego, kulturalnego
i duchowego narodów”.10
Jan Paweł II był świadomy, że
pod wpływem nowych wartości
ideologicznych, zmian gospodarczych, procesów globalizacji, coraz większego zderzenia kultur,
a przede wszystkim pogłębionych procesów laicyzacji społeczności Europy na przełomie
XX i XXI wieku, następuje radykalne odchodzenie od idei
„chrześcijańskich ojców” integracji europejskiej.
Wbrew początkowej idei następuje przeistoczenie charakteru międzyludzkich i państwowych interakcji oraz pogłębia się
zewnętrzny charakter kontroli
społecznej, polegający na narzucaniu zewnętrznych poglądów
wartości oraz norm moralnych
i prawnych, które dyrektywnie
należy przyjąć za własne.
Papież zdając sobie sprawę
z pogłębiającej się konfrontacji
różnych wizji Unii Europejskiej,
w której przewagę w narzuceniu swego punktu widzenia
miały przede wszystkim Francja
i Niemcy, zgodnie z przyjętą
w UE zasadą większości w Parlamencie Europejskim – sprzecznej
z kanonem pluralizmu, apelował
do europosłów, aby: „wskutek
tak rozbieżnych punktów widzenia w kwestii zróżnicowanych,
a często przeciwstawnych sobie

wizji człowieka i świata, skupili
się, co jest najważniejszą funkcją
stanowionego przez nich prawa,
na zapewnieniu wszystkim obywatelom równości w życiu zgodnym z własnym sumieniem oraz
zachowanie norm naturalnego
prawa moralnego, uznanych
przez rozum”.11
Pomimo pojawiania się wadliwych elementów procesu integracji europejskiej wspierał
wejście Polski do Unii Europejskiej, widząc w tym szczególną
jej misję, jak pozostałych państw
Środkowej Europy (krajów porozumienia wyszehradzkiego).
Uważał, że „Wejście w struktury
Unii Europejskiej na równych
prawach z innymi państwami,
jest dla naszego Narodu i bratnich Narodów słowiańskich
wyrazem jakiejś dziejowej
sprawiedliwości […]. Te kraje
mają do spełnienia ważną misję
na Starym Kontynencie […]. Europa potrzebuje Polski! Kościół
w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków, ale także Polska potrzebuje Europy”. 12
Należało przerwać negatywne procesy podważające
fundamenty łacińskiej cywilizacji
europejskiej, a szczególnie jeden
najważniejszy z nich, tj. chrześcijaństwo, które ulegało szybkiej
erozji w zintegrowanej Europie,
zagłębiającej się w cywilizację
zachodnią, czemu sprzyjały takie
procesy, jak:
- homogenizacja kultury, stanowiąca proces ujednolicania
kultury na obszarze Europy,
w wyniku dyfuzji dwóch różnych
kultur, tj. europejskiej i amerykańskiej (zachodniej), sprawia,
że obie kultury zaczynają się
do siebie upodabniać. Dokonująca się szybka westernizacja europejskiej kultury doprowadza
do dominacji kultury zachodniej;
- deformacja kulturowa, cechująca się tym, że w wyniku dyfuzji
przyjmowane są wartości kulturowe „niższego poziomu”, które
adaptowane są do lokalnych
tradycji; tworząc nowe wzorce
zachowań jak i obyczajów;
- stopniowe nasycenie kulturowe, które powoduje, że
w długim okresie dochodzi
do zaniku lokalnych i narodowych wzorców kulturowych
kształtujących dotychczasową
tożsamość. Procesowi temu
sprzyjają lokalni twórcy - zwolennicy kultury masowej licząc,
że ich działalność literacka lub
artystyczna zostanie wyróżniona
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przez światowe instytucje kultury znajdujące się w Stanach
Zjednoczonych.
Na początku XXI wieku
zmierzch kultury Europy przyspieszyła rozpoczynająca się na
jej obszarze wojna dwóch kultur,
związana z masowym napływem
islamskich emigrantów, których
duchowym przesłaniem stało
się stworzenie „Kalifatu Europy”,
a nie jak myśleli ponowocześni - neomarksistowcy libertyni
(zwolennicy wolności w skrajnych, ekstremalnych formach),
że adaptując się w świeckim
społeczeństwie europejskim
„ubogacą je kulturowo”.
Na zmieniającą się sytuację
w sposób dramatyczny zwróciła
uwagę Oriana Fallaci, która była
świadkiem wydarzeń z 11 września 2001 roku (atak na World
Trade Center). W jego efekcie nawoływała do przeciwstawienia
się ekspansji terrorystycznego
islamu, który zagraża Zachodowi. W rozpaczliwym apelu pisała:
„Niektórzy [twierdzą], że Ameryka jest daleko, między Europą
a Ameryką jest ocean (...). Nie!
Jest tylko strużka wody. Ponieważ kiedy gra toczy się o los
Zachodu, o przetrwanie naszej
cywilizacji, to Nowym Jorkiem
jesteśmy my wszyscy. Ameryka
to my. My Włosi, my Francuzi (...)
my Polacy, my Skandynawowie
(...). Jeśli runie Ameryka, runie
Europa, kiedy runie Zachód,
runiemy my sami. Mimo rzezi,
którymi synowie Allaha wykrwawiają siebie i nas, wojna, jaką
islam wypowiedział Zachodowi
(...) Jest wojną kulturową, którą chcą uderzyć w naszą duszę,
nasz system wartości, w naszą
filozofię życia, w naszą wolność.
(...) To jest wojna! Obudźcie
się!"13
Włoska dziennikarka Oriana
Fallaci, unikając „poprawności
politycznej”, opisała w sposób
dobitny i otwarty zagrożenie,
jakie stwarza dżihad dla Europy
i jej dziedzictwa kulturowego.
Uświadomiła, że sankcja religijna powoduje, iż terrorysta
w świętej wojnie jest skłonny
do większego poświęcenia,
oddania i podejmowania większego ryzyka. Słowa Fallaci są
mocne i szorstkie, lecz stanowią
wyraz wściekłości, a zarazem
błagalny krzyk o porzucenie
obojętności. Mocne zawołanie
„obudź się Europo” – jak widać
do dziś jest bez skutku.
Jednakże aktualnie poza

zewnętrznymi, negatywnymi
czynnikami wpływającymi
na zmierzch kultury Europy,
największym zagrożeniem jest
stan świadomości jej autochtonicznych mieszkańców, cechujący się rozchwianiem własnej
tożsamości. Problem ten trafnie
opisuje Bogdan Stańkowski,
twierdząc: „Największym jednak problemem współczesnych
społeczeństw kultury zachodniej
jest zagubienie aksjologiczne
i uzurpacje niektórych środowisk
do zaspokojenia każdego żądania, które automatycznie staje
się „prawem do…”. Każda osoba
połączona w grupę charakteryzującą się wspólnymi dążeniami,
stara się, by jej pragnienia były
zaspokojone. Każdy domaga się
praw dostosowanych do jego
wizji i sposobu życia, do jego
kultury. Sytuacja roszczeniowa
każdego z osobna, a w konsekwencji każdej mniejszości,
sprawia, że prawo ma odpowiadać i być podporządkowane interesom poszczególnych
grup. Niechęć do oparcia prawa
na uniwersalnych przesłaniach
sprawia, że nie ma już żadnego powodu, aby nie zaspokoić
grup domagających się „praw”
partykularnych”.14
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Konrad Adenauer

Przeciwdziałając aktualnym
nurtom ideologicznym (idei gender, LGBT, ekologizmu), których
działania prowadzą do podważenia fundamentów cywilizacji
łacińskiej – europejskiej, powinno się jak najszybciej sięgnąć
do koncepcji i doświadczeń
z drugiej połowy XX wieku,

związanych z procesem integracji europejskiej krajów Europy
Zachodniej, sprzyjającej pojednaniu zwaśnionych narodów,
a także sprzyjających zmianom
politycznym i strukturalnym
w krajach Europy Wschodniej
oraz włączeniu ich w struktury
UE.
Do najbardziej aktywnych
zwolenników integracji europejskiej należeli m.in. Konrad
Adenauer, Robert Schuman,
Alcide De Gasperi, Joseph Bech
(„ojcowie współczesnej Europy”),
aktywni uczestnicy europejskiej
sceny politycznej, których chrześcijańskie poglądy i przekonania były bliskie obrazowi świata,
który zawierał się w cywilizacji

łacińskiej.
W początkowych dekadach
XXI wieku Europa daleko odeszła
od wizji, a także od idei inicjatorów („ojców”) integracji europejskiej. „Stopniowa utrata pamięci
i dziedzictwa chrześcijańskiego
prowadzi do agnostycyzmu
i obojętności religijnej, wywołującej u wielu Europejczyków
wrażenie, że żyją bez duchowego
zaplecza”.15
Współczesne, negatywne
uwarunkowania dążeń elit „Brukseli” do stworzenia Europy ponadnarodowej, w których zbyt
łatwo pomija się różnorodność
kulturową oraz wielość uznawanych wartości, gdyż uznawane
są za analogiczne - z natury

Robert Schuman

Alcide De Gasperi

Altiero Spinelli

Nowa epoka odrodzenia
Europy – powrót
do cywilizacji łacińskiej
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europejskie, tak oczywiste, aby
uznać je za coś szczególnego.
Zastępowane są ona uniwersalną zachodnią kulturą masową,
posiadającą co prawda korzenie
europejskie, ale ukształtowaną
na bazie odmiennej tradycji
i doświadczeń, której podstawą
przyjęcia jest, tzw. „poprawność
polityczna”.
Działania te nie uwzględniają
historycznych doświadczeń jednoczenia się Europy, w której
naród jest suwerenem, stanowiącym część „europejskiej rodziny narodów”, połączonych
tradycyjnymi wartościami kulturowymi. Tożsamość religijna
i ludowa jest bogactwem kulturowym, narodowym, historycznym i duchowym. Każdy kraj
ma swoją własną tożsamość,
ale musi być ona połączona
z dialogiem, który umożliwia
jego narodowi zachowanie
swojej tożsamości w jedności
z innymi. „Jedność Europy budowana jest przez ludzi, mieszkańców Europy. Narzędziem
tego budowania są instytucje
i organizmy międzynarodowe.
Ich działalność musi odpowiadać
rzeczywistym potrzebom historycznie ukształtowanych krajów,
regionów, wspólnot lokalnych
oraz poszczególnych ludzi, czego „testem sprawdzającym jest
uszanowanie podstawowych
praw osoby ludzkiej".16
Sytuacja kulturowa współczesnej Europy daleko odbiega
od myśli i wyobrażeń jej twórców
oraz pierwszych założeń. Proces
upadku cywilizacji europejskiej
przyspieszył za następców Helmuta Kohla – ostatniego polityka, którego można było nazwać
„ojcem zjednoczonej Europy”.
Nadzieję odbierają słowa wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa:
„Islam jest naszą sprawą, islam
jest częścią naszej teraźniejszości
i będzie częścią naszej przyszłości”. Wynika z nich, że Timmermans zdradził nie tylko kulturę
i tradycję, ale próbuje swoje
imaginacje narzucać krajom
Europy.17
Głoszona wizja jest nie tylko
zagrożeniem dla tradycyjnego
europejskiego stylu życia, opartego na takich wartościach, jak:
wolność słowa, wyznania i bycia
chrześcijaninem, równość płci,
swoboda głoszenia poglądów
politycznych. Stanowi upadek
wszystkich tych dziedzin, które
otwierają człowieka na wyższe

wartości: duchowe, estetyczne
i poznawcze, etyczne, a także
prowadzi do zasadniczych zmian
mentalności i wzorców zachowań - niepraktykowanych dotąd
w Europie.
Cywilizacja łacińska – europejska może przetrwać, jeśli UE
skutecznie odpowie na współczesne wezwania oraz powróci do myśli twórców integracji
europejskiej, unii narodów
zachowującej ich tożsamość
i podmiotowość. Punktem wyjścia dla ratowania „wspólnej
Europy” winno być spojrzenia
wstecz, przypomnienie jej koncepcji i wizji zawartej w myślach
Konrada Adenauera, Roberta
Schumana i Alcide de Gasperiego, które można wyrazić następująco: „Ta prawdziwa, nowa
Europa, ten wspólny i rodzicielski
dom wszystkich Europejczyków,
winien być szańcem tradycji zachodniej i chrześcijańskiej, źródłem siły duchowej i miejscem
pracy pokojowej. Taka Europa
bez wątpienia będzie się musiała
obronić przed wszystkimi, którzy
grożą pokojowi i wolności, ale
sama nie jest niczyim wrogiem”.18
Zbiegiem okoliczności
historii, aktualnie zadanie to
przypadło Niemcom (od Konrada Adenauera do Ursuli von
der Leyen), którzy po raz pierwszy objęli przewodnictwo nad
„wspólnotą europejską”, pozwalającą w praktyce zrealizować jej
idee. Ursula von der Leyen jest
nadzieją. Można sądzić, że podejmie ona próbę analizy tego,
co się w UE dzieje i będzie ona
koncyliacyjnie podchodzić do
partnerów. Należy mieć nadzieję, że nie będzie stawiała spraw
„na ostrzu noża”.19
Koncepcji przywrócenia
Europie utraconej tożsamości kulturowej szukać można
w twórczości naukowej wybitnych humanistów z lat trzydziestych XX wieku, którzy przewidzieli obserwowane współcześnie w skali globalnej zderzenie
kultur, głoszone przez Oswalda
Spenglera20, Feliksa Konecznego21, Floriana Zanieckiego22, czy
Samuela Phillipsa Huntingtona23,
głosząc prognozy o zmierzchu
cywilizacji Zachodu, która „odbiegając od obrazów i wyobrażeń,
zwraca się w kierunku bezkształtnej i pozbawionej wyobrażeń
i obrazu („drogi katolickiej pobożności”) rzeczywistości cierpienia”.
Lektura twórczości wymie-

nionych autorów wskazuje
na genezę powtarzających się
obecnie procesów i czynniki je
wywołujące, które prowadzą
do kryzysu cywilizacji europejskiej, a w końcowej jego fazie
do jej upadku. Potwierdza, że
w historii ludzkości przeminęło
wiele cywilizacji, jak przykładowo rzymska, której upadek wywołało, podobne współcześnie
zderzenie kultur wskutek napływu migrantów (obcych kultur)
na obszar Europy.
Nadzieje powrotu Europy
do cywilizacji łacińskiej, odbudowy tego, co zostało utracone lub
zapomniane, budzą zmieniające
się zapatrywania polityczne społeczności europejskiej, popierającej w coraz większym stopniu
partie eurosceptyczne, wyrażające swój sprzeciw odnośnie
kierunków rozwoju integracji
europejskiej. Programy tych partii, jeśli nie analizuje się ich „przez
fałszywy pryzmat poprawności
politycznej”, sprzyjają uzależnieniu polityki „brukselskich elit”
od decyzji narodowych, ponownemu wzmocnieniu suwerenności narodowej, podejmowaniu
decyzji w interesie narodowym,
a przede wszystkim uwolnienia
się od „odgórnego” narzucania
pod pozorem demokratyzacji
społeczeństwa Europy nieakceptowanych przez niego ideologii.
Nadzieje budzą wybory parlamentarne z ostatnich dwóch
lat w największych państwach
zachodnich Unii Europejskiej,
w których trzecią siłą parlamentarną stały się trzy partie eurosceptyczne, dążące do zmiany
obecnych i planowanych założeń
programowych integracji europejskiej. Stanowią one efekt
sprzeciwu społeczeństwa (nastrojów antyunijnych) odnośnie
aktualnej polityki Unii Europejskiej, podważającej kod kulturowy Europy, czego wyrazem jest
wzrastające poparcie w RFN
skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD), działającej
pod przewodnictwem: Frauke
Petry, Jörg Meuthen; we Francji
dla nacjonalistyczno - separatystycznego Zjednoczenia Narodowego (RN), działającego pod
kierownictwem Marine Le Pen,
którego poglądy (eurosceptycyzm i populizm) podzielają
dwie partie posiadające, jak na
razie znikome poparcie, tj. Ruch
dla Francji (MPF) oraz Powstań
Republiko (DLR):; natomiast
we Włoszech zwolennikami

nacjonalizmu, prawicowego
populizmu, eurosceptycyzmu
i demokracji bezpośredniej są
dwie partie, tj. Liga Północna
(LN), której przywódca jest
Matteo Salvini oraz Liga Pięciu
Gwiazd (M5S) z przywództwem
Luigi Di Maio.
Radykalna zmiana opinii
społeczeństwa wobec aktualnych (ocenianych negatywnie)
działań UE następuje również
w Hiszpanii, w której wzrost
poparcia odnotowuje tożsamościowa partia skrajnej prawicy VOX Santiago Abascala,
będąca trzecią siłą polityczną
oraz w Portugali, w której coraz
więcej zwolenników zdobywa
chrześcijańsko-demokratyczna
Partia Ludowa (CDS-PP).
Wzrastające polityczne (partyjne) unarodowienie koncepcji
dalszego rozwoju Unii w Europie
Zachodniej oraz Środkowej, staje się nowym podmiotem (siłą
polityczną – silną ideologicznie),
coraz mocniej oddziaływującym
na instytucje Unii Europejskiej,
zobowiązując je do ochrony
europejskiego dziedzictwa
kulturalnego, przeciwdziałania
zakorzenieniu się w społeczności Europy ideologii ponowoczesności. Zwiększeniu jego
oddziaływania sprzyjają rosnące
wśród społeczeństwa nastroje
antyimigracyjne, nawet w tej
części, która dotąd kierowała
się poprawnością polityczną,
a w ideologii ponowoczesności
widziała „świetlistą” drogę rozwoju Europy.
Krytyki działań elit brukselskich, niechętnych przeprowadzeniu głębokiej reformy Unii,
(niewyrażających skłonności
do świadomego budowania Unii
na bazie własnego europejskiego dziedzictwa kulturowego,
przywiązanych do ingerencji
w prawodawstwo narodowe,
mimo braku traktatowych podstaw do ingerowania w proces
legislacyjny, lekceważących procesy, które zagrażają przyszłości Europy), nie powstrzyma już
dziś oskarżanie „eurosceptyków”
ulubionymi pojęciami z „księgi
poprawności politycznej”, że są
nacjonalistami lub faszystami,
że dążą do „Brexitu”, gdyż mijają się z wagą problemu i istotą
rzeczy, bo nie chodzi o wyjście
z Unii, lecz przywrócenie zasad
i celów jej działania zgodnych
z koncepcją „ojców integracji”.
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SZENSZTACKIE KAPLICZKI, OŁTARZE I OBRAZY MTA
NA ZIEMI KŁODZKIEJ I ŚLĄSKU
Ruch Szensztacki
w batalii o chrześcijańską
duszę
W dobie pandemii Covid-19
świat doświadczył nie tylko globalnego dramatu biurokracji,
pustki, dezinformacji, nadużyć
i obłudy ze strony organizacji
międzynarodowych oraz granic ludzkich możliwości. Zarazem zdemaskowano nie tylko
pozorne działania WHO, ale też
wiele manipulacji i szereg ideologii oraz nonsens teorii samowystarczalności. Przekonaliśmy
się dobitnie, że kultura bez religii
jest jak człowiek bez duszy. Natomiast religia bez mistyków, to
jedynie filozoficzna teoria. Zaś
mistyka bez osobistego i personalnego kontaktu (przyjaźni)
z Trójjedynym Bogiem Miłością, to czysta demagogia. Zaś
wiara bez doświadczenia bycia
kochanym i zbawionym przez
Boga, to jedna z form ateizmu.
Współczesny człowiek, jak być
może nigdy dotąd, potrzebuje fundamentalnego odkrycia
mistyków (św. Teresa od Jezusa – „Bóg sam wystarczy!”). Ich
bezcenne doświadczenia przypominają nam, że tylko Trójjedyny
Bóg jest w stanie zaspokoić najgłębsze pragnienia i cele naszej
egzystencji. Tylko On umożliwia
osobowy rozwój i pełną realizację człowieczeństwa z dynamiką
trynitarnej komunii – wspólnoty
oraz jedności.
W XX w. szczególnym darem
Ducha Świętego dla tożsamości
i misji Kościoła oraz dla odnawiania współczesnego świata,
a w pierwszym rzędzie Niemiec
i Europy, stał się charyzmat
udzielony słudze Bożemu
ks. Józefowi Kentenichowi SAC
(*1885 †1968) 1 założycielowi
międzynarodowego Ruchu
Szensztackiego (RSZ). Należy
w tym miejscu podkreślić trzy
niezwykle istotne fakty. Otóż
po raz pierwszy w dziejach
Kościoła powstał, aprobowany
ruch kościelny, który stanowił
aż tak bardzo złożoną i wyrazistą mozaikę obrazu organizmu Kościoła – Mistycznego
Ciała Chrystusa. Jego duszę
i serce wypełnia trynitarna mi-

łość wzajemna, pochłania wspólnotowe dążenie do świętości
i budowania komunii. Po drugie
ks. Józef Kentenich jako mistyk
jest twórcą nowego typu duchowości maryjnej. Po trzecie,
Założyciel RSZ jako pierwszy
głosił tak jednoznacznie, że
Słowianie, a zwłaszcza Polacy
noszą w sobie swego rodzaju
zalążki pradziecięctwa Bożego
i są wyjątkowo predysponowani
do przyjęcia charyzmatu i misji
Maryi.
War to prz ypomnieć, że
ks. Józef Kentenich SAC wraz
z członkami młodego RSZ
podejmował najpier w systemowy wysiłek apostolski
na rzecz obrony duszy narodu
niemieckiego przed hitlerowskim
neopogaństwem i ateizmem.
W praktyce podobnie jak i założyciel księży pallotynów - św.
Wincenty Pallotti, chciał formować nowych ludzi i nowe społeczeństwo, aby móc z pomocą
MB MTA doprowadzić do Boga
cały świat. Proponując nowy
typ duchowości maryjnej („nic
bez Ciebie, niż bez nas”) oraz
pedagogiki pastoralnej („Pod
opieką Maryi pragniemy kształtować nas samych na mocne,
wolne, kapłańskie charaktery"),
marzył o zaangażowaniu kapłanów i wszystkich chrześcijan
w ewangelizację świata oraz
zjednoczeniu ich wysiłków dla
pełniejszej realizacji apostolskich
zadań Kościoła (Ef 1,10).
Historyczny kontekst
rozwoju duchowości
szensztackiej na ziemi
kłodzkiej
Zanim naszkicujemy okoliczności rozprzestrzeniania
się duchowości szensztackiej
na Śląsku oraz efekty współpracy śląskich pallotynów
ze świeckimi na rzecz instalacji
szensztackiego obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej
(MB MTA) – ikony trynitarnej
miłości - umieszczonego m.in.
w górskim kościele pielgrzymkowym w Nowej Rudzie - Słupcu
(ma to posłużyć m.in. odpowiedzi
na pytanie: w jaki sposób Kłodzczanin ks. Gerhard Hirschfelder

zetknął się z RSZ?), w tabelarycznej formie zestawiamy dotychczas zinwentaryzowane jego
kopie.
Poniższe zestawienie - „czuły sejsmograf ” - procesu rozprzestrzeniania się duchowości szensztackiej i umacniania
struktur RSZ na ziemi kłodzkiej,
który dokonał się już za kadencji
i za aprobatą ks. infułata Franza
Ditterta (*10 XII 1857 Wilkanów †18 XII 1937 Międzylesie).
W 1921 r. został wybrany wielkim
dziekanem kłodzkim i generalnym wikariuszem arcybiskupa
praskiego dla Hrabstwa Kłodzkiego. Angażował się zarówno
w działalność charytatywną
na terenie ziemi kłodzkiej (m.in.
w 1930 r. po katastrofie górniczej w Jugowie k/ Nowej Rudy),
jak też w działalność polityczną,
przewodnicząc powiatowej strukturze katolickiej Partii Centrum
(13 XII 1870 - 5 VII 1933)2. Z powodu swojego krytycznego podejścia do nazizmu był wielokrotnie
nachodzony przez gestapo.
Natomiast na czele metropolii praskiej, do której aż do roku
1972 należał dekanat kłodzki,
w latach 1931-1941 stał ks. kard.
Karel Kašpar (* 16 V 1870 Mirošov
k/ Rokycan †21 IV 1941 Praga).
Dobrze znał nie tyko Północne
Czechy, ale i ziemię kłodzką.
Bowiem uprzednio posługiwał
jako pomocniczy biskup Hradca
Králové (1920-1921), następnie
jako ordynariusz tej diecezji
(1921-1931) i wreszcie jako arcybiskup praski (1931-1941).
W 1933 roku, kiedy naziści przejęli władzę, rozpoczęły
się prześladowania Kościoła
w Niemczech i na Śląsku oraz
wspólnot zakonnych i stowarzyszeń. Między innymi zostały
skonfiskowane szkoły pallotyńskie, ale niektóre domy „uratowały się”. Zamieniono je jednak
na szpitale wojskowe. Wielu pallotynów zostało uwięzionych bez
podania motywu aresztowania,
a także bez przekazania żadnej
informacji bliskim.12 współbraci
z limburskiej prowincji Św. Trójcy
(do której należeli śląscy pallotyni z Ząbkowic i Kietrza k/ Raciborza) zostało deportowanych
do obozu koncentracyjnego

Słupiec - Nowa Ruda Data instalacji:
obrazu MTA w szensztackim ołtarzu
bocznej kaplicy - 21 V 1934 r. Źródło
przekazu: efekty kwerendy Sr. M. Pia
Buesge, w: Archiv der Schönstätter
Marienschwestern, Berg Schönstatt 1,
54179 Vallendar, Deutschland. (AG);
D. Pol, E. Hoffmann, Das Denatsarchiv des
Erzbischöflichen Generalvikariats der
Grafschaft Glatz, [Lorsch 1995].

Ks. Józef Kentenich SAC (*1885 - †1968)

w KL Dachau. Wśród nich był
m.in.: dr filozofii ks. Heinrich
Schulte (*1901 - †1980, ówczesny prowincjał (1941-1956;
więzień Dachau 6. V 1944 - 26. IV
1945), założyciel Ruchu Szensztackiego ks. Józef Kentenich
oraz ks. Richard Henkes (czynny
w Kietrzu, okolicy oraz na Dolnym Śląsku).
W tym czasie przełożonym
generalnym księży pallotynów był włoski kapłan Giacinto
Cardi SAC (* 4 VII 1876 Lenola
†19 V 1956 Rzym). Ten najwyższy
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urząd sprawował on dwukrotnie, tzn. w latach: 1919 - 1925
oraz 1931-1937. Jego następcą
w latach 1937 - 1947 był niemiecki pallotyn Karl Hoffmann (* 8. V
1887 Langenberg † 22. II 1968
Limburg an der Lahn).
Lokalizacja i położenie
Słupiec – to dzielnica miasta
Nowa Ruda (nad Włodzicą, którego historia sięga XIII w., aktualnie w aglomeracji wałbrzyskiej)4
położona na wysokości 400–470
m n.p.m., pięć kilometrów na południowy wschód od centrum
Nowej Rudy, u podnóża Góry
Wszystkich Świętych (648 m.np.)
w województwie dolnośląskim,
w powiecie kłodzkim5. Połączona
w 1973 r. z miastem Nowa Ruda
(uprzednio w latach 1967–1973
było to samodzielne miasto)
z neogotyckim kościołem parafialnym św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 1887 r.6 W Słupcu urodził się wybitny profesor teologii,
ksiądz katolicki, badacz historii
kościoła Joseph Wittig (*1879 -

†1949). W domu, w którym się
urodził i spędził większość życia
funkcjonuje obecnie poświęcone
mu muzeum. Sąsiednimi miejscowościami są Nowy Dzikowiec
i Dzikowiec na północnym
wschodzie, Czer wieńczyce
na południowym wschodzie,
Bożków na południu, Ścinawka
Średnia na południowym zachodzie, Ścinawka Górna i Bieganówek na zachodzie oraz Bieganów
i Włodowice na północnym zachodzie. Obecnie Słupiec jako
część miasta Nowa Ruda liczy
około 12.000 mieszkańców.
Słupiec to dawna wieś łańcuchowa o długości około 3,3 km,
położona pomiędzy Wzgórzami Włodzickimi a Garbem Dzikowca, na południowy wschód
od centrum Nowej Rudy. Jako
wieś wymieniana jest w dokumentach m.in. z 1327 r. jako „Slegelonis villa” –nazwa ta pochodzi
zapewne od nazwiska kłodzkiej
rodziny Schlegel, domniemanych
założycieli Słupca, ok. 1330 r.
jako „Slegilisdorf”. Inne pisownie
to „Slegelsdorf” (1337 r.), „Schlegelsdorf” (1396 r.) i „Slegil” (1407

roku). W 1607 r. w Słupcu odkryto
złoża złota, a w roku 1620 lub
1941 zaczęto wydobywać węgiel
kamienny (przed 1742 r. otwarto
kopalnię „Johann-Baptista-Grube”), jednak rozwojowi górnictwa
przeszkodziła szalejąca wówczas wojna trzydziestoletnia,
a później w roku 1680 zaraza.
W roku 1708 Słupiec został nabyty przez włoski ród baronów Pilatich7 i zaczął się rozwijać gospodarczo, zwłaszcza w dziedzinie
górnictwa i tkactwa. Szczególnie
intensywny rozwój przemysłowy
(głównie wydobycie węgla i łupków ogniotrwałych; te ostatnie
wydobywano jeszcze w ostatniej
ćwierci XIX w.) przypada na wiek
XVIII. W tym okresie w miejscowości funkcjonowały dwie duże
kopalnie węgla i ok. 250 warsztatów tkackich, wyrabiających
tkaniny lniane i bawełniane.
W roku 1840 we wsi istniały:
kościół, szkoła, szpital, gorzelnia,
browar, cegielnia, cztery młyny
wodne i dwie kopalnie węgla,
do których wkrótce dołączyły kolejne. Poza wydobyciem
węgla8 w Słupcu uruchomiono

kamieniołomy, w których wydobywano czerwony piaskowiec
i bazalt - gabro (kamieniołom
dla gabro znajduje się na północ od miasta). W roku 1902
do miejscowości doprowadzono
linię Kolei Sowiogórskiej, która
usprawniła transport towarowy
i przyczyniła się do rozwoju turystyki w regionie. W roku 1945
po wkroczeniu Armii Czerwonej
miejscowość poddała się bez
walki. W wyniku II wojny światowej Słupiec powrócił do Polski.
W 1945 r. został przemianowany
na „Szlagów”, a w 1947 r. na „Słupiec”. Wiele niemieckich rodzin
górniczych zostało zatrzymanych
na miejscu (byli niezbędni jako
specjaliści przy urobku węgla
w kopalniach). Większość z nich
przeprowadziła się do Republiki
Federalnej Niemiec przez jednoczenie rodzin. Po wysiedleniu
Niemców, do Słupca przybyło wielu polskich osadników,
w tym również górnikówreemigrantów z Francji. Rozbudowano
infrastrukturę i stworzono nowe
osiedla, głównie na potrzeby
pracowników kopalń. W 1959

Kapliczki, ołtarze i obrazy MTA na ziemi kłodzkiej i Śląsku3

Legenda: (!) = przy danej miejscowości podaję ważne fakty dla dziejów RSZ FK MTA – filialna kapliczka MTA O MTA – obraz MTA G MTA- obraz MTA w grocie Kb MTA – kaplica boczna
z obrazem MTA Kd MTA – kaplica domowa z obrazem MTA Kp MTA – kapliczka przydrożna z obrazem MTA Ołt O MTA – ołtarz z obrazem MTA N – Nisza # - efekty wywiadów i kwerend
ks. T. Fitycha
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Słupiec otrzymał status osiedla,
a w 1967 r. prawa miejskie.
W 1973 roku liczba ludności
Słupca przekroczyła 7.700,
a miasto zostało włączone administracyjnie do sąsiedniej Nowej
Rudy.
Pierwsza wzmianka o kościele parafialnym, który należał
do kłodzkiego dekanatu
(a tym samym do praskiej diecezji), pochodzi z 1384 r., ale parafię erygowano w XVI w. Wraz
z Hrabstwem Kłodzkim (które
było ewenementem w koronie
Czech), po pierwszej wojnie śląskiej w 1742 r., a definitywnie
po pokoju w Hubertusburgu
z 1763 roku przeszło w posiadanie Prus (nie mniej administracja kościelna pozostawała nadal
w jurysdykcji praskich arcybiskupów). Po reorganizacji Prus
Słupiec należał do województwa
śląskiego, które zostało podzielone na powiaty. W okresie 1816 –
1853 okręgiem było Kłodzko,
a w latach 1854 – 1932 Nowa
Ruda. Od 1933 r. Słupiec po-

nownie należał do okręgu Kłodzkiego. Od 1874 r. gmina wiejska
Słupiec (niem. Schlegel) tworzyła
okręg o tej samej nazwie. Wraz
z odkryciem złóż węgla i rozbudową tkalni mechanicznych
Słupiec przekształcił się w wieś
przemysłową. W 1902 r. podłączono go do sieci kolei.
Katolicki kościół parafialny
pw. Św. Katarzyny Al. został zbudowany w latach 1885 – 1887
według planów protestanckiego
architekta Bernharda z Nimptsch
z czerwonego piaskowca. Jest
to świątynia trzynawowa z neogotyckim wyposażeniem wnętrza. Architekt Józef Elsner sen.
(* 1845 Kudowa-Słone †1933
Monachium) zaprojektował dla
neogotyckiego wnętrza ołtarz
główny, ołtarze boczne, ambonę,
balaski i krzesła chóralne (które
zostały wykonane w jego monachijskim „Warsztacie Sztuki
Kościelnej”). Na zewnątrz - pod
dachem, na północno-zachodnim podsuficie znajduje się kamienna głowa wilka. Ponieważ

Kościół św. Katarzyny w Nowej Rudzie - Słupcu. Fot. ks. T. Fitych
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tego typu wyobrażenia były
szeroko rozpowszechnione
w XII wieku., zakłada się, że
w tym czasie istniał już w tym
miejscu kościół kamienny. Parafia Schlegel obejmowała przed
wojną także dawne niemieckie
kolonie: Fohler, Kirchberg, Neusorge, Hinterberg, Wolfswinkel,
Wiesental, Neuhinterberg, Theresienfeld, Goldgraben, Grube,
Leppelt, Oberberg i Steinwiesen. Natomiast po wojnie dom
zakonny z kaplicą miały tu siostry SS. Franciszkanki Szpitalne,
a sama parafia liczyła kolejno:
3.995 (1959 r.), 8.000 (1971 r.),
8.500 (1979 r.), 11.303 (1990 r.),
10.800 (2010 r.). Obecnie parafia jest siedzibą dekanatu Nowa
Ruda-Słupiec i należy do diecezji
świdnickiej (eryg. 25 II 2004 r.;
24 dekanaty, 190 parafii dla
535.661 wiernych, dla których
posługuje 459 duchownych
w tym 1001 zakonnych).
Właściciele dominium 9 –
prawni patroni parafialnego
kościoła10 Początki wsi wiąza-

ły się być może z wczesnym
słowiańskim osadnictwem
w dolinie potoku Dzik. Pierwsze
historyczne wzmianki o niej pochodzą z 1327 i 1330 r. i dotyczą
już prawdopodobnie osiadłej
w czasach króla Czech, Przemysła
Ottokara II, ludności niemieckiej.
Posiadłość Schlegel rozwinęła się
z majątku kilku rycerzy i sędziów.
W 1337 r. jedna część wsi była
własnością kłodzkich joannitów,
a druga - rycerzy von Rachenau
(ich majątek w 1474 r. przeszedł
w ręce rodziny von Czeschau).
Dokumenty z XIV – XVII w. mówią
o czterech, powstałych kolejno
dobrach. Trzy z nich stanowiły
folwarki, a jedno najważniejsze
dla wsi majątek ziemski „Freirichtergut” (wymieniany w 1336 r.),
gdyż z niego powstał później
majątek z zamkiem w środkowej części wsi. W II poł. XIV w.
słupieckie włości były własnością wielu rodzin, m. in. von
Moschen, von Czeschau (1374 1494), von Pannwitz (1494 –
1509) oraz von Glaubitz. W 1389

Ołtarz główny w kościele św. Katarzyny. Fot. ks. T. Fitych
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roku Hans von Glaubitz sprzedał
je opatowi kłodzkich augustianów. Od Pannwitzów kupił je
w 1509 r. niejaki Jakob Stanke,
którego rodzina miała je do 1572
roku. Od 1585 r. dobra słupieckie
przeszły w ręce Jacoba von Stillfrieda, który w 1615 r. sprzedał je
Davidowi baronowi von Logau
(ten poparł czeskie powstanie
narodowe z 1618 r.)11. Z tego powodu jego spadkobiercy utracili
1/3 swoich dóbr. W czasie wojny
trzydziestoletniej (1618-1648)
cesarska komisja skonfiskowała dobra słupieckie, które
w 1626 r. oddano kapitanowi armii cesarskiej, Karlowi baronowi
von Strasolde. Trzy lata później
część dóbr słupieckich odstąpił
pułkownikowi armii cesarskiej Johannowi Angelo Morgante (który był właścicielem sąsiedniego
Woliborza)12. Rodzina baronów
Morgante posiadała je do 1708
roku, kiedy to po bezdzietnej
śmierci Juliana Franza Ferdinanda, dobra te pozyskał jego
krewny - Joseph Anton Pilati von
Thassul (majątek Słupiec nabył
za 34.000 guldenów). W dwa lata
później został on hrabią Rzeszy,
a w 1711 r. mianowano go wiceadministratorem czterech
księstw śląskich. Rodzina Pilatich posiała dobra słupieckie
(z przysiółkiem „Neusorge” oraz
innymi dobrami na ziemi kłodzkiej) do 1945 r. 13 Baronowie
Morgante w 1685 r. zbudowali
pałac, który następni właściciele, hrabiowie Pilatti, rozbudowali
w XI X w. i u ż yt k owal i aż
do 1945 r. (istniał przy dzisiejszej
ulicy Radkowskiej)14. Po drugiej
wojnie światowej zamek został
całkowicie zniszczony (zob. Re-

jestr Zabytków: dwór, nr rej.: 288
z 11.05.1951).
Góra Wszystkich Świętych
Góra o której mowa zwana
była przez pewien czas nazywana „Górą Matznera” (Franz M. to
jeden z ofiarodawców świątyni
obok Jakuba Strangfelda), później także „Górą Kościelną” (bowiem na Kościelcu), by wreszcie
otrzymać kartograficzną nazwę
„Góra Wszystkich Świętych”.
Już na początku XVII w. była
ona celem i miejscem licznych
pielgrzymek. Od niepamiętnych
czasów stał tu morowy krzyż
chroniący okolicznych mieszkańców przed wichrami, burzami
i zarazami15. Nie wykluczone, że
był to pierwszy widoczny znak
misyjnej działalności benedyktynów mających swe klasztory
w Krzeszowie i Broumowie.
Dominująca nad Słupcem Góra
Wszystkich Świętych (niem. Allerheiligen Berg) - jest najwyższym szczytem (648 m. n. p. m.)
w Sudetach Środkowych 16 .
Wzniesienie położone jest niedaleko Słupca, w północno-środkowej części Wzgórz Włodzickich,
na wschód od centrum Nowej
Rudy. Jest to kopulaste wzniesienie o dość stromych zboczach, z wyraźnie zaznaczonym,
odsłoniętym wierzchołkiem,
w większości pokrytym łąkami.
Zbocza poniżej szczytu porastają niewielkie lasy mieszane
z przewagą drzew liściastych oraz
zagajniki. Na szczycie znajduje
się punkt widokowy. Stanowi
go kamienna wieża widokowa
wzniesiona w 1913 r. (konstrukcją zbliżona do wieży na Wiel-

Kościół Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie - Słupcu.
Fot. ks. T. Fitych

kiej Sowie) - z miejscowego,
czerwonego piaskowca - przez
Kłodzkie Towarzystwo Górskie17,
której nadano imię feldmarszałka
H. von Moltkego18. Wieża stanowi okrągły słup o wysokości
15 metrów, który zwęża się nieco
ku górze. Zwieńczona jest galeryjką i okrągłą latarnią przykrytą
stożkowatym, blaszanym daszkiem z masztem. Po przeciwnej
stronie głównego wejścia wybity
jest otwór wyjściowy na nieistniejący współcześnie balkonik.
Wejście główne wykończone
jest łukiem. Prowadzą do niego
schody i niewielka platforma.
Na lewo od schodów znajduje się
wąskie, boczne wejście do przyziemia. Nad wejściem do wieży
znajduje się płaskorzeźba niemieckiego feldmarszałka, który
jest jej patronem budowli (niem.
Moltketurm). Jej poprzedniczką
była miniwieża z 1889 roku, o wysokości 2,8 metra. W przeszłości
obok wieży istniało także niewielkie schronisko turystyczne (niem.
Lukasbaude lub Lucas-Baude),
z kilkoma miejscami noclegowymi. Niewielki obiekt z płaskim
dachem, jak większość tego
typu budynków po 1945 roku,
został zdewastowany i przestał
istnieć. Z tego miejsca roztacza
się malownicza panorama Sudetów Środkowych. Obecnie
po gruntowanym remoncie wieży w 2011 roku, ponownie można
z jej wyżyn oglądać piękny widok
na: Góry Sowie, Góry Suche, Góry
Bardzkie, Góry Stołowe, Góry
Bystrzyckie, Kotlinę Kłodzką
i Masyw Śnieżnika. Przez wzgórze
przechodzą dwa szlaki turystyczne – zielony i czerwony19.

Epidemie i pandemie
w dziejach Polski
Epidemia – to występowanie
w określonym czasie i na określonym terenie przypadków zachorowań lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż oczekiwana20. Również
i w polskiej historii często możemy się natknąć na liczne epidemie. Od dżumy czy cholery
do ospy i grypy. Dawniej pojawiały się nawet co kilka lat.
Pierwszych informacji na temat
epidemii w Polsce można doszukać się w kronice Jana Długosza.
Dotyczyły one 1003 oraz 1006 r.,
a wzmianka brzmiała następująco: „Głód, mór i zaraza okropne
panowały tymi czasy nie tylko
w Polsce, ale i w całym prawie
świecie”. Dżuma, bo zdaniem
historyków to o niej mowa,
pojawiała się w naszym kraju
regularnie w 1186, 1283, 1307,
1360, 1383, 1451, 1497, 1542,
1573, 1663, 1680 oraz 1720 r.
Według kronik w 1348 r. „czarna
śmierć” dotknęła 25 proc. Polaków. Nie tylko „morowa zaraza”,
ale również ospa, cholera i inne
niezidentyfikowane wówczas
choroby wielokrotnie nękały
Polaków. Pojawiały się co kilkanaście, albo nawet kilka lat. Występowały zarówno na określonych
obszarach, jak i na terenie całego
kraju. Z kronik Jana Długosza
wynika, że władze Polski po raz
pierwszy zareagowały na problem epidemii w 1472 r. Pod koniec XV w. w Krakowie epidemie
dżumy zdarzały się co 2-3 lata,
a nawet rok po roku. W latach
1500-1750 w samym Krakowie
odnotowano 92 epidemie (naj-

Ołtarz główny w kościele Matki Bożej Bolesnej w Nowej Rudzie - Słupcu. Fot. ks. T. Fitych
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więcej wśród wszystkich miast),
w latach 1601-1650 było ich tam
aż 19, a w Warszawie 33. W wieku XIX ludzie zaczęli chorować
na cholerę - zaraźliwą chorobę
zakaźną przewodu pokarmowego. Jej przyczyną było spożycie
skażonego pokarmu lub wody.
Fakty potwierdzają tragiczną
w skutkach relację - wojna
a epidemie. W minionym stuleciu
I wojna światowa zaowocowała
również i tym, że oprócz tyfusu
i czerwonki (które dziesiątkowały
zwłaszcza obozy jenieckie) przyniosła grypę hiszpankę, najbardziej zabójczą ze współczesnych
epidemii. Według różnych specjalistów zabiła ona na całym
świecie od 50 do nawet 100
milionów osób, a zachorowało
około 500 milionów. Wbrew
nazwie wirus został do Europy
przeniesiony z USA przez żołnierzy amerykańskich udających się
na front. Podczas wojny polsko-bolszewickiej straty z powodu
epidemii wśród jeńców rosyjskich w Polsce wyniosły około
20-25 tys. na ogółem 85 tys.
Na terenie Rosji i Litwy w obozach jenieckich w tym okresie
przebywało około 51 tys. żołnierzy polskich, w wyniku epidemii
zmarło do 20 tys. spośród nich
(czyli ok. 40 procent). Jeszcze
do połowy ubiegłego stulecia do
najczęstszych chorób zakaźnych
należał dur brzuszny – w latach
1919-1924 zabił prawie 10 tysięcy Polaków. Poprawa warunków
sanitarnych oraz masowe szczepienia ograniczyły tę plagę. W
1948 r. zanotowano 7.975 zachorowań i 478 zgonów. Jeszcze
w latach 60. XX w. co roku zgłaszano w Polsce około 3 tys. zachorowań i kilkadziesiąt zgonów
na dur brzuszny. Obecnie dur jest
w Polsce chorobą zanikającą.
Po II wojnie światowej dużym zagrożeniem były: gruźlica, dyfteryt
czy polio, z czasem dzięki szczepionkom i antybiotykom sytuację
udało się opanować. W latach
1957-58 pojawiła się pochodząca
z Chin grypa azjatycka, w latach
1968-69 – grypa Hong-Kong,
w 1977 roku - grypa rosyjska.
Sławną polską epidemią była
wrocławska ospa z roku 1963 –
ostatnia w Polsce i jedna z ostatnich w Europie epidemia ospy
prawdziwej. Latem przywlókł ją
z Azji (jedne źródła mówią o Indiach, inne o Birmie i Wietnamie)
Bonifacy Jedynak, oficer Służby
Bezpieczeństwa. Zachorowało
99 osób (głównie personelu

medycznego), z których siedem
zmarło. Miasto zostało na kilka
tygodni sparaliżowane i odcięte
od reszty kraju kordonem sanitarnym. Zaszczepiono 98 proc.
ludności Wrocławia. Osoby podejrzane o kontakt z chorymi
umieszczano w izolatoriach.
Mimo to ospa przedostała się
do pięciu innych województw,
jednak nie wywołując tam epidemii. WHO przewidywała, że
epidemia ta potrwa dwa lata,
zachoruje 2.000 osób i umrze
200. Tymczasem wygasła po
25 dniach od jej wykrycia. Ślady epidemii można znaleźć
w Polsce wszędzie, np. w postaci
kamiennych kolumn wotywnych
stawianych na placach miast
po zakończeniu zarazy, wotywnych kościołach i kapliczkach.
Określenia takie jak „morowy”,
„trędowata” czy „zadżumiony”
weszły do potocznego języka.
Kościół wotywny Matki
Bożej Bolesnej i czternastu
wspomożycieli
Góra Wszystkich Świętych –
wznosząca tuż nad Słupcem jest
w naszym regionie jednym
z typowych przykładów na realizację porzekadła: „Jak trwoga to
do Boga”. W drugiej połowie XVII
wieku ziemię kłodzką po raz kolejny nawiedziła epidemia dżumy
(zwanej potocznie „czarną śmiercią”), zbierając z dnia na dzień
coraz większe żniwo, czyli tysiące
ofiar21. Zrozpaczeni mieszkańcy
Słupca postanowili szukać wybawienia u Wszechmogącego Boga.
Chcąc przebłagać Trójjedynego
Boga - Miłość, postanowili wybudować trwały pomnik dla swoich
ślubów, wysłuchanych próśb oraz
wdzięczności, w postaci kościoła wotywnego zlokalizowanego
w najwyższym punkcie okolicy.
Idea budowy kościoła powstała
nieco wcześniej, ale szalejąca zaraza tym bardziej zmobilizowała
mieszkańców Słupca do przesłania praskiemu arcybiskupowi
Janowi Bedřich’owi z Valdštejna
(1675-1694)22 oficjalnej prośby
o wyrażenie zgody na budowę
świątyni na pobliskim wzgórzu.
W dniu 30 lipca 1680 r. nadeszła
pozytywna odpowiedź. Wybór
padł na górę o wysokości 648 m
n.p.m., którą nazwano imieniem
Wszystkich Świętych. Świątynia
miała stanowić wotum za ocalenie od dżumy, jaka miała miejsce
w 1680 r. na terenie ziemi kłodzkiej. Kościół wzniesiono na niż-
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szym wschodnim wierzchołku
Góry Wszystkich Świętych, zwanym Kościelcem (596 m n.p.m.).
Od niepamiętnych czasów stał
tu, postawiony przez Ojców
Benedyktynów, krzyż mający
chronić okolicę przed burzami
i wichrami. Kościół ma jedną
nawę z płytkim transeptem.
Ta niewielka budowla centralna (tzn. wzniesiona na planie
greckiego krzyża wpisanego
w kwadrat, mający co najmniej
dwie krzyżujące się osie symetrii
i o wnętrzu i bryle ukształtowanych odśrodkowo względem
obrotowej osi symetrii) z rotundą, jest zwieńczona wieloboczną, pozorną kopułą z latarnią.
Z górnego pierścienia kopuły
(zbudowanej na planie foremnego wieloboku, quasi wieży)
wynurzały się doświetlające
otwory i kanciaste podpory latarni23, w której zawieszono niewielki dzwon („Jana”). Latarnia
została przykryta cebulastym
chełmem, zwieńczonym gałką
i krzyżem (morowym?). Kościół
najprawdopodobniej wybudował Christoph Langer (miejscowy
szewc), według projektu włoskiego architekta Jacobo Carove –
tworzącego w XVII-XVIII w.)24,
pierwotnie na planie wpisanego w kwadrat krzyża greckiego
o zaokrąglonych narożach. Budulec stanowił miejscowy kamień.
Niewielkich rozmiarów budowla sakralna, swoją kompozycją
i proporcjami doskonale harmonizowała z przyrodniczym
otoczeniem wzgórza. W dniu
1 listopada 1680 r. poświęcono ten średniej wielkości - kościół
wotywny wzniesiony ku czci
Krzyża Jezusa Chrystusa, Jego
Bolesnej Matki, a z wdzięczności
za orędownictwo św. Sebastianowi, św. Rochowi, Św. Karolowi
Boromeuszowi, Św. Franciszkowi
Ksaweremu, św. Rozalii i innym
patronom strzegących wiernych
w czasach zarazy i pandemii.
W ten sposób, nieco poniżej
szczytu, powstał wotywny kościółek p.w. Matki Bożej Bolesnej
i Czternastu Wspomożycieli25.
Pustelnicy - kustosze,
upiększanie, rozbudowa
i restauracja kościoła
wotywnego
Pustelnik 26 (łac. eremita)
jest osobą, która z motywów
religijnych żyje w odosobnieniu
od społeczeństwa (stale lub czasowo, często w pobliżu miejsc

Figura Matki Bożej Bolesnej na Górze
Wszystkich Świętych. Fot. ks. T. Fitych

świętych). To równocześnie człowiek zmierzający do upodobnienia się do Chrystusa przez praktykowanie modlitwy i kontemplacji, ubóstwa, pokory i pokuty (lub
wręcz członek zakonu, wspólnoty
o regule pustelniczej). W tradycji
chrześcijańskiej życie pustelnicze stanowiło najstarszą formę
życia monastycznego (zob. min.
św. Paweł z Teb Pustelnik ur.227
roku, św. Antoni Pustelnik ur.
251 – egipski eremita twórca
anachoretyzmu), które poprzedziło życie w cenobium (tzn. dom
zakonny cenobitów, miejsce życia we wspólnocie klasztornej).
Reguła zakonna św. Benedykta
Opata wśród czterech rodzajów
mnichów wymienia pustelników (rozdz. 1). Od starożytności pustelnicy byli nazywani
anachoretami lub eremitami,
a ich grupy dały początek cenobitom i zorganizowanemu życiu
zakonnemu (monastycyzmowi).
Od średniowiecza aż do czasów
współczesnych eremityzm jest
praktykowany w chrześcijaństwie na Zachodzie. W Kościele rzymskokatolickim Kodeks
Prawa Kanonicznego z 1983 r.
wprowadził instytucję pustelnika
(kan. 603)27 jako indywidualną
formę życia konsekrowanego
poza strukturami zakonów i instytutów. Poprzez śluby lub inne
święte węzły zobowiązują się oni
do praktykowania rad ewangelicznych. Przełożonym pustelnika pozostaje biskup diecezjalny,
który winien określić statuty tego
stanu. Pustelnicy żyjący, w ostatnich wiekach, na ziemi kłodzkiej
utrzymywali się głównie z pracy własnych rąk, (wytwarzanych dewocjonaliów, obrazów,
pamiątek religijnych…). Byli też
dzwonnikami, uderzali m.in.
na Anioł Pański i modlitwy wie-
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czorne. Korzystali też z datków
wiernych i turystów, a niekiedy
ze wsparcia dobroczyńców. Rzadziej dostawali od władz gminy
lub miasta niewielką pensję
na swoje utrzymanie. Z tych środków musieli jednak utrzymać kaplicę w czystości i należytym stanie. Co więcej, niekiedy upiększali dany obiekt sakralny i wzbogacali jego wystrój i wyposażenie.
Przykładowo pustelnik Benedikt
Seidel, żyjący w przy wotywnej
kaplicy mszalnej św. Jana Nepomucena w Lewinie Kłodzkim
( w t z w. L a s k u M i e j s k i m ) ,
z własnych środków ufundował
w 1894 r. 15 stacji Drogi Krzyżowej (czyli tzw. leśną kalwarię)28.
Wiek XVIII29
Dziś w odbudowanym sanktuarium MB Bolesnej w Słupcu
nie ma już śladów po istniejących
tu niegdyś pustelniach. Pierwsza pustelnia zaistniała się tu
w roku 1731 (była oddalona
o kilkadziesiąt kroków na południe od kaplicy, nad furtą wisiał
obraz pustelników starożytności chrześcijańskiej: św. Pawła
i św. Antoniego; w 1750 poddano
ją remontowi)30. Zamieszkiwał
w niej, pierwszy – znany z nazwiska pustelnik Onufry Rotter (*1687 †24 VIII 1761, tercjarz Zakonu św. Franciszka)31.
W roku 1752 , gdy remontowano kaplicę (po zawaleniu się
trzcinowego stropu), wybudowano za głównym ołtarzem
(od strony wschodniej kościoła)
celę dla pustelnika – czyli drugą
pustelnię (później przeniesiono
ją na stronę południową). Była
połączona bezpośrednio ze świątynią. Mieszkał w niej nieznany
z nazwiska „brat Tadeusz - Thaddäus”, który po 2 latach został
zwolniony przez miejscowego
księdza. Na kolejne 14 lat jego
miejsce zajął Felix Bartsch (1756
†14 VI 1770; nosił brązowy habit
i wytwarzał krzyże; zmarł w wieku 45 lat). Po nim niezbyt długo
kaplicą opiekował się niejaki Anton Raude, który wyprowadził
się najpierw do Barda, a potem
ożenił się i zamieszkał w Otmuchowie. Następnie posługujący tu kustosz, to pochodzący
z Bystrzycy Kłodzkiej Johannes
Bodenberger (†29 IX 1801, zajmujący się obok modlitwy malarstwem). Był to pierwszy „prawdziwy pustelnik”, który mieszkał
przy kaplicy do śmierci w 1801 r.

W prezentowanym stuleciu, latach 1731 i 1757 Kacper Nave odnowił na hełmie wieży kościoła
gałkę i krzyż. W 1750 r. dobudowano od zachodniej strony
kościoła nawę i dwie boczne kaplice. Są w niej pochowani włoskiego pochodzenia członkowie
hrabiowskiej rodziny von Morgante (po bezdzietnej śmierci)32,
ówczesnych właścicieli Słupca.
W 1752 r. przy pobliskiej kaplicy
odnowiono halę, a bezpośrednio przy kościele zbudowano
nową pustelnię. W miejscowości Słupiec zaczyna się droga
(a obecnie także główny szlak
sudecki, czyli czerwony), która
wiedzie na wzgórze i prowadzi
do kościoła filialnego - sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej
na Górze Wszystkich Świętych.
Po drodze mijamy 16 stacji drogi Krzyżowej. W okresie od 1868
do 1870 r. tutejszy rodak – wybitny malarz historyczny profesor
Wilhelm Hauschild (*1827 Słupiec k/Nowej Rudy †1887 Monachium) namalował obrazy dla
16 stacji Drogi Krzyżowej.
Wiek XIX33
W roku 1801 (?) urządzono
już trzecią z kolei pustelnię (tym
razem w górnej części kościoła
nad zakrystią. Jeszcze w pierwszej poł. XIX w. kupiec z pobliskiego Dzikowca Hieronimus
Herzig własnym kosztem i pracą
wybudował po południowej stronie kaplicy trzecią z kolei pustelnię (tenże Herzig przebudował
też częściowo kaplicę i wyposażył
ją w nową ambonę, ławki i tabernakulum). Krąg pustelników
tego wieku stanowili: duchowny
ze Słupca Simon Lust, a po nim
szewc z Radkowa Anton Heinisch
z Wambierzyc (podobnie jak poprzednik nosił czarny habit, zdjął
go w 1806 r. i ponownie pracował jako szewc). Obydwóm nie
odpowiadały ciężkie warunki
życia w małej celi przy kaplicy.
Przez 3 lata eremitą w nowej
pustelni był wdowiec z Nowej
Rudy Prokop Rosental (z zawodu pończosznik, jako ostatni
z tutejszych eremitów otrzymywał z dworu deputat żywnościowy; w 1810 r. został pustelnikiem
w Wambierzycach). Podobnie
do Wambierzyc wyprowadził
się, pełniący jedynie obowiązki stróża kaplicy, Anton Hapich
– rodem ze Ścinawki (w latach
1810-1816 nie był tu pustelni-

kiem – eremitą, utrzymywał się
z jałmużny, a z gminy otrzymywał dwa sążnie drewna). Około
1832 r. na pustelnika zgłosił się
młody 17-letni Czech Joseph
Thamm. Pochodził z Ujestu
w Czechach, z zawodu był bednarzem, a posługę miejscowego
pustelnika sprawował przez całe
ćwierćwiecze, czyli aż do 1841
roku34. Uczynił wiele na rzecz
górskiego kościółka MB Bolesnej.
Po czym przeniósł się do pustelni
przy domku loretańskim istniejącym w Bożkowie, gdzie zmarł
w roku 1882, w wieku 80 lat.
W dziejach sanktuarium M.B. Bolesnej na trwale zapisał się jako
pustelnik – pobożny i ascetyczny
mężczyzna pochodzący z Bielawy
Józef Hoffmann (†12 I 1850 roku,
malarz artysta z zawodu). Był on
nie tylko inicjatorem budowy
Dogi Krzyżowej na szczyt góry,
ale także pielgrzymki do Rzymu,
którą odbył w 1844 r. Z Wiecznego Miasta przywiózł relikwie
rzymskich świętych Pacyfikusa
i Candydy, znajdujące się do dziś
w ołtarzu kaplicy.
Po jego śmierci w 1850 r.
w pustelni zamieszkał Joseph
Dorf (Darf ?), przybyły również
z Bielawy. Joseph Darf (*1821
k/Legnicy, tkacz, konwertyta,
od urodzenia miał zniekształcone
dłonie)35 dokończył rozpoczętą
budowę Drogi Krzyżowej, ale nie
mogąc wyleczyć się z choroby
alkoholowej w końcu porzucił
Kościelec. Jego następca - Paul
Teuber, nazywany „Paulem Eremitą”, był uczestnikiem kampanii wojennej w latach 1870-71.
Paul (August) Treutler - tkacz
ze Ścinawki Średniej, posługiwał
w górskim sanktuarium w latach
1879-1893. W tym czasie, obok
świadectwa życia, zapisał się pozytywnie i tym, że dokonał kilku
istotnych zmian. M.in. spowodował w 1880 r. wymianę starej
barokowej figurki M.B. Bolesnej
na nową autorstwa monachijskiego rzeźbiarza Aloisa Rückera.
Ponadto, sadził drzewa wokół
kaplicy oraz próbował, choć
bez powodzenia, wykopać studnię zapewniającą pustelnikom
i pielgrzymom dostęp do wody
pitnej. W 1893 r. opuścił tutejszą
pustelnię i przeniósł się do Wambierzyc. W rok później pustelnikiem został przybyły z Gajewa
k/ Radkowa Anton Hertelt, który
przyjął zakonne imię brat Felix
„Frater Felix”. Felix (Anton) Hertelt
(1894-1931) był bardzo popular-

ny wśród mieszkańców Słupca,
dla których zorganizował m.in.
dwie pielgrzymki: jedną w 1906 r.
do Ziemi Świętej , a drugą w 1914
r. przed samą I wojną światową,
do Lourdes. Po blisko 38 latach
spędzonych na Górze Wszystkich
Świętych 76 letni brat Felix jesienią 1931 r. został umieszczony w szpitalu w Słupcu, gdzie
po 3 dniach zmarł. W roku 1812
Jan Nave (wnuk Kaspra Nave)36
zrealizował w świątyni kolejne
prace restauracyjne. Ponadto
na cebulkowym hełmie wieży
umieścił gałkę z krzyżem (wiosną
1811 r. zdewastowała ją wichura). W roku 1816 udoskonalono
dekorację głównego ołtarza,
a na jego szczycie umieszczono krzyż. W 1819 r. odnowiono ambonę. W latach 1824-25
przemalowano kopułę i wieże
kościelna oraz wykonano nowe
pokrycie. W 1835 r. w hali odnowiono strop. W 1837 roku z płyt
kamiennych wykonano posadzkę
kościoła, zakrystii i przedsionka.
19 listopada 1847 r. za zgodą
arcybiskupiej kurii w Pradze,
w kościele wotywnym, w dwóch
szklanych sarkofagach, umieszczono relikwie rzymskich męczenników Pacyfikusa i Candydy. Sprowadził je pustelnik Józef
Hoffmann, który na przełomie
1844/45 r. odbył pielgrzymkę
do Rzymu. W roku 1849, z inicjatywy pustelnika Hoffmanna
dwaj słupieccy artyści malarze
działający w Monachium Wilhelm
Hauschild i Alojzy Rücker wykonali freski na kopule świątynki
(zostały odnowione w 1903 r.).
We wnętrzu kościoła można
podziwiać także sztukaterie
w stylu „auriculaire” zwanym
w Bawarii „stylem małżowiny
usznej”. W samym ołtarzu głównym zwraca uwagę figura Matki
Bożej Bolesnej. W dniu 29 sierpnia 1855 roku ks. Wojciech Teuber
(rodowity Słupczanin37 poświęcił Drogę Krzyżową (składała się
z 16 stacji oraz jednej wprowadzającej i kończącej). Poszczególne tajemnice Męki Pańskiej
namalował na blasze ząbkowicki
malarz Siegel. Były umieszczone w kapliczkach wykonanych
przez kamieniarza ze Ścinawki
Średniej – Kintschera. W dniu
3 sierpnia 1870 r. ks. prob. Wojciech Teuber pobłogosławił
już odnowioną Drogę Krzyżową. Przed kapliczką każdej
stacji postawiono kamienne
k lęcznik i wykonane przez
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dwunastu mistrzów kamieniarskich ze Słupca i Bieganowa.
Z kolei w 1879 r. zbudowano kamienne schody, które ułatwiały wiernym wejście na strome
zbocze góry, aż do drugiej stacji
Drogi Krzyżowej. W roku 1880
w ołtarzu umieszczono figurę MB
Bolesnej, dzieło monachijskiego
artysty rzeźbiarza Alojzego Rücker’a38 (figurę pobłogosławiono
22 września w święto Siedmiu
Boleści Maryi”). W 1881 r. uroczyście świętowano 200-lecie konsekracji wotywnego kościółka.
W roku 1882 podskarbi Makowitsch ofiarował kamień
na krzyż przed kościołem,
a w 1884 r. prof. Richter z Kłodzka namalował Pietę do jednego
z ołtarzy bocznych. W 1888
roku kapliczki Drogi Krzyżowej
otrzymały drewniane krzyże,
które pobłogosławił gwardian
franciszkanów na Górze św. Anny
o. Atanazy Kleinwächter (*27 I
1826 †9 IV 1892)39. W okresie
1892 -1934 proboszczem parafii
św. Katarzyny w Słupcu był pochodzący spoza ziemi kłodzkiej
radca konsystorialny ks. Franz
Patzelt (*1859 †30 XI 1934) 40
( jego wikariuszem w latach
1912 -1916 był Paul Strangfeld,
od 1917 prob. w Ludwikowicach).
Za jego kadencji, z fundacji Carla hrabiego Pilati (*1825 Słupiec
†1901 Korytów), wybudowany
został z czerwonego kamienia
obecny, trójnawowy kościół parafialny. Ołtarz główny wykonano w Stuttgarcie, a umieszczony
w nim obraz św. Katarzyny jest
dziełem prof. Wilhelma Hauschilda. Konsekrował go praski biskup w dniu 6 lipca 1895
roku41 W latach 1888, 1912 i 1928
przeprowadzono w parafii misje
ewangelizacyjne.

Wiek XX
W XX wieku - wyjątkowo ciemnym stuleciu, strzeg ą c w a r to ś c i d u c h ow yc h
w słupieckiej pustelni żyli kolejni eremici. Pierwszym z nich
był już prezentowany Felix (Anton) Hertelt z Radkowa (* 18 IX
1855 †1932), posługiwał w latach 1894-193242. Jego miejsce
w 1933 r. zajął Anton (Adalbert)
Istel z Niemodlina na Górnym
Śląsku (od 1932, ale nie nosił habitu). I tu urywa się historia znanych z imienia i nazwiska eremitów. Podobno po II wojnie światowej jeszcze żyli i posługiwali
tu eremici, a ostatni pustelnik
opuścił to miejsce w 1956 r. (czyli
w najtrudniejszym dla Kościoła
katolickiego okresie stalinowskiej
walki z Bogiem, religią, prawdą
i człowiekiem wierzącym).
W słupieckiej parafii posługiwało
wielu wybitnych i zasłużonych
dla Kościoła duchownych.
Od końca XIX w. urząd proboszcza pełnili kolejno:
ks. Franz Patzelt (*29 V 1860
†23 XI 1934; proboszcz w latach 1892-1934)43; ks. August
Kristen (*31 III 1880 †18 VI 1943;
proboszcz w latach1935-1938)44;
ks. Hans Georg Faber (*1 X 1906
†31 X 1980; proboszcz w czasie
1 XII 1938-126 V 1946)45; ks. Ernest Michalski (23 VI 1946 - 29
VIII 1947); ks. adm. Andrzej Kolbusz (14 XII 1952 - 30 VII1970);
ks. adm. Zdzisław Żmudziński
(1. VII 1970 - 25 VI 1986); ks.
prob. Jerzy Czernal (25 VI 1986 30 VI 2017); ks. prob. Krzysztof Iwaniszyn od 1. VII 2017.
Z kolei przed II wojną światową
posługę wikariusza w słupieckiej parafii sprawowali m.in.: ks.
Emil Rieger46, ks. Rudolf Karger
(1927 - 1928)47; ks. Rudolf Firlej
(1928 - 1939). W roku 1900 znisz-
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czeniu uległa sygnaturka wieży
kościelnej (niewielki dzwon
„Jana”)48. Jako wyraz zatroskania i współodpowiedzialności
– patron kościoła hrabia Maksymilian Pilati (* 1851 Legnica, doktor praw)49 ufundował
na to miejsce dzwon „Maksymilian”. W dniu 14 lipca 1901 r. poświęcił go Wielki Dziekan Kłodzki
w latach 1901-1909 ks. dr Wilhelm Hohaus (*1844 †1909, ceniony historyk)50. W tym samym
roku monachijski artysta malarz
Oswald Völkel (syn słupczanina
Józefa Völkel’a) odrestaurował –
zniszczone przez warunki atmosferyczne - obrazy 16 stacji Drogi
Krzyżowej. W latach następnych
gruntownej restauracji poddano
kościół wotywny. Prace budowlane były dziełem mistrza murarskiego Lauterbacha, a malarskie
Oswalda Völkel’a. Od roku 1909
roku lokalny ruch pielgrzymkowy otrzymał dodatkowy impuls
i przybrał nieco na sile bowiem
Kłodzkie Towarzystwo Turystyczne, w którego zarządzie
był m.in. tutejszy ks. prob. F. Patzelt, wzniosło na szczycie Góry
Wszystkich Świętych schronisko
„Łukasz”, a w 1913 r. kamienną
wieżę widokową zwaną „Wieżą
Moltkego”. Na progu nazistowskich rządów III Rzeszy, w roku
1934 ks. wikariusz Słupca Rudolf Firlej (1928 - 1937) i Nowej
Rudy 1937 - 1939) podjął zabiegi
na rzecz zorganizowania w tym
miejscu ośrodka pielgrzymkowego. W tym celu w hali ołtarza
polowego zawiesił nowy poświęcony obraz. Następnie oficjalne
pismo w tej sprawie skierował do
kompetentnych władz kościelnych. Niestety pozytywne rozstrzygnięcie zablokowali mieszkańcy Wambierzyc Śl. i Barda Śl.
W tym czasie z inicjatywy Ruchu

Szensztackiego 21 maja 1934 r.
powstał ołtarz boczny z obrazem MB MTA. Wotywna kaplica
na Kościelcu była wielokrotnie
doposażana, upiększana, remontowana i przebudowywana.
W stanie nienaruszonym przetrwała do końca II wojny światowej. Po czym jeszcze przez
kilka lat odprawiano tam msze
św. (głównie odpustowe), ale pod
koniec lat 70-tych brak opieki
i działalność miejscowych wandali doprowadziły świątynię
do całkowitej ruiny. Prezentowany kościół wotywny w latach
80. przedstawiał opłakany obraz. W konsekwencji miejscowy
ks. prob. Jerzy Czernal (1986 - 30.
VI 2017)51 we współpracy z Towarzystwem opieki nad zabytkami
z Wrocławia i Brzegu przygotował całościową dokumentację.
Po czym ks. Józef Siemasz (* 19
III 1966 Oława; wikariusz w Słupcu 1993-2004)52 wraz z gronem
oddanych wiernych, Społecznego Komitetu Odbudowy, władz
samorządowych i wojewódzkich.
w latach 1993 - 1996 doprowadził kościół wotywny do
pierwotnej świetności. Obiekt
został gruntownie odbudowany i zabezpieczony dopiero
w latach 1994 - 2000. Posiadana ogrodzony plac kościelny
z ołtarzem polowym i stróżówką.
Odbudowę świątyni MB Bolesnej
wsparło finansowo także stowarzyszenie byłych mieszkańców
wsi Słupiec –„Schlegel 1980
E.V.” W roku 1998 wstawiono
nowy ołtarz, wkładając w jego
podnóże pr zechow y wane
w kaplicy relikwie świętych rzymskich męczenników, wstawiono
nowe ławki i odnowiono freski
na sklepieniach. Na zewnątrz
wybudowano ogrodzenie i domek dla strażnika, wzniesiono

Ołtarz z obrazem Matki Bożej Szensztackiej w kościele Matki Bożej Bolesnej
w Nowej Rudzie - Słupcu.Fot. ks. T. Fitych
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ołtarz polowy, przed którym
wytyczono alejki i postawiono
ławki. Odbudowana świątynia
nawiązuje stylem do poprzedniej zniszczonej. Nawa kaplicy
nakryta jest spłaszczonym sklepieniem (usadowionym na gzymsie), ozdobionym plafonami.
We wnętrzu uwagę zwracają
przede wszystkim: ozdobiony
korynckimi kolumnami ołtarz
główny, zwieńczony krzyżem,
w centrum z figurą MB Bolesnej
nad tabernakulum, odnowione
freski na sklepieniach, a także figury przy prezbiterium: św. Anna
i św. Józef, a głębiej we wnękach
święci: Rozalia, Roch, Sebastian,
Barbara, Wacław.
Mnich – poeta tak bardzo celnie napisał w hymnie brewiarzowym: „Gdy Jezus konał na krzyżu,
// Aby nas z Ojcem pogodzić,//
Tyś sama w sercu nosiła// Wiarę
całego Kościoła […]”. Cenimy
więc sobie fakt, że ponownie
jest to nie tylko uczęszczane
i nawiedzane miejsce, ale że jest
to święte miejsce dziękczynienia
i wdzięczności wyrażanej Trójjedynemu Bogu Miłości oraz
MB Bolesnej – Matce Kościoła
za miłosierdzie i nieustanną opiekę. Radosnym jest fakt, że dynamicznie odradza się tu miejsce
indywidualnej i wspólnotowej
modlitwy - pielgrzymkowo-turystyczna ikona Słupca (dzielnicy Nowej Rudy). W swej historii
górski kościółek był konsekrowany dwa razy. Po raz pierwszy
w roku 1680, a ponownie
w 1996 roku. Wówczas, podczas
uroczystej liturgii metropolita
wrocławski umieścił relikwie
męczenników rzymskich i konsekrował ołtarz główny.
Wiek XXI
W dniu 15 września 2002 r.
na mocy decyzji wrocławskiego
arcybiskupa podniesiono świątynię do rangi Sanktuarium Matki
Boskiej Bolesnej Ziemi Noworudzkiej. Obok niego znajduje
się również ołtarz polowy oraz
stacje drogi krzyżowej, które wykonano z kamienia, natomiast
odlewy scen pasyjnych są żeliwne. Dzisiaj, górski kościółek (wraz
ze szlakiem wybitnego Słupczanina ks. prof. Josepha Wittiga
i św. Wojciecha OSB), jest obiektem pielgrzymek wierzących
oraz znaczącym obiektem turystyczno - rekreacyjnym nie
tylko dla mieszkańców Słupca.
Od 16 maja 2020 r. – za zgodą

władz kościelnych, w pustelni
przy sanktuarium MB Bolesnej
na Górze Wszystkich Świętych
w Słupcu zamieszkała s. Danuta Helizanowicz (rodem z diec.
tarnowskiej, od 36 lat żyje według rad ewangelicznych) 53.
W ten sposób kontynuowana jest
w tym miejscu nie tylko starożytna kultura eremitów, ale także
chrześcijańska tradycja ok. 60.
pustelników ziemi kłodzkiej
(w tym również kilkunastu słupieckich), a kościół wotywny
MB Bolesnej ponownie staje
się ważną „Kaną Galilejską” i cennym noworudzkim „Emaus”. Tu
aktualizuje się testament Jezusa.
Bowiem w Kanie to Maryja prowadziła sługi uczniów do Jezusa.
Pod krzyżem to Jezus prowadził
swojego ucznia, a w nim każdego człowieka, do Maryi - czyniąc
Ją naszą Matką, Matką Kościoła.
Znaczenie i niegasnącą aktualność pielgrzymowania do MB
Bolesnej (obecnej w tej świątyni
od prawie 350 lat), najprecyzyjniej przybliżają nam natchnione
słowa zaczerpnięte z Konstytucji
dogmatycznej o Kościele Lumen
gentium Soboru Watykańskiego
II (nr 63-65). Maryja jest tam zarówno pierwowzorem Kościoła,
jak i jego Matką. „Błogosławiona
Dziewica z racji daru i roli Boskiego macierzyństwa, dzięki czemu
jednoczy się z Synem Odkupicielem, i z racji swoich szczególnych łask i darów związana
jest głęboko także z Kościołem:
Boża Rodzicielka jest, jak uczył
już święty Ambroży, pierwowzorem Kościoła w porządku wiary,
miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. W tajemnicy
Kościoła, który sam także słusznie
nazywany jest matką i dziewicą,
Błogosławiona Dziewica Maryja przodowała najdoskonalej
i osobliwie, stając się wzorem
dziewicy i zarazem matki […] Albowiem Maryja, która wkroczywszy głęboko w dzieje zbawienia,
łączy w sobie w pewien sposób
i odzwierciedla najważniejsze
treści wiary, gdy jest sławiona
i czczona, przywołuje wiernych
do Syna swego i do Jego ofiary
oraz do miłości Ojca. Kościół
zaś, zabiegając o chwałę Chrystusa, staje się bardziej podobny
do swego wzniosłego Pierwowzoru, postępując ustawicznie
w wierze, nadziei i miłości oraz
szukając we wszystkim woli Bożej
i będąc jej posłusznym. Stąd też
i w swojej apostolskiej działalności Kościół słusznie ogląda

się na Tę, co zrodziła Chrystusa,
który po to się począł z Ducha
Świętego i narodził z Dziewicy,
aby przez Kościół także w sercach
wiernych rodził się i wzrastał. Ta
zaś Dziewica w życiu swoim stała
się przykładem owego macierzyńskiego uczucia, które powinno ożywiać wszystkich współpracujących dla odrodzenia ludzi
w apostolskim posłannictwie
Kościoła”. Jest więc zrozumiała
liczna obecność pielgrzymów
modlących na tym miejscu także za orędownictwem Patronów
w czasie zarazy i pandemii: „Boże,
miłosierny Ojcze, Twój Syn przybity do krzyża ustanowił swoją
Rodzicielkę, Najświętszą Maryję
Pannę, naszą Matką, spraw, aby
za wstawiennictwem miłującej
Matki Twój Kościół wzrastał, radował się świętością swoich dzieci
i pociągał do siebie wszystkie narody”. Szensztacki kącik – ołtarz
z obrazem MTA54 Niestety nie
znamy genezy, ani pomysłodawców powstania szensztackiego kącika w bocznej kaplicy
górskiego kościółka wotywnego w Słupcu. Zaprezentowana
powyżej skrótowa historia tego
mnisanktuarium, upewnia nas
w przeświadczeniu o doskonałej znajomości religijno-kulturowej mapy ziemi kłodzkiej
i kolejnym trafnym wyborze
miejsca przez promotorów lub
członków RSZ. W konsekwencji,
od 21 maja 1934 r. (a obecnie,
po rekonstrukcji z k. XX w.) kącik szensztacki stanowi obraz
MTA w ołtarzu bocznej kaplicy
kościoła p.w. Matki Bożej Bolesnej i Czternastu Wspomożycieli
na Kościelcu, pod szczytem
Góry Wszystkich Świętych
(648 m n.p.m.). Nie można wykluczyć faktu, że w latach 1934 1937 na sympatyka, czy wręcz
członka lub nawet propagatora RSZ wyrósł tutejszy wikariusz ks. Rudolf Firlej (1928 1937). Bowiem kiedy zostanie proboszczem Długopola
Górnego to za jego kadencji,
w niezwykle trudnym okresie
II wojny światowej – w latach
1941-1945 powstanie tam imponujący kącik szensztacki i to
zarówno przy kościele parafialnym, jak i w nawie kościoła filialnego w Porębie.
Opis ołtarza i wymowa obrazu MTA Wchodząc do świątyni głównym wejściem, po lewej
stronie nawy (lub bocznym
i zmierzając na wprost) zauważamy boczną kapliczkę ze starannie

wyposażonym „kącikiem szensztackim”. Jest to m.in. ołtarz architektoniczny, drewniany, pokryty
marmoryzacją w kolorze ugru
i brązu. Posiada antepedium
ozdobione centralnie umieszczoną prostokątną płyciną, ze złoconym ornamentem roślinnym
otaczającym inicjał "M", umieszczony w kartuszu z koroną. Ołtarz
jest flankowany kolumienkami
ze złoconymi bazami i pseudokapitelami, ustawionymi na tle
pseudopilastrów w innym odcieniu brązu z szarością. W centrum
nastawy, w ośmiobocznej złoconej współczesnej ramie znajduje się obraz MTA w owalnym
polu. Zwieńczenie w kształcie
naczółka z krzyżem. Centralnie
w naczółku umieszczone litery
różnej wielkości „MTA”. Obecny
dziś w kapliczce obraz Maryi został w niej umieszczony dopiero
z końcem kwietnia 1915 r. Jest
on kopią obrazu stworzonego
w końcu dziewiętnastego stulecia przez malarza Crosio. Obraz odzwierciedla głęboką więź
Chrystusa i Maryi. Także zadanie
Maryi jako Matki i Wychowawczyni w dzisiejszych czasach jest
w tym obrazie zawarte przez to,
że Jej pełne miłości oczy są wciąż
zwrócone na tego, kto na ten obraz spogląda. Tytuł maryjnego
obrazu – ikony Szensztatu: „Mater
ter Admirabilis” - MTA – Matka
Boża, Matka Trzykroć Przedziwna
wskazuje na wyjątkowe działanie
Boga w Trójcy Świętej Jedynego w osobie Maryi i Jej relacje
z Trójjedynym Bogiem Miłością
jako: a) - wybranej córce Boga
Ojca; b) - Matce Syna Bożego; c)
- Oblubienicy Ducha Świętego.
W dowód wdzięczności
za przyjęcie Jej jako, wzoru, Matki
Kościoła, w tym także Szensztackiej Rodziny oraz orędowniczki
i potężnej w działaniu Matki Bożej, Jej tytuł został rozszerzony:
Matka Trzykroć Przedziwna
i Zwycięska Królowa z Szensztatu.
W lapidarnym zapisku kronikarskim znajdujemy relację na temat przygotowań do powstania
szensztackiego kącika w Słupcu
oraz jego uroczystego otwarcia:
„MTA-Seitenkapelle in Schlegel /
Bergkirchlein 21 5. 193455 [pol.
boczna kaplica MB Trzykroć Przedziwnej w Słupcu, w górskim
kościółku]. Im Bayernland kann
man beobachten, daß Kreuze auf
steiler Bergeshöh zum Himmel
ragen. Ein "Sursum corda" rufen
sie dem Wanderer zu. Schreiten
wir durch das Glatzer Land, dann
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grüßen von den Berggipfeln traute Kapellen. Dorthin wallen die
Beter. Manch einer geht gern allein, um den stiIlen.Bergfrieden
zu genießen, andere ziehen in
Prozessionen, um Mariens Lob
zu künden oder einen Lieblingsheiligen zu verehren. So liegt
auch im Schutze eines schönen
Bergkirchleins das Dorf Schlegel
am Fuße des Allerheiligenberges. Weithin leuchtet der weiße
Rundbau mit der roten Kuppel.
Vor mehr als 250 Jahren wurde
die Kapelle gebaut als Dank zur
Abwendung der Pest. Drum hat
auch der hl. Rochus seinen Platz
in der Kapelle erhalten. Den Berg
hinauf geht man in Serpentinen
den hl. Kreuzweg. Ein Schlegler
Kind, der Kunstmaler Völkel,
malte die herrlichen Stationsbilder. Von mächtigen Buchen
umgeben, steht die Kapelle mit
der Einsiedelei. Manch eine Diasporagemeinde würde sich glücklich schätzen, wenn sie so ein
Kapellchen in diesem Ausmaße
besitzen würde. Der Hochaltar
ist überragt von einem Kreuz,
darunter steht zwischen. zwei
Säulengruppen die schmerzhafte Mutter. Wer leidvoll zu ihren
Füßen kniet, wird sich aufrichten
an der Haltung der Gottesmutter. Gerne zogen die Wallfahrer
immer hinauf zum "Kirchberge".
Nun hat.im Jahre 1934 auch die
Dreimal Wunderbare Mutter von
Schönstatt Heimstatt im Bergkirchlein gefunden. Eine kleine
Seitenkapelle mit Altar wurde
hergerichtet. Alles kam so überraschend schnell. Oft mußten wir
sogar bei Nacht arbeiten, um
alles rechtzeitig fertig zu.bringen. Am Pfingstsonntagabend
trug unser H.H. Kaplan das Bild
selber auf den Berg. Am Pfingstmontag war dann die feierliche
Einweihung. Am Himmel droh-

ten zunächst finstere Wolken,
aber die haben die Englein fein
weitergerollt. Endlich läuteten
die Glocken. Die Prozession
ging von der Pfarrkirche weg.
Auf ein paar Hundert hatten
wir gerechnet, und siehe da,
es wurden über Tausend. Groß
war unsere Freude. Mit Lied und
Gebet zogen wir auf Umwegen
bis zur ersten Kreuzwegstation.
Bald grüßte das Glöcklein auf
dem Berge. Nach dem Einzug
in die Kapelle war im Freien die
Bergpredigt. Zündend waren die
Worte - wie gebannt standen die
Männer. – In den Maiandachten
zuvor war die Pfarrgemeinde
mit der Geschichte Schönstatts
vertraut gemacht worden.
Ganz heimisch fühlten wir uns
hier bei der Mutter. – Seitdem
ziehen viele aus dem Orte zur
Mutter. Haben wir doch schon
gegen 800 MTA-Bilder und -Karten unter die Bewohner verteilt.
Die Mutter erobert die Herzen.
Möge die Gottesmutter auch
fernerhin ihren Schutzmantel
über ihre treuen Verehrer breiten, damit diese opferbereit
und stark zum Gnadenkapital
beisteuern und mithelfen, die
Aufgaben Schönstatts zu lösen“.
Szensztacki kronikarz - w celu
upamiętnienia ważnego wydarzenia - pozostawił potomnym
zwięzły tekst otwarcia kolejnego
szensztackiego kącika na ziemi
kłodzkiej i Śląsku, który w przekładzie na język polski przytaczamy w poniższym brzmieniu.
„W Bawarii można dostrzec
– krzepiący duszę – widok,
z wierzchołków gór wznoszą się
ku niebu krzyże, które przechodzącemu turyście zdają się wykrzykiwać: „Sursum corda” (pol.
w górę serca!). Kiedy przemierzamy ziemię kłodzką napotykamy
malownicze kapliczki. Do tych

Ołtarz polowy przed kościołem Matki Bożej Bolesnej w Nowej Rudzie - Słupcu. Fot. ks. T.
Fitych
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miejsc zmierzają miłośnicy modlitwy. Niektórzy udają się tam
samotnie, aby zanurzyć w górską ciszę i spokój. Inni zmierzają
do tych miejsc w procesji, aby
móc sławić Maryję, lub uczcić
preferowanego świętego orędownika.
U stóp Góry Wszystkich
Świętych leży wieś Słupiec, która
cieszy się z patronatu górskiego
wotywnego kościółka. Ta biała
świątynia (o zaokrąglonych
narożach), nakryta czerwoną
kopułą, jest widoczna z daleka.
Przed ponad 250 laty wzniesiono tę wotywną kapliczkę, jako
wyraz wdzięczności za uratowanie mieszkańców w dobie
zarazy. Stąd św. Roch, otrzymał
w kaplicy należne mu miejsce.
Przy wiodącej na szczyt góry serpentynie wzniesiono stacje Drogi
Krzyżowej. Słupczanin, artysta
malarz [prof. Wilhelm] Völkel
namalował wspaniałe stacyjne
obrazy. W otoczeniu masywnego bukowego lasu znajduje się

wotywna kaplica z pustelnią. Niektóre - niezbyt liczne - wspólnoty
żyjące w diasporze, cieszyłyby się
niezmiernie z faktu posiadania
takiej świątyńki.
Nad głównym ołtarzem kaplicy wotywnej góruje krzyż. Między parzystymi kolumnami ołtarza stoi figura MB Bolesnej. Kto
z czcią uklęknie u Jej stóp - skieruje wzrok na postawę Maryi.
Pielgrzymi z wielką ochotą zmierzają do „górskiego kościółka”.
W roku 1934 Trzykroć Przedziwna Matka Boża Szensztatu znalazła tu swoje godne mieszkanie.
W bocznej kaplicy wzniesiono
Jej ołtarz. Wszystko dokonało się
błyskawicznie. Często musieliśmy pracować nawet nocami,
aby móc w terminie ukończyć
wszystkie prace. Wieczorem,
w niedzielę Zesłania Ducha
Święto nasz Ksiądz Wikariusz [ks.
Rudolf Firlej (1928-1937)] osobiście wniósł na szczyt obraz MB.
W poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego [czyli w tzw. „drugi

Tablica upamiętniająca pomoc w odbudowie kościoła Niemców - byłych mieszkańców
Słupca. Fot. ks. T. Fitych

Stan kościoła przed odbudową.
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dzień święta Pięćdziesiątnicy”]
miało miejsce uroczyste poświęcenie [szensztackiego kącika]56. Początkowo niebo było
zasnute ciemnymi chmurami,
po czym się rozjaśniło. Wreszcie zabrzmiał głos dzwonów.
Procesja wyruszyła od kościoła parafialnego św. Katarzyny
w Słupcu. Liczyliśmy się z uczestnictwem kilkuset wiernych, ale

w procesji zobaczyliśmy ponad
tysiąc osób. Nasza radość była
przeogromna. Z pieśnią i modlitwą na ustach zmierzaliśmy krętą
drogą pod górę, aż do pierwszej
stacji Drogi Krzyżowej. Wkrótce
pozdrowił nas dźwięk [„Maksymiliana”] sygnaturki górskiego
kościoła. Po procesyjnym wejściu
do kaplicy, na zewnątrz - z liczną
grupą mężczyzn, wysłuchaliśmy

płomiennego kazania [ks. wik.
R. Firleja?]. Wcześniej, podczas
nabożeństw majowych, parafianie mieli okazję zapoznać się
z historią i duchowością Ruchu
Szensztackiego. Tutaj - u Naszej
Matki - czuliśmy się być u siebie.
Odtąd, również wielu tutejszych
mieszkańców Ją nawiedza. Pośród parafian rozdaliśmy ok. 800
widokówek i obrazków MB MTA.

Matka Boża zdobywa ludzkie
serca.
Niechaj Matka Boża rozciąga
swój płaszcz matczynej opieki
nad wiernymi Jej czcicielami, jak
najdalej stąd, aby ofiarna dyspozycyjność coraz obficiej pomnażała ‘kapitał łaski’ i wspomagała
w realizacji misyjnych zadań
Szensztatu”.

Literatura:
1 Na początku poprzedniego stulecia, na tle palących zagadnień kościelnych i politycznych
(I i II wojna światowa, eksplozja ateistycznych i antyludzkich ideologii komunizmu ...)
18 października 1914 r. powstaje Ruch Szensztacki, jako duchowa wspólnota wewnątrz
Kościoła katolickiego. Założyciel i duchowy ojciec - Józef Kentenich SAC (1885 - 1968)
potrafił wydobyć na światło dzienne wartość człowieka i ukazać ją innym. W jego pracy
kapłana i pedagoga, idea nowego człowieka (żyjącego dynamiką trynitarnej miłości
objawionej przez Jezusa Zmartwychwstałego i zrealizowanej przez Maryję) w nowej
wspólnocie przybierała coraz wyraźniejsze kształty budujące Kościół – Mistyczne Ciało
Chrystusa – miasto na górze i światło świata. Dziś w Ruchu Szensztackim istnieje ponad
dwadzieścia różnych wspólnot: młodzież i dorośli, kobiety i mężczyźni, żyjący samotnie
i rodziny, kapłani i siostry. Łączy ich wspólna duchowość, przymierze miłości z Maryją.
Bowiem 18 października 1914 roku Ojciec J. Kentenich wraz ze swoimi uczniami odważył
się na śmiały krok – założenie Ruchu Szensztackiego. W małej kapliczce w Szensztacie
zawarli oni przymierze z Maryją – zwane przymierzem miłości. W przymierzu tym prosili
Matkę Bożą, by w sposób szczególny zamieszkała w kapliczce i działała jako Wychowawczyni nowego, wolnego człowieka. Oni ze swojej strony pragnęli przez radykalne
życie z wiary oddać się dla sprawy Szensztatu. W ten sposób, na mocy zawierzenia Ojca
Kentenicha i jego podopiecznych, w Szensztacie powstało miejsce pielgrzymkowe i
miejsce łask dla wielu ludzi. Słowa: „Nic bez Ciebie – nic bez nas” – są streszczeniem ich
drogi przymierza miłości z Maryją. Wizja, którą posiadali w godzinie założenia coraz
bardziej stawała się rzeczywistością. Kaplica w Szensztacie została uznana jako miejsce
założenia międzynarodowego Ruchu Szensztackiego, do którego należą: mężczyźni i
kobiety, dzieci i młodzież, rodziny i kapłani. Obecnie istnieje około 180 szensztackich
2. Sanktuariów w ponad 30 krajach. Pielgrzymuje do nich niezliczona rzesza ludzi, prosząc
Maryję o łaski w realizacji ich chrześcijańskiego powołania na wszystkich płaszczyznach
życia w Kościele i społeczeństwie. Proces beatyfikacyjny ks. Kentenicha został otwarty
w 1975 r.. 2 Niemiecka Partia Centrum (niem. Deutsche Zentrumspartei lub po prostu
Zentrum), często nazywana Katolicką Partią Centrum – to niemiecka katolicka partia
polityczna w czasach Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej i III Rzeszy. Rozwiązała się 5 lipca 1933 r., na krótko przed podpisaniem Reichskonkordatu pomiędzy
Stolicą Apostolską a III Rzeszą. Była jedną z najważniejszych partii w Rzeszy Niemieckiej,
jako przedstawiciel katolickich Niemiec i katolicyzmu politycznego. Zob. P. Majunke,
Geschichte des Kulturkampfes in Preußen-Deutschland, Paderborn 1890; H. Gottwald,
G. Wirth, Zentrum 1870–1933 (Deutsche Zentrumspartei, 1918/19 Christliche Volkspartei
Zentrum), w: D. Fricke u. a. (Hrsg.), Lexikon zur Parteiengeschichte. Die bürgerlichen
und kleinbürgerlichen Parteien und Verbände in Deutschland (1789–1945), Bd. 4. Köln-Leipzig 1986,s. 552–635.
3. Każde z 19-tu miejsc zestawionych w poniższej tabeli otrzyma odrębną historyczno-religijną syntezę nt. powstania szensztackiego kącika i rozprzestrzeniania się szensztackiej duchowości.
4 Miasto Nowa Ruda zamieszkałe przez 22.246 osób podzielone jest na trzy dzielnice:
Centrum, Drogosław i Słupiec. Nowa Ruda jest centrum kulturalnym dla okolicznych
miejscowości i gmin. W mieście działa Miejski Ośrodek Kultury, kino, Miejska Biblioteka
Publiczna, działają dwa muzea: Górnictwa i Josepha Wittiga. Od XIX w. Nowa Ruda była
ważnym centrum obszaru wydobywczego. Oprócz węgla kamiennego wydobywano
rudę żelaza, rudę miedzi, łupek i złoto. Administracja tzw. „Magnis'sche Bergverwaltung”,
od 1899 r. mieściła się w tutejszym zamku (niem. Neuroder Schloss), została w 1901 r.
przekształcona w „Neurodercoal and Clay Works Union”. W 1921 r. był on własnością
berlińskiego Linke-Hofmann-Lauchhammer AG. Wzrost wydobycia spowodował silny
rozwój przemysłu, co doprowadziło do powstania dodatkowych firm, a tym samym
ożywienia gospodarczego i poprawy infrastruktury. Populacja miasta znacznie wzrosła.
Po drugiej wojnie światowej początkowo wydobycie kontynuowano. Kopalnie węgla
zostały zamknięte w ostatnich dziesięcioleciach z powodu trudności ze sprzedażą węgla.
Ostatnia kopalnia została zamknięta w 2000 r. Zob. A. Behan, Nowa Ruda: przewodnik
historyczno-turystyczny, Wydawnictwo Maria, Nowa Ruda 2006. 5 Zob. Słownik geografii
turystycznej Sudetów, redakcja Marek Staffa, T. 11: Góry Sowie, Wzgórza Włodzickie,
Wrocław 1994, s. 346-352. 6 Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie-Słupcu znajduje się w dekanacie noworudzko-słupieckim w diecezji świdnickiej. Była
erygowana w XVI w. Od 2 lipca 2017 r. jej proboszczem jest ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn.
Kontakt: Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny Aleksandryjskiej ul. Parkowa 16; 57402 Nowa Ruda tel. 74 872-31-72 www.parafiaslupiec.pl e-mail: parafiaslupiec@wp.pl.
7 Jeśli idzie o Panów na Słupcu (1708-1945), to na zewnątrz - za prezbiterium, na murze
kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny w Słupcu umieszczone są tablice nagrobne
członków rodziny Pilati. Uwagę zwraca również pokrywa krypty grobowej, znajdująca się
obok krzyża misyjnego. Ród (tytułowany- „ die Grafen Pilati von Thassul zu Daxberg”, pol.
hrabiowie Pilati von Thassul zu Daxberg) wywodzi się z Tyrolu - regionu geograficznego,
historycznego i etnograficznego obejmującego północne Włochy i zachodnią Austrię.
Jego siedzibą rodową jest Tassul (po włosku Tassulo) w Trydencie (Tyrol Południowy).
Właśnie to określenie (von Tassul) otrzymał Josef Anton Pilati wraz z tytułem „Freiherr”
(odpowiada tytułowi ‘baron’) od cesarza Józefa I w roku 1710. Obecnie ich pała ( wł.
Palazzo Pilati) pełni tam funkcję ratusza miasta Tassulo. W latach 1775-1827 do rodziny
należał pałac Dachsberg w miejscowości Prambachkirchen (Górna Austria). W efekcie i ta
nazwa została włączona do określenia, które wraz z tytułem hrabiowskim (Graf) otrzymał
Johann Baptist Freiherr Pilati w roku 1795 od cesarza Franciszka II. Odtąd członkowie
rodziny tytułują się „X [imiona] Graf lub Gräfin Pilati von Thassul zu Daxberg” i używają
herbu. Na dwóch polach herbowej tarczy znajdują się skrzydła w kolorze czarnym z
literą J [pierwsza litera imienia cesarza Józefa I - właściwie I, ponieważ w języku łacińskim

zamiast J używano I], a na pozostałych dwóch polach lew, który stoi na trzech czerwonych kulach (górze z 3 wierzchołkami) i trzyma w szponach srebrnego łabędzia. Nad
tarczą znajduje się korona oraz dwa hełmy ze złoto-czarnymi przyłbicami. Na jednym
z nich umieszczony jest lew z łabędziem w szponach, a na drugim czarne skrzydła z
literą J (powtórzenie motywu z pól tarczy). Motto Sub umbra alarum tuarum protege
nos to fragment Psalmu 17,8 (niem. Unter dem Schatten Deiner Flügel beschütze uns,
pol. Ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł). Dwa wspomniane wyżej awanse poprzedziło
podniesienie Johanna Baptisty Pilatiego do stanu rycerskiego w roku 1602 w Pradze.
8. W 1901 r. istniejące na tym obszarze kopalniane szyby górnicze połączono, tworząc „Związek Noworudzkich Zakładów Węgla i Gliny”. Po odkryciu nowych złóż węgla
w 1962 r. produkcja nadal rosła.
9 Zarys dziejów wsi i miasta Słupiec prezentujemy m.in. w oparciu o syntezę Przewodnika
Historyczno – Turystycznego po Nowej Rudzie autorstwa Andrzeja Behana. Pierwsza
wzmianka na temat Słupca pochodzi z dokumentów z 1327 r. W 1337 r. właścicielem
wioski był Ticzko von Panvycz. W 1359 r. wzmiankowano w Słupcu kościół parafialny.
W źródłach z 1372 i 1398 r. pojawia się Rembold Ratolt, właściciel Słupca i Dzikowca.
W rękach kolejnych pokoleń rodziny von Donig część miejscowości pozostała przynajmniej do drugiej połowy XVI w. Właścicielem Słupca, Ścinawki Dolnej i Dzikowca był
między innymi Jerzy von Donig (w latach 15311559 kanclerz hrabstwa kłodzkiego).
Jeden z majątków w wiosce był własnością zakonu augustianów z Kłodzka. Następnie
w latach 1597-1629 posiadłość należała do kłodzkich jezuitów. W 1628 r. pułkownik
armii cesarskiej Jan Angelo von Morgante (członek rady cesarskiej) kupił od Adama von
Stillfried majątek Wolibórz w Hrabstwie Kłodzkim. Posiadał on również Słupiec, Niwę
i część Szalejowa Górnego. Jan Angelo von Morgante zmarł w 1650 r. Wszystkie majątki
odziedziczył jego syn Jan Jerzy, od 1655 r. posiadający tytuł czeskiego barona. Z małżeństwa z Marią Joanną hrabiną von Truchsess-Waldburg-Zeil Jan Jerzy von Morgante nie
pozostawił potomstwa. Po jego śmierci około 1665 r. wdowa sprzedała wszystkie majątki.
10 Prawo patronatu (łac. ius patronatus) – to zespół praw udzielanych fundatorom Kościoła
i ich następcom do przedstawienia kandydata na stanowisko kościelne nadawane przez
biskupa. Obowiązkiem fundatorów było dbanie o budynek oraz wyposażenie kościoła.
Początek prawa patronatu datuje się na V i VI w., kiedy w ustawodawstwie kościelnym
przyznawano fundatorom wpływ na zarządzanie majątkiem kościoła i obsadzanie jego
urzędów. Przywilej ten otrzymywała osoba, która w szczególny sposób przysłużyła się
kościołowi. Pojęcie prawa patronatu wywodzi się z germańskiego prawa własności majątków kościelnych. W krajach - gdzie tego typu prawo obowiązywało - właściciel ziem,
na których znajdował się instytut kościelny, mógł samodzielnie rozporządzać kościołem,
powoływać duchownych, a także być w nim pochowany. W Polsce pierwsze ślady prawa patronatu można dostrzec w XII i XIII w., gdzie już przejawiały się fakty opieki, jaką
fundator otaczał instytucję kościelną. Obowiązek opieki nad biskupstwami ciążył na
władcy, który był uważany za potomka ich założycieli. Biskupstwo otaczane było mirem
monarszym, za którego naruszenie groziły wysokie kary. Zob. Wł. Abraham, Początki
prawa patronatu w Polsce, Lwów 1889; E. M. Belser, Kirche und Staat – Pfarrwahl und
Patronatsrecht: Mitwirkungsrechte der Laien aus historischer Sicht, w: SKZ 41(1997); A.
Hense, Fl. Sepp, Patronatsrecht (19./20. Jahrhundert), w: Historisches Lexikon Bayerns
(zur Entwicklung in Bayern und der Pfalz nach 1800). 11 Druga tradycja historyczna głosi,
że w 1585 r. majątek przejął Absalon von Donig. Po czym jego syn Georg von Donig
sprzedał słupieckie dobra (niem. Schlegel) lordom Logau, którzy stanęli po stronie protestanckich powstańców czeskich. W konsekwencji po przegranej bitwie na Białej Górze
majątek został utracony. Dobra Logausch trafiły w 1628 r. do cesarskiego kapitana Karla
Freiherra von Strasolde, który rok później sprzedał je baronowi Angelo von Morgante.
12 W czasie wojny 30 – letniej został zniszczony nie tylko obszar pomiędzy majątkiem
zamkowym a folwarkiem (znajdującym się przy obecnej kolonii Słupiec – Dolina – niem.
Neusorge), dewastacji uległo również słupieckie tkactwo.
13 Oto syntetyczne dzieje jednej z gałęzi baronów Pilati von Tassul oraz majątku
Słupiec w okresie 1708-1935. W 1708 r. Jan Baptysta baron Pilati von Tassul otrzymał
w Hrabstwie Kłodzkim od cesarza Józefa I majątek Słupiec (Schlegel). Na przełomie XVIII
i XIX w. właścicielem dóbr i miejscowości był Antoni hrabia Pilati von Tassul zu Daxberg
(*1775 + 1843 Słupiec;, być może wnuk Jana Baptysty). W 1812 r. hrabia Antoni ożenił
się w Słupcu z Szarlottą Emilią Leonorą von Studnitz (*1791 + 1846 Słupiec). Z małżeństwa przyszło na świat dwóch synów: Maksymilian Henryk Mikołaj i Karol Józef Otto.
Maksymilian Henryk Mikołaj (* 1819 Słupiec + 1875 Słupiec), żonaty z Marią Leontyną
Leopoldyną Bartach (*1822) miał czwórkę dzieci, między innymi synów: Maksymiliana
(* 1851 Legnica), doktora praw, żonatego (x1887 r.) ze swoją kuzynką Klarą von Dresler
und Scharffenstein (*1841) i Eustachego (*1860). Karol Józef Otto (* 1825 Słupiec + 1901
Korytów) kupił w 1856 r. państwo Korytów w Hrabstwie Kłodzkim. Żonaty z Henriettą
baronową Hildprandt von und zu Ottenhausen (*1840) miał sześcioro dzieci. Najstarszy
z synów Oskar Karol Rudolf (* 1860 Korytów) był właścicielem Słupca. Jego żoną została (x Raków k/ Urazu) Małgorzata von Kassel (*1866). Małżeństwo miało piątkę dzieci:
Małgorzatę Henriettę Leokadię (* 1887 Wrocław), Esterę Gabrielę (* 1888 Słupiec), Eryka
(* 1890 Słupiec), Jana Baptystę (* 1894 Raków) i Oskara (* 1898 Drezno). Właścicielem
Słupca był także Karol Oskar Rudolf Franciszek (* 1864 Korytów), młodszy brat Oskara
Karola Rudolfa, żonaty (x Cieplice 1899r.) z Marią hrabianką von Schaffgotsch (* 1877).
W 1886 r. majątek Słupiec liczył 351 ha, w tym 217 ha pól uprawnych, 13 ha łąk, 117 ha
lasów, 4 ha dróg i podwórzy gospodarczych. W 1937 r. powierzchnia dóbr wynosiła 350
ha, z tego 156 ha zajmowały pola uprawne, 8 ha łąki, 130 ha lasy, 40 ha pastwiska, 6 ha
ogród i park, 10 ha drogi i podwórza gospodarcze. Gospodarstwem w imieniu rodziny
hrabiów Pilati von Tassul zarządzali inspektorowie: Laschke (1894 r.), Kollibabe (1905,
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1912 r.), Max Alder (1921, 1926 r.), Porsch (1930, 1937 r.). Sytuacja finansowa majątku
pogorszyła się w trudnych latach trzydziestych XX w. W 1937 r. współwłaścicielem dóbr
w Słupcu był bank „Bkk Kreis-Spar und Girokasse Glatz”. Po drugiej wojnie światowej
posiadłość Słupiec przejęło państwo polskie. Natomiast baronowie Pilati odziedziczyli
po księciu Khevenhüller dwie posiadłości, położone w Dolnej Austrii: pałac Riegersburg
i zamek Hardegg, które pozostają w ich władaniu do dziś.
16 Zob. Słownik geografii turystycznej Sudetów, redakcja Marek Staffa, T. 11: Góry Sowie,
Wzgórza Włodzickie, Wrocław 1994, s. 145-147. 17 Wieża na Górze Wszystkich Świętych
powstała dzięki staraniom słupieckiej sekcji GGV - Kłodzkie Towarzystwo Górskie (niem.
Glatzer Gebirgsverein), a precyzyjniej – jest efektem starań słupieckiej sekcji Towarzystwa
Gór Kłodzkich (GGV), którą założono 8 sierpnia 1888 r. (założycielami byli: ks. prob. Franz
Patzelt, lekarz i kronikarz Słupca dr Friedrich Zenker oraz aptekarz Neitzel). W roku 1939
r. sekcja dążyła do wybudowania na Górze Wszystkich Świętych wieży widokowej, chcąc
wykorzystać zarówno jej walory krajobrazowe oraz istniejącą na zboczach Kościelca
kaplicę wotywną, do której udawały się rzesze wiernych.
W 1889 r. wybudowano mini wieżę o wysokości 2,8 m. Góra Wszystkich Świętych była
dużą atrakcją turystyczną, więc ok. 20 lat później sekcja GGV zaproponowała budowę
nowej, wyższej wieży. 12 czerwca 1913 r. wmurowano pod jej budowę kamień węgielny.
Na koniec, wieży nadano jej imię pruskiego feldmarszałka Helmutha von Moltke, bowiem
rodzina ta prawdopodobnie częściowo finansowała budowę wieży, na której umieszczono wizerunek feldmarszałka. Trudno określić czy wybudowanie wieży właśnie w 1913
r. to przypadek czy też celowe działanie prowadzone w ramach polityki historycznej.
Bowiem w tym roku przypadała 150 rocznica pokoju w Hubertusburgu, który kończył
wojnę siedmioletnią (1756 – 1763) oraz setna rocznica „bitwy narodów” pod Lipskiem
z wojskami napoleońskimi. Zob. m.in. R. Kincel, praca doktorska pt. „Przewodnictwo
turystyczne w śląskich Sudetach w XVIII i XIX wieku”, napisaną pod kierunkiem doc. Anny
Owsinowskiej i obroniona w 1977 r.; tegoż autora m.in. „Dzieje turystyki w Hrabstwie
Kłodzkim”, „Początki turystyki na Ziemi Kłodzkiej”; An. Behan, Wieże widokowe w rejonie Nowej Rudy i ich rewitalizacja, „Ziemia Kłodzka” (2013) nr 223, s. 34-35. 18 Opisany
obiekt widokowy na Górze Wszystkich Świętych jest jedną z kilku wież widokowych w
Sudetach Środkowych. Inne znajdują się m.in. na: Górze Świętej Anny, Kalenicy, Wielkiej
Sowie, Włodzickiej Górze (w ruinie) oraz w Suszynie. W ostatnim czasie w Sudetach
(po polskiej i czeskiej stronie) powstało szereg nowych obiektów. Aktualne dane na
ten temat podaje portal: http://www.naszesudety.pl/wieze-widokowe.html. 19 Szlak
turystyczny zielony: Kościelec - Góra Wszystkich Świętych - Góra Świętej Anny - Przełęcz
pod Krępcem - Nowa Ruda - Włodzicka Góra - Świerki Dolne - Kompleks Gontowa - Sokolec - Schronisko Sowa - Wielka Sowa oraz szlak turystyczny czerwony: Główny Szlak
Sudecki ze Słupca do Ścinawki Średniej. 20 Oto wybrane przykłady epidemii i pandemii chorób zakaźnych według lat: 165–180 – epidemia ospy prawdziwej w imperium
rzymskim; 541–542 – epidemia dżumy w Cesarstwie Bizantyńskim, nazywana dżumą
Justyniana; 1346–1352 – epidemia dżumy w Europie (tzw. „czarna śmierć”), która zabiła
⅓ ludności kontynentu; 1665 – epidemia dżumy w Londynie; 1707 – epidemia dżumy w
państwach biorących udział w wojnie północnej’;1800 – wielka epidemia żółtej gorączki
w Hiszpanii i Afryce Północnej; 1831 – epidemia cholery na Śląsku; 1918 – pandemia
grypy, która zabiła 50 milionów ludzi (tzw. grypa „hiszpanka”); 1963 – epidemia ospy
prawdziwej we Wrocławiu; 2003 – epidemia SARS; 2003-2006 - epidemia ptasiej grypy;
2009–2010 – pandemia grypy A/H1N1; 2012 – epidemia MERS; 2014– 2016 – epidemia
ebola; 2020 – pandemia COVID-19. Zob. m.in. J. Bzdęga (red.), Leksykon epidemiologiczny,
Alfa-Medica Press 2008; J. Vögele, St. Knöll, Th. Noack (Hrsg.), Epidemien und Pandemien
in historischer Perspektive, Wiesbaden 2016.
21 Lęk i zgroza jednoczyły ludzi ku wspólnym modlitwom, publicznym procesjom i
uroczystym ślubowaniom. Zwykle takie śluby związane były z przyrzeczeniem pokuty
a także z przyrzeczeniem fundowania kaplic wotywnych, kolumn maryjnych i wielu
innych religijnych pomników. Wraz z tym upowszechnił się kult świętych patronów
strzegących od zarazy takich jak św. Florian, Sebastian, Roch, Karol Boromeusz, Rozalia,
Antoni i Franciszek Xawery. Hrabstwo kłodzkie przeżyło kilkakrotnie na przestrzeni dziejów
zarazę a mianowicie w 1483 roku, 1568 roku, 1633 roku, 1680 roku i w 1713 roku. Zarazy
rozprzestrzeniały się przez prowadzone wojny, szczególnie z powodu wojen z Turkami.
Na ziemi kłodzkiej spotkamy wiele pomników sztuki upamiętniających zarazę, które
fundowano jako „ex voto”. Do najbardziej znanych należy kaplica na Górze Wszystkich
Świętych koło Słupca, została ona wybudowana w 1680 r. W Ścinawce Dolnej znajduje
się też kaplica wotywna, poświęcona św. Sebastianowi pochodząca z tego samego czasu.
Koło Dzikowca została wybudowana w dwa lata po zarazie w 1680 r. fundowana przez
okolicznych mieszkańców mała na planie centralnym kapliczka pod wez. Trójcy Św.
Również koło Dusznik znajduje się kapliczka pod wezwaniem Trójcy Św., którą fundowano
jako wotum z powodu uchronienia miasta przed zarazą w 1680 r. Znajdujemy też koło
Szklarki kapliczkę wotywną zarazę w 1680 r. W Nowym Wielisławiu znajduje się mała
kapliczka wotywna fundowana jako votum z powodu zarazy w pamiętnym 1680 r. Na
Górze św. Anny koło Nowej Rudy stoją trzy małe kapliczki, które fundowano jako votum
z powodu zarazy 1680 r. W Bystrzycy Kłodzkiej przy wjeździe do miasta znajduje się
kapliczka pod wez. św. Franciszka Xawerego, która jest upamiętnieniem zarazy w 1680
r. Obok tych kaplic wotywnych spotykamy też na Ziemi kłodzkiej wolno stojące pomniki
jak kolumny wotywne. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje kolumna Maryjna z 1680
r. z Kłodzka, stojąca na Rynku. W tym mieście znajduje się jedna z najstarszych kolumn
wotywnych fundowanych jako votum z powodu zarazy, powstała ona w 1636 r. i znajduje się koło cmentarza. W 1680 r. hrabstwo kłodzkie zostało spustoszone przez dżumę.
Choroba pojawiła się w maju i początkowo nie wzbudziła paniki. Ten fakt upamiętnia
m.in. w Kłodzku wotywna figura MB. Po zachodniej stronie ratusza stoi wotywna figura
Najświętszej Marii Panny. Upamiętnia ona dwa tragiczne wydarzenia które dotknęły miasto.
Najpierw w 1676 r. miasto nawiedził straszny pożar który uszkodził wiele budynków, w
tym m.in. Kłodzką Tawernę. Następnie wiosną 1680 r. dotarła do miasta epidemia dżumy,
która w ciągu niespełna dziesięciu miesięcy pochłonęła życie 1.479 jego mieszkańców.
Ponadto w Kłodzku na ulicy Korczaka stoi wotywna kapliczka. Architektonicznie ciekawa,
wewnątrz zapis ludowej religijności. Ważniejsza jest jej tradycja, o czym świadczy napis
na tablicy nad drzwiami wejściowymi. Otóż to kaplica poświęcona świętemu Ignacemu
i świętemu Rochowi, a wzniesiona w roku zarazy, czyli w 1680. To za ich pośrednictwem,
modlitwy, skierowane do Marii i Jezusa cofnęły wtedy epidemię.
22 Urodził się 18 sierpnia 1642 r. w Wiedniu a zmarł 3 czerwca 1694 r. w Duchcovie.
Uprzednio był biskupem ordynariuszem diecezji Hradec Kralove (1668–1675), a od
1675r. arcybiskupem metropolitą praskim i prymasem Czech. 23 W średniowieczu na
skrzyżowaniu naw i transeptu świątyni budowano doświetlające wieże-latarnie. W renesansie i baroku często stosowane je jako zwieńczenie kopuł. 24 Jakob Carova (wł. Jacopo
Carove)– architekt i mistrz budowlany doby baroku. Przybył z Włoch w połowie XVII w.
na ziemię kłodzką razem ze swoim ojcem Andreą. Uczęszczał do Kolegium Jezuickiego
w Kłodzku. Do jego głównych prac należą m.in. budowa pałacu w Korytowie (4 km na
zachód od Kłodzka, jedna z najstarszych wsi w tym regionie), przebudowa twierdzy
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kłodzkiej (1680–1702), barokizacja siedzib rodu Althannów: zamku w Międzylesiu i pałacu w Wilkanowie (1696–1701); kościoły w: Gorzanowie (1676), Starej Łomnicy (1685),
Wilkanowie (1697–1701), Nowej Wsi (1702–1704). Zob. M. Zilbert, Jacopo Carove w:
Popularna encyklopedia Ziemi Kłodzkiej, t. I (A-J), Kłodzko-Nowa Ruda 2009, s. 85. 25 W
samej Nowej Rudzie znajduje się kaplica pielgrzymkowa św. Anny zbudowana w 1644
r. przez Bernharda von Stillfrieda (w miejscu drewnianej kaplicy z 1515 r., która została
zburzona podczas reformacji. Przebudowana w latach 1662-1665 prawdopodobnie
zgodnie z planami Andrei Carove. Cudowny wizerunek samej Anny pochodzi z 1495
r.. Ołtarz główny wykonano w XVII w. 26 Zob. S. Brzozecki, Pustelnicy, w: EK KUL t. 16
Lublin 2012, k. 934..
27 Zob. tamże, Część III INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZENIA
ŻYCIA APOSTOLSKIEGO, Sekcja I INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO, Tytuł I NORMY
WSPÓLNE WSZYSTKIM INSTYTUTOM ŻYCIA KONSEKROWANEGO, czytamy: „Kan. 603 § 1. Oprócz instytutów życia konsekrowanego, uznaje Kościół życie pustelnicze, czyli
anachoretyczne, w którym wierni przez surowsze odsunięcie się od świata, milczenie
odosobnienia, gorliwą modlitwą i pokutą poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata. § 2. Prawnie uznaje się za pustelnika osobę poświęconą Bogu w życiu
konsekrowanym, jeśli poprzez ślub albo inne święte więzy zobowiązuje się publicznie
wobec biskupa diecezjalnego do praktykowania trzech rad ewangelicznych i pod jego
kierownictwem zachowuje właściwy tryb życia”. 28 Kaplice Kalwarii wykonane są z granitu,
a sceny poszczególnych stacji są metalowymi odlewami w postaci płaskorzeźb. Droga
wijąc się prowadzi przez las, a jej początek i koniec znajdują się przy drodze, obok kaplicy
św. Jana Nepomucena. Tablica informuje w trzech językach o historii tego miejsca. 29
Pomyślny rozwój miejscowości Słupiec został zahamowany III wojną śląską (1756 – 1763),
w czasie której na obszarze całej wsi zniszczono uprawy zboża. Po jej zakończeniu na
wartości straciły wszelkie pieniądze. Jednak za Johanna Baptisty Pilatiego doszło pod
koniec XVIII w. do pewnego rozwoju wsi. Działały kopalnie, oprócz nich powstały także
piece wapienne i wytwórnia saletry. Ponadto Słupiec znany był w tym czasie jako ważny
ośrodek religijny, bowiem znana i popularna dla wiernych była istniejąca od 1680 r. kaplica na Górze Wszystkich Świętych. W roku 1792 parafia Słupiec miała 1.714 wiernych.
30 Warto zauważyć, że w Nowej Rudzie na Górze Anny – już w 1644 r. został wzniesiony
jednonawowy, barokowy kościół pw. św. Anny i to wraz z pustelnią. Świątynia powstała.
w miejscu wcześniejszej drewnianej kaplicy z 1515 r.. dzięki staraniom fundacji właściciela
dóbr noworudzkich Bernharda II von Stillfrieda. Był to jeden z pierwszych barokowych
kościołów górskich fundowanych przez szlachtę i arystokrację Ziemi Kłodzkiej. Znajduje
się w nim drewniana, gotycka figurka św. Anny Samotrzeciej z 1495 r. W barokowym
ołtarzu głównym obraz przedstawiający św. Annę uczącą Maryję i św. Joachima. Wokół
kościoła i pustelni piaskowcowy mur wykonany przed 1810 r. oraz kamienny krzyż. 31
Ks. Alfons Nowack (*1868 + 1940; prof. h.c.) – dyrektor Diecezjalnego muzeum i archiwum we Wrocławiu zinwentaryzował i opisał w swej monografii z 1939 r. p.t. „ Pustelnie
na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim od średniowiecza do współczesności” 56 tego typu
obiektów i kustoszy miejsc świętych. Zob. tenże, Schlesische Wallfahrtsorte älterer und
neuer Zeit im Erzbistum Breslau, Breslau 1937 oraz Die Einsiedeleien in Schlesien und
der Grafschaft Glatz vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Breslau 1939; K. Engelbert, Alfons
Nowack, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte“ 5 (1940), s. 271. Pustelnie o których
mowa istniały m.in. w Wambierzycach (na Górze Kalwarii i na Górze Tabor); w Nowej
Rudzie (na Górze św. Anny i na górze Haumberg - Tworzykowo), w Radkowie i Lewinie
Kł. Zob. m.in. Jerzy Kos, Śladami pustelni na ziemi kłodzkiej, Nowa Ruda 2016 s. 54-57;
Zb. Gołąb, Pustelnie i pustelnicy na Ziemi Kłodzkiej, „Ziemia Kłodzka” (2013) nr 223, s.
36-42. Pierwszy pustelnik na Górze W. Świętych w Słupcu nosił czarny strój. Z Zawodu
był mechanikiem. Wytwarzał i naprawiał drewniane zegary i organy. Utrzymywał się z
ofiar rolników oraz gospodarstw ogrodniczych. W wieku sędziwym państwo i właściciel
tutejszego majątku hr. Pilatti dostarczali mu chleb, mięso i piwo. Według przekazów
ludowych został on napadnięty i torturowany w kaplicy, która potem nosiła ślady jego
krwi. Po tym wypadku wyprowadził się do Słupca.
32 W 1628 roku Jan Angelo von Morgante, członek rady cesarskiej kupił od Adama von
Stillfried majątek Wolibórz w Hrabstwie Kłodzkim. Posiadał on również Słupiec, Niwę i
część Szalejowa Górnego. Jan Angelo von Morgante zmarł w 1650 r. Wszystkie majątki
odziedziczył jego syn Jan Jerzy, od 1655r. posiadający tytuł czeskiego barona. Z małżeństwa z Marią Joanną hrabiną von Truchsess-Waldburg-Zeil Jan Jerzy von Morgante
nie pozostawił potomstwa. Po jego śmierci około 1665 r. wdowa sprzedała wszystkie
majątki. W 1708 roku Jan Baptysta baron Pilati von Tassul otrzymał od cesarza Józefa I
majątek Słupiec (Schlegel) w Hrabstwie Kłodzkim. 33 Dalsze pozytywne zmiany nastąpiły
w wieku XIX. Oprócz tradycyjnego rolnictwa rozwijało się we wsi przędzalnictwo i tkactwo. W 1810 r. przeniesione zostało do Słupca Bystrzyckie Seminarium Nauczycielskie,
które funkcjonowało w nim do 1832 r. Ponadto oprócz Słupca jako „gminy kościelnej”
zaczęła się tworzyć „gmina polityczna”. Powstawały urzędy, budowano drogi i kanalizację.
W 1887 r. został poświęcony nowo wybudowany kościół p.w. św. Katarzyny. Ważnym
wydarzeniem było zbudowanie do Słupca linii kolejowej, otwartej w 1903 r., a prowadzącej z Dzierżoniowa przez Srebrną Górę i dalej do Ścinawki Średniej, która ułatwiła
komunikację oraz wywóz węgla ze słupieckiej kopalni. Jednocześnie też we wsi miała
miejsce w 1860 r. duża powódź, która zniszczyła część domostw, zwłaszcza położonych
blisko potoku Dzik. 34 Był mistykiem i barwną osobowością. Przeżycia duchowo skłoniły go w 1841 r. do zmiany pustelni. W 1866 r. – w Bożkowie świętował złoty jubileusz
pustelniczej. Uprzednio w Słupcu inicjował szereg prac restauracyjno-modernizacyjne.
35 Uprzednio żył w klasztorze bonifratrów we Wrocławiu (gdzie wykonywał m.in. drobne
zabiegi quasi chirurgiczne). W 1866 r. był zatrudniony w szpitalu Joannitów w Wambierzycach do pielęgnacji rannych. Był człowiekiem niefrasobliwym. Kiedy zabiegał o to
miejsce podburzał mieszkańców głosząc że to gminie, a nie proboszczowi R. Scholz’owi
przysługuje prawo obsadzania pustelni. Obiecał, że jeśli otrzyma tę posługę to bogato
wyposaży kościół wotywny. Po roku 1870 wystarał się dla wotywnego kościoła o imponujących rozmiarów obraz Wniebowzięcia NMP. 36 Grobowce rodziny Nave znajdują się
na cmentarzu w Nowej Rudzie. 37 Przed dwoma wiekami proboszczem w Słupcu był ks.
Valentin Teuber (1694-1724), a więc noszący identyczne nazwisko. 38 Pustelnik August
Treuler zebrał na ten cel wśród wiernych 205 niemieckich marek i zlecił wykonanie figury
Madonny według najnowszych kanonów sztuki. Dotychczasową – barokowa figurkę MB
Bolesnej umieszczono w szklanej gablocie, w przykościelnej grocie.
39 Atanazy Kleinwächter OFM, właściwie: „Josef Kleinwächter” - studiował teologię na
Uniwersytecie Wrocławskim. 22 VI 1850 r. otrzymał święcenia kapłańskie, a następnie
pełnił posługę kapłańską w Sycowie i Opolu. Od 1856 r. był wicerektorem alumnatu we
Wrocławiu, gdzie wykładał język polski. W 1860 r. wstąpił do wspólnoty franciszkanów
na Górze św. Anny. Od 1864 r. aż do śmierci był gwardianem annogórskiego klasztoru
(z przerwą w okresie 1872-1887, spowodowaną antykatolicką polityką Niemiec). Po
odwołaniu w 1887 r. represyjnych i antykościelnych zarządzeń, został przez współbraci
ponownie wybrany do tego rodzaju posługi zakonno-eklezjalnej. W ostatnim – 5-letnim okresie życia (zmarł w wieku 66 lat) - zajął się odbudową kompleksu świątynnego.
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Był nazywany apostołem ludu górnośląskiego, głównie ze względu na imponującą
aktywność kaznodziejską (oraz częsty udział w misjach ludowych). Jest inspiratorem
i budowniczym kaplicy III Upadku w annogórskim kompleksie Ścieżek Pasyjnych. Zob.
J. R. Gohly, Słownik biograficzny, w: Ch. Reisch, Historia Góry Świętej Anny na Górnym
Śląsku, Wrocław 2006, s. 290, 318, 350, 404. 40 W latach 1902-1905 był on prezesem
Stowarzyszenia Cecyliańskiego w Hrabstwie Kłodzkim. Ks. prob. Patzelt pochodził z
Międzylesia. Zmarł w wieku 75 lat z powodu niewydolności nerek. W jego pogrzebie
uczestniczyło 60 kapłanów. 41 W latach 1885-1899 arcybiskupem Pragi był ks. kard.
Franz von Schönborn. 42 Te lata posługi brata Felix’a podaje ks. Alfons Nowack (zob. J.
Kos, Śladami pustelni, s. 57), natomiast niemiecko-polska tablica upamiętniająca umieszczona na murze kościoła mówi o latach 1885-1930, czyli równie o posłudze na innym
miejscu. Za jego kadencji funkcję wikariusza w parafii Słupiec sprawował m.in. Rudolf
Firlej (*14 XI 1903 +16 X 1978; św. kapł. 29 I 1928 Wrocław, prymicje w Tutzing w Bawarii
- gdzie jego rodzona siostra żyła we wspólnocie zakonnej; wikariusz od 10 IV 1928), w
1939 r. został mianowany proboszczem parafii Długopole Górne. Zob. D. Pohl, (Bearb.
und Hrsg.), 40 Jahre Kirchengeschichte der Grafschaft Glatz in Schlesien 1906-1946.
Die Chronik der katholischen Stadtpfarrkirche zu Glatz geführt von den Stadtpfarrern
Prälat Augustin Skalitzky (1906-1921) und Prälat Franz Monse (1921-1946), Köln, Dieter
Pohl Verlag 2009 [40 Jahre], s. 231. 43 Po roku 1933 wszyscy duchowni musieli opuścić
katolicką partię „Centrum”. Wśród jej działaczy byli m.in.: brat noworudzkiego proboszcza
Maksymilian Wache z Krosnowic, prałat Franz Dittert, dziekan kłodzki, oraz proboszcz
Maksymilian Tschitschke z Wójtowic. Plany co do ograniczenia działalności duchownych
i wiernych katolickich dotarły do ówczesnego dziekana wielkiego Franza Ditterta. Kiedy
jego współpracownicy przekazali te informacje wyższym władzom kościelnym, ostro
zareagowało gestapo. Aresztowano kilku najbliższych współpracowników dziekana
(proboszczów z Nowego Waliszowa i Konradowa), a sam Franz Dittert został objęty
aresztem domowym ze względu na ciężką chorobę. Na pobyt w więzieniu za swego
przełożonego ofiarował się jego sekretarz, ksiądz Leo Christoph, urodzony w 1901 r.
w Nowej Rudzie. Aresztowanie nastąpiło w listopadzie 1935 r. Więźniów przewieziono
do Berlina, gdzie okresowo przebywali w berlińskim obozie koncentracyjnym „Columbia”. Po czterech miesiącach przetrzymywania bez wyroku i przesłuchaniach duchowni
zostali zwolnieni. Działania te miały prawdopodobnie zastraszyć kłodzkich kapłanów
i zniechęcić ich do nadmiernej aktywności. 44 Uprzednio był wikariuszem w Kłodzku,
kuratusem w Porębie (niem. Lichtenwalde). Zmarł w Słupsku w wieku 63 lat. Zob. 40 Jahre,
dz. cyt. s. 331-332. 45 Metropolita archidiecezji praskiej kard. Karel Kašpar (1931–1941)
po zajęciu przez Niemcy w marcu 1939 roku Czechosłowacji i utworzeniu Protektoratu
Czech i Moraw stracił resztki wpływu na sytuację tamtejszego Kościoła. Po jego śmierci
władze hitlerowskie nie dopuściły do powołania nowego arcybiskupa i zastępował go
aż do 1946 roku wikariusz kapitulny Bohumil Opatrný. Wobec czeskiego Kościoła katolickiego prowadzono taką samą politykę jak w Niemczech — aresztowano i zamknięto
w obozach koncentracyjnych 487 księży i zakonników, z czego 70 poniosło śmierć 46
Ks. prałat Emil Rieger (*21 XI 1865 Ścinawka Górna + 28 II 1963 Münster; św. kapł. 23 VI
1890 Wrocław) posługiwał jako wikariusz w Słupcu, Roztokach i Kłodzku. Następnie był
administratorem parafii w Wilkanowie, a w latach 1898-1939 proboszczem parafii przy
kłodzkim szpitalu (eryg. w 1851 r. ; obecnie kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Kłodzku); jako kurator katolickiej fundacji (która wybudowała duży kompleks
szpitalny w XIX w. w Jurandowie, obecnie dzielnica Kłodzka) dla potrzeb szpitala S.
Franciszkanek Szpitalnych w Jurandowie zakupił w 1927 folwark. Był także dyrektorem
kłodzkiego Caritasu. Obdarzono go licznymi tytułami i godnościami: arcybiskupi radca
(1909), arcybiskupi notariusz (1919), prałat (1935) i prałat domowy (1938). Zob. 40 Jahre,
s. 432. 47 Neoprezbiter ks. Rudolf Karger (* 12 IV 1904 Nowa Ruda+ 10 XI 1982 Bad
Imnau, syn kupca Wilhelma- miał b. słabe zdrowie; św. kapł. 30 I 1927; prob. Wojborza
– niem. Gabersdorf, w l. 1940-1945), w latach 1927-1928 posługiwał na zasadzie zastępstwa w Słupcu. Zob. 40 Jahre, dz. cyt. s. 218. 48 Najprawdopodobniej jego fundatorem
był pierwszy w XVIII w. właściciel słupieckich dóbr baron Jan Baptysta baron Pilati von
Tassul lub jego następca, który zamieszkiwał w słupeckim pałacu w latach 1724-1756.
49 Na zewnętrznej ścianie prezbiterium kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Al. w
Słupcu wmurowano tablicę z czarnego granitu z herbem i obramowaniem wykonanym
z piaskowca upamiętniającą hr. Oskara Wilhelma Ludwika von Pilati (*13 V 1817 +1894)
właściciela dóbr Schlegel i patrona tutejszego kościoła oraz jego rodziny: hr. Carla von
Pilati (*5 III 1825 Slegel +11 V 1901 Coritau) i hr. Henriette von Pilati z. d. Freiiin Hilbrnad von und zu Ottenhausen (* 2 V 1840 Zabielitz + 13 II 1921 Coritau). 50 Hohaus był
jednym z redaktorów kwartalnika historycznego „Vierteljahrschrift für Geschichte und
Heimatkunde der Grafschaft Glatz”. W latach 1883-1891 był współwydawcą serii pięciu
tomów „Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz”, zbioru źródeł poświęconego głównie
średniowieczu na ziemi kłodzkiej. Ponadto opublikował dwie książki i dwa przewodniki
turystyczne, jako owoc zamiłowania do pieszych wędrówek. 51 Ksiądz prob. Jerzy Czernal
(* 20 XI 1943; św. kapł. 21 VI 1969) podjął w Słupcu wiele działań społecznych służących
ratowaniu lokalnych zabytków oraz odnowieniu świątyń. Przy wsparciu mieszkańców
oraz władz miasta, przeprowadził niemalże gruntowną renowację kościoła parafialnego
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy ulicy Radkowskiej. Największe prace dotyczyły
m.in renowacji ołtarza głównego, remontu dachu czy restauracji instrumentu organowego. Kolejnym miejscem które dzięki zaangażowaniu ks. Jerzego, przeszło całkowitą
zmianę – jest kościół Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych. Poza wymiarem
duchowym, “kościółek” stał się nie tylko miejscem spotkań wiernych ale zaistniał jako
znaczący punkt na mapie turystycznej miasta. Wraz z odnowieniem świątyni, powstała
niezbędna infrastruktura wypoczynkowa, służąca mieszkańcom oraz odwiedzającym.
Dzięki dotychczasowej aktywności, ksiądz Prałat Jerzy Czernal, otrzymał od parafian
nieformalny tytuł – „Jerzy Odnowiciel”. 52 W efekcie w dniu 4 marca 2009 r. otrzymał
tytuł Zasłużonego dla Miasta Nowa Ruda.
53 Po tradycyjnym nabożeństwie majowym odprawianym w każdą sobotę maja przy
ołtarzu polowym sanktuarium, w kościółku rozpoczęła się Eucharystia, w czasie której
ks. Krzysztof Iwaniszyn, proboszcz i przedstawiciele parafii przywitali siostrę.
54 Ruch Szensztacki koncentruje swoją duchowość wokół sanktuariów MTA Przed
wojną wokół „kącików szensztackich”, które są wierną kopią (pod względem wielkości,
wyglądu zewnętrznego oraz wystroju architektonicznego) Prasanktuarium - kaplicy z
Szensztatu. Można dziś znaleźć w ponad 130-tu miejscach na wszystkich kontynentach.
W Polsce wybudowano dotychczas 6 sanktuariów. Znajdują się m.in. patrząc od północy:
na Górze Chełmskiej pod Koszalinem, na Piaskach w Bydgoszczy, w Świdrze i Józefowie
koło Warszawy, w Winowie koło Opola i Zabrzu – Rokitnicy. Sanktuarium jest miejscem
adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i miejscem oddawania czci Maryi w
obrazie Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Modląc się w sanktuarium, można wyprosić
sobie oraz innym wiele łask, między innymi: a) - przemiany serca; b) - zadomowienia w
Sercu Bożym; c) - zapał apostolski w dawaniu świadectwa o Chrystusie. 55 Por. AGISSMS,
MTA – Seitenkapelle in Schlegel/Bergkirchlein, 21.05.1934 r., w: MTA – Kapellchen und
Bilder 1928-1935, msp, s. 159 n.
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56 Najprawdopodobniej poświęcenia bocznej kaplicy wraz szensztackim ołtarzem i
obrazem MB MTA dokonał tutejszy 31- letni wikariusz ks. Rudol Firlej. Przemawia za tym
fakt, że już 74-letni ks. proboszcz Franz Patzelt od dłuższego czasu niedomagał (cierpiał
z powodu przewlekłej choroby nerek) i w listopadzie tego roku zakończył życie (*29 V
1860 + 23 XI 1934). Tymczasem słupiecki wikariusz ks. Rudol Firlej w dniu 12 listopada
1936 r. w Kłodzku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin proboszczowski i od 1939
r. pełnił już urząd proboszcza w Długopolu Górnym k/ Bystrzycy Kł. Nie można więc
wykluczyć, że ks. Firlej ok. 1934 r. zapoznał się nieco bliżej z duchowością i celem RSZ
(być może także i z zaangażowanymi na tym polu ząbkowickimi pallotynami, siostrami,
czy też członkami Szensztackiego Dzieła). W efekcie za jego kadencji proboszcza w Długopolu Górnym (1936-1946), jeśli nie z jego inspiracji, to z pewnością za jego aprobatą,
powstał w latach 1941-1945 kolejny starannie wyposażony kącik szensztacki. Tym razem
został umieszczony przykościelnej kapliczce (a po lewej stronie od głównego wejścia do
kościoła parafialnego). Składa się nań: ołtarz rzeźbiony w drewnie z antepedium, tabernakulum, 6-ma drewnianym świecznikami i plastycznym wyobrażeniem MTA w centrum
nadstawy ołtarzowej. Było to dojrzało dzieło artysty rzeźbiarza Friedricha Luckner’a (* 9
VII 1889 Lasówka, niem. Kaiserswalde) narodzonego w katolickiej rodzinie chałupnika
Antona (krawca z zawodu) i Anny. Zob. Parafia Mostowice: Księga metrykalna chrztu z
1889 r. s. 62, nr 33.
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prof. Joseph Wittig

CUDOWNA MADONNA ZE SŁUPCA
To sztuka o cudownej Matce Bożej napisana przez Josepha Wittiga zimą 1933 roku
w Słupcu - Dolinie, wystawiona
w słupieckim kościele w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy.
Odsłona I
Akcja rozgrywa się w 1320
roku. Miejsce akcji to kościół
parafialny Joannitów w Kłodzku.
Następuje opis wnętrza. Bardzo
ważnym szczegółem jest znajdująca się na półmetrowym, obrotowym postumencie: „Madonna
w koronie z berłem, z dzieciątkiem Jezus na lewym ramieniu,
jego oczy na wysokości berła”.
(Madonna postacią i strojem
podobna jest do wizerunku
Madonny słupieckiej - przyp.
autora) Rycerze Joannici klęcząc,
śpiewają pieśni maryjne i psalmy po łacinie (Psalm 109 „Dixit
Dominus” ).
Rycerzom przygląda się przez
okienko w drzwiach zakrystii,
słuchając ich śpiewu, stary zakrystian, brat Syßtrank, który
próbuje śpiewać po niemiecku. Gdy chór kończy śpiewać
i wychodzi z prezbiterium, brat
Syßtrank podczas pieśni „Ave
Maria stella” podchodzi do figury
Maryi i klękając, zapada w sen.
Gdy się budzi, zwierza się Matce
Bożej ze swoich niespełnionych
marzeń. Już jako mały chłopiec
pragnął być rycerzem zakonnym
i wyruszyć do Ziemi Świętej, ale
niskie pochodzenie sprawiło,
że został tylko prostym braciszkiem, zakrystianem. Pochodził
ze Słupca. Udał się do swojego
wuja, który był Joannitą, licząc
na wsparcie. W międzyczasie
do kościoła wchodzą uczniowie i widząc brata Syßtranka
w drzwiach zakrystii, lgną do niego i proszą o ciekawą opowieść,
bardziej ekscytującą niż lekcje
retoryki czy matematyki, które
zaczną się za kwadrans. Wśród
nich jest Arnošt z Hostinne. Przy
dźwiękach harfy, kurtyna opada.
Odsłona II
Jest nadal rok 1320, to samo
miejsce. Słychać dzwony wzywające na nieszpory i śpiew. Brat Syßtrank wspomina swoją rodzinną
wioskę Słupiec, gdzie pochowani

są jego rodzice, gdzie zna każde drzewo, każdy kamień. Tam
chciałby spędzić ostatnie swoje
chwile. Marzy mu się, aby figura
Madonny stanęła w tamtejszym
kościele. Przypomina sobie, że
w Pradze żyje młody mistrz
potrafiący rzeźbić w drewnie
i kamieniu. Podróżował po całych Włoszech i widział piękną
figurę świętej Dziewicy, wykonaną przez mistrza Giovanniego
z Pizy. Syßtrank rozmawia z figurą
Madonny i wymienia jej podobizny w Bardzie i Wambierzycach.
Chciałby, aby taka figura znalazła się w jego rodzinnej wiosce.
W międzyczasie zbliżają się rycerze i uczniowie, śpiewając Salve Regina. Jeden z nich, Arnošt,
przygląda się figurze Madonny
i przerażony widzi, że jej oblicze
spowite jest smutkiem. Gdy rycerze i uczniowie opuszczają kościół, Syßtrank odwraca figurę
Madonny, co Arnošt, który nie
wie, że sprawcą jest zakrystian,
uznaje za znak, że Madonna gniewa się na niego. Widzi też, że tył
figury jest zakurzony i porysowany. Jest przekonany, że figura
odwróciła się od niego, gdyż jest
grzesznikiem. Z krzykiem błaga
Madonnę, aby ulitowała się nad
nim. Przestraszony braciszek, którego chłopiec nadal nie widzi, odwraca postument z figurą twarzą
do Arnošta. On przyjmuje to jako
akt łaski i wychodzi z kościoła
z przyrzeczeniem, że zapamięta
ten moment na całe swoje życie.
Madonna obiecuje Syßtrankowi,
że za jego wierność i pragnienie,
by jej figura znalazła się w jego
wiosce, otuli go niewidzialną zasłoną czasu, dzięki której spełni
się jego marzenie, musi jedynie
uklęknąć w jakimś ciemnym kącie kościoła.
Odsłona III
Akcja dzieje się w roku 1364,
w tym samym kościele. Brat
Syßtrank pozostaje nadal niewidoczny dla innych, klęcząc
w ciemnym kącie. Posługę
w kościele sprawuje od lat
jego następca, brat Johannes.
Z jego słów dowiadujemy się,
że w Pradze zmarł arcybiskup
Arnošt, który pragnął być pochowany w Kłodzku, w tutejszym kościele. Wspomina też

Cudowna Madonna w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie - Słupcu.

brata Syßtranka, zmarłego
w tajemniczych okolicznościach,
znalezionego między ławkami
kościelnymi. On zawsze wychwalał Arnošta i przepowiadał mu
wielką przyszłość. Arnošt okazał
się największym dzieckiem ziemi kłodzkiej. Sam papież nazwał
go swoim przyjacielem i wyniósł
do rangi kardynała. Był też doradcą cesarza. Arnošt rozpoczął
w Pradze budowę katedry i założył uniwersytet. Stał się bogaty,
ale jego jedynym marzeniem
było spocząć w ojczystej, kłodzkiej ziemi. Brat Johannes zapala świece i widzi, jak tłum ludzi
zbliża się i wchodzi do kościoła.
Wszyscy chcą zobaczyć legata
papieskiego. Legat przywozi
ze sobą dwa dokumenty z ostatnią wolą zmarłego arcybiskupa
praskiego. Pierwszy dokument
zawiera wolę spoczęcia w tym
kościele u stóp figury Madonny Dziewicy, znajdującej się
na ołtarzu głównym. Wola ta
spisana została na zamku, w biskupstwie praskim 18 czerwca

1352 roku, w dniu świętego Arnulfa. Arcybiskup Arnošt zmarł
12 lat później, 30 czerwca 1364 r.
W dokumencie zapisane też było,
że z pozostawionych przez zmarłego pieniędzy ma powstać nowy
kamienny kościół gotycki ku czci
Najświętszej Maryi Panny. Legat
odczytuje też drugi dokument,
w którym arcybiskup opisuje
zdarzenie z lat dziecięcych, gdy
figura Madonny odwróciła się
od niego. Odczytał to jako niezadowolenie Matki Bożej z jego
dotychczasowego postępowania. Gdy Figura zwróciła jednak
swoje oblicze ku niemu, uznał to
za cud, który zmienił całe jego
życie. W piśmie opisuje też całą
swoją życiową drogę w służbie
wiary katolickiej. Oba dokumenty
legat papieski kładzie na ołtarzu.
Po chwili legat wraz z rycerzami
zakonnymi opuszcza kościół przy
dźwiękach pieśni ku czci Matki
Bożej. „O Matko z niebiańskim
dziecięciem, która osładzasz
każde nasze cierpienie i zbawiasz nas od śmierci i grzechu,
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bądź nam pozdrowiona łaskawa
Dziewico.
Wejrzyj matczynym spojrzeniem z nieba Twojej radości
na nas,którzy na tym padole łez
i cierpienia, tęsknimy za niebiańskim szczęściem!
Daj, aby na wzór Twego
pięknego przykładu, nasze życie było zawsze święte, pełne
niewinności, pokory, łagodności
i łaskawości, zawsze wiernie
Bożej woli!
Potem pokaż nam życzliwie
tam na górze, w domu Ojca swojego syna, a Ten, który tak Cię
wywyższył, dał nam w nagrodę
wieniec.”
Zasłona opada po pierwszej
strofie, ale rozbrzmiewa nadal,
aby dać czas na zmianę dekoracji.
Odsłona IV
Rok 1364. Miejscem akcji jest
pracownia rzeźbiarska mistrza
Mertena Zahligera. W kącie pracowni na podwyższeniu stoi figura Cudownej Madonny czyniącej
cuda jako wzór dla stojących
obok innych figurek. Dwie są
na wpół gotowe: jedna dla kłodzkiego grobowca (obecnie Madonna ze szczygłem w kłodzkim
kościele farnym – przyp. autora),
a druga dla wsi Słupiec (obecnie
w słupieckim szpitalu – przyp.
Autora).
Ciemny warsztat powoli rozjaśnia się pierwszymi porannymi
promieniami słońca, wpadającymi przez okno. Słychać dzwony
na Ave Maria. Głos zza sceny recytuje modlitwę. Wszystkie trzy
Madonny wysławiają Stwórcę.
Cudowna Madonna przewodzi
rozmowie, z której dowiadujemy się, że powstają z drewna
lipowego.
W pracowni pojawia się
mistrz Merten z czeladnikiem
i uczniem. Następuje podział
pracy. Mistrz i czeladnik ukończą rzeźbienie Madonn, a uczeń
ma wyrzeźbić ptaka. Pracujący
rozmawiają ze sobą, wymieniając
uwagi na temat starych i nowych
metod snycerskich. Droczą się też
z uczniem. Pojawia się czwarta
osoba, młody panicz z Hostinné
z dokumentem zmarłego wuja,
Arnošta, który w piśmie zamawia
kolejne figury Madonny dla różnych miejscowości na ziemiach
kłodzkiej i czeskiej. Mistrz zaprasza panicza, aby odpoczął przed
drogą powrotną.
Wspominają arcybiskupa
i to, że zawsze pamiętał o bracie

Syßtranku. Cała czwórka udaje
się do części mieszkalnej, a Madonny chwalą Boga. Na krótko
pojawia się postać brata Syßtranka, który mówi: „ Tak, wielkie dzieło uczynił w Tobie Pan – wielka
potęga, imię święte!”
Odsłona V
Rok 1832. Mansarda, światło przenika przez pokrywy
dachowe i szpary w ścianach.
Pomieszczenie wypełnione jest
starym gratami i różnymi innymi
rupieciami. Stare meble, ławka
ogrodowa i stół ogrodowy, stara szabla, statuetka św. Ambrożego przerobiona na ul, figura
cudownej Madonny; wszystko
zakurzone i uszkodzone. Po podłodze grasują myszy i szczury.
W tle schody. Najpierw panuje
nocna ciemność, która powoli
rozjaśnia się.
Toczy się rozmowa pomiędzy św. Ambrożym i Madonną.
Po trzeszczących schodach
wchodzi mężczyzna z latarnią
w ręku. Święci milkną, gryzonie uciekają. Mężczyzna szuka
starego zamka do swojej szafy
na ubrania, znajduje, ale bez klucza, dla mamy zabiera skrzynkę
na sól. Pojawia się parobek, który
zabiera stół i krzesło. Widzi też
figury świętych, oceniając je jako
nadające się drewno do palenia.
Gdy są sami, figury komentują
sytuację. Kobieta, która weszła
ucieszyła się widokiem Madonny,
ale nie może jej wziąć, gdyż mąż
będzie się złościć.
Przez chwilę panuje cisza.
Potem święci wznawiają dialog,
między innymi o sekularyzacji
i losie kościelnego wyposażenia.
Obie figury przeżyły niejedną
przygodę przed wylądowaniem
w tej mansardzie.
Wchodzi urzędnik z latarnią, by przeprowadzić licytację
przedmiotów. Spisuje je i wiesza
na nich numerki. Ambroży będzie jedenasty, a Madonna dwunasta do wylicytowania. Urzędnik
jest niezadowolony, gdyż przedmioty przyniosą nieduży zysk.
Wchodzi piekarz i ogląda
przedmioty. Na górę wbiega chłopiec Franz Heinisch,
a za nim jego opiekunka pani
Wache. Woła swojego męża,
aby się pospieszył. Pojawia się
urzędnik i rozpoczyna się licytacja. Statuetkę św. Ambrożego
dostaje piekarz, a pan Wache
za namową żony i Franza nabywa
figurę Madonny. Dopiero teraz

piekarz widzi, że figura wykonana została przez świetnego
mistrza i próbuje ją odkupić
za wysoką cenę, ale bez rezultatu. Uradowana rodzina Wache
zabiera Figurę Madonny.
Odsłona VI
Lato 1885 roku. Miejsce: Gościniec z Kłodzka do Słupca, pomiędzy kopalnią Jan Baptysta
a wsią. W tle Słupiec z Górą
Ws z y s t k i c h Ś w i ę t y c h . W i dać nowo budowany kościół
z rusztowaniem, nowy szpital
(dziś „stary”), plebanię z czterospadowym dachem i cyprysami.
Jest przedpołudnie. Ze wsi nadchodzi stary ksiądz Franz Heinisch, szczupły, delikatny mężczyzna, prawy oczodół i skroń
przewiązane czarną opaską.
Modli się brewiarzem. Spogląda często na ulicę, jakby czekał
na kogoś. Nadchodzi dziewczynka,
chyba jeszcze uczennica, nucąc
piosenkę. Na przedzie sceny spotyka wiejskiego chłopaka, kołyszącego się i trzymającego ręce
w kieszeniach. Próbuje gwizdać
lub śpiewać. Zbliża się do dziewczynki.
Chłopak: Aah, ooh. Gustla! Dobrego ranka.
Gustla: Idź precz! O Boże nadchodzi ksiądz Heinisch. Czy nas
widzi? Proszę księdza! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ksiądz: Na wieki! Powiedz mi
ktoś ty?
Gustla: Jestem Gustla od Franza
Ambroza.
Ksiądz: Idź w imię Boże!...O, jak
wiernie i pobożnie spoglądają te
dziewczęce oczęta! A takie pozdrowienie raduje moje serce.
Tak skromna, nieskalana i czysta
była zapewne Matka Boża. Czy
wkrótce nadejdą? Już o świtaniu
jakiś górnik powiedział: Wyruszyli ze Słupca skoro świt. Czekam
więc na nich z utęsknieniem.
Siada na przydrożnym kamieniu.
Byłem 11, 12 - letnim chłopcem,
gdy po raz pierwszy spojrzałem
w oczy cudownej Madonny
i powierzyłem Jej niejedno dziecięce życzenie. Było to w jakiejś
kłodzkiej rupieciarni. Tam stała
Ona. Smutny widok, zapomniana i opuszczona na strychu.
Dobry ojciec Wache kupił Ją
za kilka talarów, wydobył spo-

śród gratów i ostrożnie zniósł
Ją po schodach. Już od dawna
rodzina Wache spoczywa w pokoju. Niejedno dobrodziejstwo
uczynili mi. Mogłem na ich koszt
studiować i przygotować się
do stanu duchownego. Mogłem
u nich mieszkać jak ich własne
dziecko. Niech Pan Bóg im zapłaci. Widzę jeszcze jak klęczą przed
wizerunkiem Maryi, pięknej królowej niebios. Nawet, gdy studia
czy urzędy gnały mnie po świecie, moją ojczyzną był ich dom.
Jestem już stary, ale wciąż słyszę
śpiewane u nich pieśni maryjne.
Nadchodzi górnik w mundurze
sztygara.
Sztygar: Dzień dobry wielebny
księże! Jak się ksiądz miewa? Ten
kamień, to nie miękko wyściełane krzesło.
Ksiądz: Dzień dobry panie sztygarze! Jak mam się czuć? To wola
Boża, co mnie spotkało.
Sztygar: Nie polepsza się? Widzi
się księdza stale z opaską.
Ksiądz: Nie jest źle. Nie należy się
gniewać, jeśli Pan Bóg zamknie
mi oboje oczu.
Sztygar: Lepiej tak nie mówić,
kochany księże. Wszystkim nam
jest przykro, że tak cierpicie.
No, w imię Boże!
Ksiądz: Tak, w imię Boże! Niech
będzie pochwalony teraz
i na wieki. Amen. Ach tak, moje
oko. Pan Bóg je dał, to i zabrał.
Gorzkie życie. Znosiłem je. Mam
czasami nadzieję, że Matka Boża
mnie uzdrowi. Chętnie stracę
wzrok, jeśli tylko ujrzę jeszcze raz
Jej oblicze i jeśli Jej wstawiennictwo u Boga sprawi, aby w mojej
wsi nie zniknęło światło wiary.
Jakiś robotnik przechodzi bez
pozdrawiania, odwracając twarz
od księdza. Ten zdejmuje kapelusz
i spogląda za nim z boleścią.
Ksiądz: Tak bez pozdrowienia?
Ciężko mi na duszy. Cóż mu
uczyniłem? I kto jest winien jego
zgorzknieniu? Bóg powierzył mi
tę duszę. Jeżeli zawezwie mnie
przed swój tron, cóż mam Mu
wstrząśnięty powiedzieć?
Pewien słupiecki kapłan napisał przed 80 laty dla przyszłych
duchownych pismo pt. „ Duch
czasu”. Zawarł tam niejedno
twarde słowo. Ja tak nie potrafię.
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Muszę kochać Słupczan, sam nie
dopełniłem obowiązku. Powinienem z o wiele większą litością poświęcić moje słabe siły w służbie
utrudzonym i biednym. Gdybym
kochał też tego sprzeciwiającego
się, to nigdy nie zdarzyłoby się, że
ktoś przechodzi i nie pozdrawia.
Nadchodzą dwaj chłopcy od strony kopalni i śpiewają przebój z lat
osiemdziesiątych.
Chłopcy: Widzisz, nadchodzi
długimi krokami. Widzisz, już
nadchodzi ten pijany zięć.
Widzą księdza i chcą przemknąć.
Chłopcy: Pochwalony Jezus
Chrystus!
Ksiądz: Na wieki! Chłopcy, śpiewaliście głośno i radośnie. Sam
lubię śpiewać. Podejdźcie! Dlaczego jesteście tacy wystraszeni
i chcecie szybko zniknąć? Podajcie mi ręce i zatrzymajcie się
na chwilę. Zaśpiewajcie coś pełna
piersią.
Chłopcy: Przecież śpiewaliśmy
sprośną piosenkę, to zawstydziliśmy się.
Ksiądz: Jeżeli wstydzicie się, to
wszystko w porządku. Zaśpiewajcie mi kilka pięknych piosenek,
aby ucieszyło się moje biedne
serce. Czy znacie pieśń o księciu
Eugenie, rycerzu? No więc zaczynajcie, a potem w drogę. Mama
zapewne czeka już na was.
Ksiądz wstaje śpiewając
i wybijając rytm, rusza kilka kroków z chłopcami, słucha aż pieśń
umilknie. Od strony wsi nadchodzi
stara Herzigen.
Herzigen: Księże, nieprawdaż to
prawdziwi słupieccy chłopcy,
wszyscy są tacy sami, gwiżdżą
i śpiewają, są razem na dobre
i złe.
Ksiądz: Matko Herzigen, jako
młode dziewczyny byłyście
wszystkie wybrankami do królestwa niebieskiego.
Herzigen: Nie, nie, księże, niektóre były czupurne. Słupieckie
dziewczyny były zawsze wesołe.
Ksiądz Nave często krzyczał, że
kupowałyśmy ładne sukienki
z czerwonymi wstążkami i żółtymi paskami. Naprawdę czasami
dokazywałyśmy.
Za t r z y m u j e s i ę i o d w ra ca
w kierunku nowego kościoła.
Oh, byłam często trelującym

skowronkiem. Och, to będzie
piękny kościół! Będzie dużo kosztować? No i szpital, do diaska!
To był kiedyś tylko domek jak
stodoła. Co by nie mówić!
Ksiądz: Tak kochana Herzigen,
dzisiaj w Słupcu jest trzy razy
więcej ludzi niż przed 150 laty.
Stary kościół nie mieścił już
wszystkich, wielu musiało stać
na zewnątrz. Wielu wpadło więc
w sidła diabła.
Spogląda w głąb ulicy.
Ksiądz: Mój Boże! Nadchodzą
utrudzeni, dzielni mężczyźni
z Matką Bożą.
Chwieje się i wspiera na matce
Herzigen.
Z tej radości o mało nie przewróciłem się. Wybacz mi droga kobieto, już lepiej. Moje serce chce
wykrzykiwać z radości, śpiewać
pochwalne pieśni.
Rusza spiesznie do przodu.
Muszę do ukochanej świętości!
Z wioski nadchodzi gromada śpiewających dzieci, prowadzonych
przez kilka panien. Śpiewają: Kochać Maryję pragnę. Jej sługą jestem w radości i cierpieniu. Moje
serce, Maryjo, wyrywa się zawsze
do ciebie w radości i cierpieniu,
o niebiańska ozdobo!
W międzyczasie nadchodzi ksiądz z niosącymi Madonnę, widzi dzieci i uśmiecha się
do nich z radością.
Ksiądz: Dzieci! Słuchajcie ludzie
jak pozdrawiają ten dzień swoimi
słodkimi pieśniami maryjnymi,
dzień,który naszej wsi przynosi
Matkę Bożą. O dzieci! Dla Boga
rozkosz dla oka. Jak pięknie , że
dla radości mojego serca brzmi
wasze pobożne, radosne śpiewanie. Och, jak muszę powstrzymać
pragnienie mojego serca, aby
was wszystkie przytulić do mojej
piersi. Poddałem się błogiej radości. Kto wam zdradził tę tajemnicę, że nadchodzą mężczyźni
z wizerunkiem Madonny? Jakby
nie było, dziękuję Jemu i wam:
Panny:
Panna I Och, drogi księże, przepraszamy za to wykroczenie.
Panna II Pozwólcie nam zaraz
zobaczyć Matkę Bożą.
Panna III Którą czciliście już jako
chłopiec.
Ksiądz do niosących: Kochani
panowie, spełnijcie ich wolę,
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odsłońmy zaraz święte oblicze,
którego brakowało mi tak długo.
Niosący odsłaniają powoli zasłonę od dołu do góry, tak że dzieci
mogą po kolei wypowiadać swoje
obserwacje i zachwyt.
Dziewczynka I: Oh! Jakie to piękne. Błękitny płaszcz.
Dziewczynka II: Na brzegu złoty
rąbek.
Dziewczynka III: Ach jaka czerwona suknia.
Chłopiec I: Złote berło.

prof. Joseph Wittig

Dziewczynka IV: Biały welon.

niebieska Pani, z którą łączę się
na zawsze jako dziecię
i której zawierzam się ciałem
i duszą.
Oddaję Ci siebie, krew i życie,
wszystko co mam i czym jestem
powierzam Ci z radością, Maryjo.

Chłopiec II: Trzyma na ręce dzieciątko Jezus.
Chłopiec III: Coś tak pięknego nie
ma ani tu ani daleko.
Panna I: Z jaką miłością patrzy
na swego syna
Panna II: Jak złociście błyszczy
jej wysoka korona.
Panna III: Jej oblicze promienieje
jasnością.
Mężczyzna: Coś tak pięknego jest
na ziemi kłodzkiej!
Chłopiec IV: Dzieciątko trzyma
w swojej rączce ptaszka.
Dziewczynka IV: O mój najukochańszy Jezuniu.
Panny i dzieci otaczają wizerunek
i nosze. Tragarze mówią do siebie
i do księdza.
Tragarz I: Wielebny księże, musimy zobaczyć wizerunek, który
nieśliśmy bez patrzenia.
Dzwony
Tragarz II: Słuchajcie słupczanie biją już w dzwony. Wszyscy
wyjdą z domów, to będzie duża,
uroczysta procesja.
Chowają czapki, poprawiają kapoty i spodnie, strząsają chustkami
kurz z wysokich butów, aby też wyglądać uroczyście. Jedna z panien
przypina im gałązki mirtowe.
Ksiądz: Jakież wspaniałe przeżycie. Zaintonujmy pobożną
pieśń, niech wybrzmi na pola
i łąki. Zacznijcie dzieci!
Przepiękna, wspaniała,
wielka i potężna,
słodka, pełna wdzięku

Opromieniona słońcem,
otoczona gwiazdami,
światło i pociecho
w nocnej podróży!
Przed przemijaniem śmiertelnych
ustrzegła Cię potęga Ojca.
Błogą furtką byłaś dla słowa,
gdy z tronu wiecznej potęgi
przyniósł łaskę i ratunek ludziom.
Boża Rodzicielko,
Żywicielko Chrystusa,
cudowna Matko i Dziewico,
radości serca,
uszczęśliwiająca duszę,
źródło bogate w niebiańską
pociechę,
o Ty wierna,
do Ciebie spoglądamy w skrusze,
z nadzieją i błaganiem.
Matko, prowadź nas pewną
drogą.
Dalsze zwrotki znajdują się
w Śpiewniku Biskupstwa Münster
str.177 Przy pierwszych strofach
procesja rusza. Wielu ludzi, którzy
stali, przyłącza się. Nadchodzi ich
coraz więcej. Kurtyna opada. Pieśń
może nadal rozbrzmiewać podczas przygotowań do następnej
odsłony.
Odsłona VII
Przełom 1890/91 roku, miejscem
akcji jest nowy słupiecki kościół
parafialny. Przy jednym filarze
stoi figura Cudownej Madonny, z lewej i prawej strony stoją
ozdobne drzewka; przed figurą
bardzo dużo kwiatów. Całość
oświetlona od strony rampy. Plan
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dalszy ginie po obu stronach filara. Czerwona lampka wiecznego
światełka w tle po prawej stronie
wskazuje na obecność głównego
ołtarza, przed którym znajduje
się na biało nakryta barierka
komunijna. Brat Syßtrank nadal
na swoim klęczniku po prawej
stronie, na planie pierwszym.
Rozgląda się po nowym kościele.

niwach twojej ojczyzny.

Madonna: I cóż, bracie Syßtranku,
jesteś teraz zadowolony?
Dostałeś więcej niż sobie życzyłeś!
Taka jest natura Boga wszechmocnego: najmniejsze ludzkie
życzenie jest dla Niego zarzewiem,
nadejdzie moment i sprawia cud,
każdy czas jest dla Boga teraźniejszością.

Pojedynczo i grupami wchodzą
ludzie do kościoła, klękają przed
ołtarzem głównym i zatrzymują
się na chwilę przed
Madonną.

Uczyniłeś kiedyś pod wpływem
chwili drobny ruch w trakcie swoich obowiązków, taki, że młody
panicz Arnošt przeraził się.
W książkach na tym świecie można przeczytać, że takie rzeczy
są niczym innym jak bajką lub
przypadkiem.
A jednak życie wielkiego biskupa
zamieniło twój mały ruch w czyn,
i nie tylko to!
Widziałeś o wiele więcej!
Z radością przyglądałeś się rozszerzaniu się tak miłej tobie czci
dla mojego wizerunku, który kroczył po wszystkich krajach.
A wszędzie tam, gdziekolwiek
pojawiłam się z Dziecięciem,
złagodniały ciemności i mocne
światło, dzika ludzka natura przemieniła się.
Wszystkie złe moce, musiały
ustąpić przed moim promiennym obrazem, i zniknąć musiały
wszelkie przykrości.
Bardzo chciałeś udać się konno
do Palestyny, aby po rycersku
bronić Ziemi Świętej.
Zobacz, twój kraj ojczysty jest
Ziemią Świętą!
Gdzie jest taki kraj, w którym
w tylu miejscach Pan i Jego święci mieli swój dom?
Na próżno szukałbyś aż po brzeg
morza!
W każdym kościele, niemal
w każdym domu, na tym przez
Boga ukochanym skrawku ziemi,
stoi obraz twojej Królowej.
Jestem wdzięczna twoim pokornym rękom, że wiele tysięcy serc
zwróciło się ku mnie na uroczych

Stoję więc tutaj i jestem bardzo
mile widziana w środku twojej
rodzinnej wioski, niedaleko grobu twoich rodziców.
Bóg, który nagrodził twoją służbę
tak znacznym zyskiem i pobłogosławił twoje słowa, i ja dziękujemy ci.

Dziewczynka: O Maryjo, najpiękniejsza ozdobo, ofiaruję Ci moje
biedne serce! Przyjmij je jako dar,
gdyż nie mam nic innego do
ofiarowania. Przyjmij je i zatrzymaj, o Mario najpiękniejsza
ozdobo! O Mario, najpiękniejsza
ozdobo, wspieraj mnie i pozostań ze mną! O najpiękniejsze
kwiatuszki, Jezusie i niepokalana Mario, pomyślcie o mnie, nie
zapomnijcie mnie!
Stary człowiek: Maryjo, krasna
różo, tu stoi człowiek w wielkiej potrzebie! Tu stoi człowiek
w wielkiej udręce! Jakże chciałbym być w niebie! Ach do nieba prowadzi wąska dróżka,
a do piekła szeroka droga.
W mojej biednej śmiertelnej
nocy będzie mi świecić piękne
światło, którym jest Boża Rodzicielka, Ona wskaże mi drogę
do raju.
Malarz: O, do pioruna, któż by
pomyślał! Kto to przyniósł do tej
wsi? Jestem wielce zadziwiony:
To jest mniej więcej XIII stulecie!
Unikat śląskiej historii sztuki i także dla mnie rzecz bardzo ważna!
Przypomina mistrza Giovanniego
Pisano i innych Włochów! Nie!
Przypomina Amiens, Virgo doree,
pod względem formy i zamysłu:
Matka w zachwycie zapatrzona
jest w dziecko. Dopiero później,
spogląda na modlącego się. Mówiąc fachowo: „transcendentnie”.
Ta figura jest tego przykładem.
Do tego prawdziwie królewska
postawa. Zaraz zanotuję to odkrycie i naszkicuję najważniejsze
detale w notesie!
Staje w pewnej odległości
(blisko ojca Syßtranka ), otwiera
szkicownik, odmierza ołówkiem
wysokość i szkicuje. Słychać dochodzący z zewnątrz dziecięcy
gwar, który nagle cichnie. Drzwi

otwierają się, dziecięce stopy na
posadzce, najczęściej nieobute
lub w drewniakach, ktoś cicho
upomina. Wkrótce nadchodzi
ksiądz Heinisch z garstką szkolnych chłopców. Jeszcze z dala od
filara z Madonną, bliżej głównego
ołtarza, ksiądz śpiewa z uczniami:
Przyjdźcie, bez końca chwalcie
święty Sakrament, który Jezus
przekazał nam w testamencie.
Ksiądz: Teraz pozdrowimy świętą Dziewicę! Stańcie nabożnie
u Jej stóp! Idźcie cicho za mną
do Niej! Wiecie przecież: przybyła
do nas z Kłodzka, tam nadal stoi
jej cudowny wizerunek, spogląda
czasami na niegrzeczne dzieci!
Kiedyś coś się wydarzyło, gdy
chłopcy z chóru śpiewali „ Salve”;
było to w sobotnie popołudnie.
Pewien chłopiec spojrzał zawstydzony na Madonnę, aby upewnić
się, czy gniewa się na niego za
jego grzechy. Wtedy – Dziewica odwróciła się plecami! Ach
wstyd i skrucha przytłoczyły go!
Poprosił:„ Skieruj swoje oblicze
znów ku mnie i nie gniewaj się
na mnie!” Dziewica dała się przez
chwilę prosić. Chłopiec cierpiał
wielkie męki! Ale wreszcie odwróciła się do niego. Chłopiec
był wdzięczny z całego serca.
I kim się stał? Arcybiskupem Pragi i kardynałem! Przeznaczony
przez wielu elektorów na papieża! Był tak jak wy chłopcem Ziemi
Kłodzkiej; niejedne chrześcijańskie usta wielbią go nabożnie!
Nie było dla niego piękniejszej
modlitwy niż „ Pozdrowiona bądź
Królowo”. Kłodzkim księżom
nakazał surowo, aby śpiewali ją
w każdą sobotę. Zechciejmy i my,
radośnie i bez przymusu spełnić
ulubione życzenie błogosławionego Arnošta!
Modlitwa „ Pozdrowiona bądź
Królowo”, może być recytowana
lub śpiewana na podst. śpiewnika
z Münster, nr 128. Albo: Godna
chwały Królowo, niebiańska Pani,
łagodna orędowniczko, przeczysta Dziewico, skieruj, skieruj, pełne
świętego spokoju Twoje miłosierne
oczy ku nam!
Nabożnym skłonieniem głowy
ksiądz i dzieci żegnają się z Madonną. Malarz uważnie obserwuje
całą scenę i podąża za nimi, widocznie wzruszony tym, co usłyszał. Jeden z chłopców, boso,
na plecach drewniany tornister,
pospiesznie wraca i spogląda
na figurę. Wypowiedź chłopca
w tutejszej gwarze.

Chłopiec: Moja kochana święta Boża Matko, nie gniewaj się
na mnie – jeśli popatrzę, nie odwróć swojej twarzy ode mnie!
Nie zawsze czyniłem dobrze! Ty,
kochana Boża Matko, rozumiesz
dlaczego, widzisz moje serce, co
w nim jest!
W ostatnim czasie kłamałem
strażnikom granicznym, których
często oszukiwałem. Ty wiesz,
musimy chodzić po szynach
za granicę, ale wiesz o tym,
gdyż jest tam o wiele taniejniż u nas. Dla nas jest ważne,
gdzie kto mieszka. Tylko ci,
mieszkający przy granicy mogą
kupować w Czechach, tylko
6 funtów mąki. Nigdy nie wiemy,
czy należymy do nich i możemy
przejść granicę. Byłoby inaczej,
gdybyśmy pochodzili z tamtych
stron. A z rodzeństwa tylko ja
wiem, gdzie czatują strażnicy,
w przeciwnym razie można mieć
wielkie kłopoty. Żeby przechytrzyć strażników, trzeba bardzo
kłamać. Do każdego pieczenia –
a to ważne - potrzeba zawsze
trochę mąki. Sześć małych funtowych worków to za mało,
a są ciężkie, dlatego chodzimy
czasami w dwójkę lub trójkę!
W niedzielę lub w ferie byłem
za granicą już wcześnie rano,
a po południu jeszcze raz, z wielkim trudem.
Gdy pojawią się strażnicy, wtedy
nie podaję swojego prawdziwego nazwiska, raz jestem Schmitt,
raz Herzlich, mam kilkadziesiąt
nazwisk! Rano pochodziłem
z Nowej Rudy, wieczorem z Zacisza, z wizytą w Bieganowie.
A gdy złapali moją mamę
i siostrę, chociaż byłem do nich
podobny, mówiłem, że to moja
ciocia i kuzynka.
Pomyśl Matko Boża, w tym roku
byłem już w Czechach z siedemdziesiąt razy; dziesięć razy z duszą na ramieniu, ale bez kłamstw.
Policz sobie, ile grzechów mam
na swoim sumieniu, kochana
Matko Boża!
Ach, Matko Boża, tyle mam
grzechów, a nie odwracasz się
ode mnie. Sama dobrze wiesz,
jak to jest z tą biedą. Ojciec jest
od tygodni chory, mama przez
pół nocy tka, co daje sześć lub
siedem groszy dniówki, jesteśmy
bliscy żebrania!
Nie z przyjemności chodzimy
po szynach! Zobacz moje zakrwawione palce u stóp! Droga
jest daleka i trudna, pięć lub
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sześć
godzin tam i z powrotem. Zawsze boso. Ty wiesz wszystko,
dlatego nie odwracasz się ode
mnie!
Klęka na prawe kolano.
O kochana Matko Boża, dziękuję Ci pięknie! Zaraz muszę znów
tam iść.
Szybko odchodzi.
Madonna: Cóż, bracie Syßtrank,
bracie dziwaku!
Czy widzisz, jak zatacza się koło
dziwów? Pewien chłopiec był
na początku twojego widzenia
i potem wszystkie te cudowne
wydarzenia. I znów pojawia się
chłopiec pełen ufności i zamyka
ramy twojego widzenia! Zasiałam dzisiaj w jego sercu ziarno
tajemnicy mojego obrazu. Już
teraz, tam na czeskich drogach
i przez całe swoje życie będzie
ją pieczołowicie przechowywał,
najpierw jako własność swojego
serca. Potem jego serce przepełni
się radością i będzie musiał powiedzieć mieszkańcom Słupca:
„To jest świętość błogosławionego Arnošta”! Wtedy, opromieniony tymi cudami, zabrzmi w sercach słupieckich twoje nazwisko.
Jeszcze raz twój pokorny czyn
Będzie pociechą dla ludzi.
W boskich kręgach spełni się
twoja tęsknota i będziesz spoczywać w Bożym pokoju!
Syßtrank: O Dziewico, to jest
błogosławione przeżycie, być
obecnym, gdy wierni Tobie ludzie, w nabożnym skupieniu

klęczą przed Twoim cudownym
obrazem!
Nasłuchuje
Słyszę nadchodzące kroki! Pozwól mi jeszcze raz uczestniczyć
w pobożnej modlitwie, łagodna
święta Dziewico!
Słychać śpiew. Śpiewając, dzieci
i panienki, chłopcy i dorośli podchodzą do figury Madonny:
Maryjo, majowa Królowo,
maj chce Cię powitać!
Pobłogosław jego początek
i nas u Twoich stóp!
Maryjo, gorąco Cię prosimy,
aby to co zieleni się i kwitnie
na Ziemi,
stało się niebiańską ozdobą
w Bożym ogrodzie!
Panienki stawiają zapalone
lampki przed Madonną. Dzieci
rozpoczynają modlitwę, dorośli
przyłączają się.
Pomóż Maryjo, nadszedł czas,
pomóż Matko Miłosierdzia!
Ty jesteś w stanie zachować nas
przed niebezpieczeństwem
i biedą,
gdyż tam, gdzie zawodzi ludzka
pomoc,
Twojej nie brakuje!
Nie, Ty nie odtrącasz
gorących próśb Twoich dzieci!
Okaż, że jesteś Matką,
tam, gdzie największa potrzeba.
Wszyscy:
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Pomóż Maryjo, nadszedł czas,
pomóż Matko Miłosierdzia!

szaty i koronę, abyś błogo podążał do tronu Bożego.

Pieśń:
Łagodna Królowo wspomnij,
że na Ziemi niewysłuchany
pielgrzym do Ciebie się zwraca,
który samotnie zdąża do domu!
Nie, Matko, z bliska i daleka
rozbrzmiewa pośród Twoich
dzieci:
Maryja nie wysłuchałaby prośby,
to niemożliwe, niemożliwe.

Syßtrank klęka przed swoimi rodzicami i przyjmuje od nich welon
i koronę.

Modlący powoli opuszczają Dom
Boży. Robi się ciemno, nadchodzi
noc.
Madonna: Nadchodzi miła, dobra noc, milknie dzienny gwar.
Teraz przychodzą do mnie
z najbiedniejszych wiejskich izb,
z cmentarnych cichych grobów
drogie, biedne ludzkie dusze, aby
schronić się pod moim płaszczem. Także z nieba nadchodzą
błogosławieni z hymnami radości
i szczęściem.
Ciche dźwięki harmonii, raz
rzewne, raz radosne. Na scenie
pojawiają się postacie z welonami w różnych kolorach, od czarnego po świetlistą biel. Niektóre
z nich niosą zapalone świece, inne
na głowach wieńce, diademy, korony. Pośród nich są także dusze
rodziców Syßtranka.
Madonna: O Syßtranku, spójrz,
twoi kochani rodzice! Bóg wybrał ich, aby odpłacić ci za twoje
długie, tęskne oczekiwanie, aby
zaprowadzili cię do bram raju
i przyodziali cię w niebiańskie

Syßtrank: Więc zwalniasz, o Panie, w pokoju Twojego sługę ze
swojej służby, a moje oczy widzą
Twoją chwałę. Gdyż nie wielkiemu i niespokojnemu, lecz maluczkiemu i w skromnej służbie
stałemu, jak ja, dostaje się tyle
szczęścia!
Podniosłe, triumfalne akordy.
Postaci błogosławionych otaczają Syßtranka i jego rodziców i odprowadzają w kierunku głównego
ołtarza, z którego unosi się jasna
smuga światła. Kurtyna opada.
Jakby od niechcenia na scenie, a
także na widowni rozbrzmiewa
pieśń:
Syßtrank: Pewien obraz zapadł
mi w serce, obraz piękny i cudownie miły, istota wszystkich
dobrych darów: to wizerunek
Bożej Matki. W dobrych i złych
dniach chcę nieść ten obraz
w moim sercu!
KONIEC
Tłumaczenie: Krystyna Bałon

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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Teresa Bazała, Leszek Olszewski

ODSZEDŁ DO PANA „PATRIARCHA WAŁBRZYCHA”
11 maja 2020 r. odszedł
do Pana śp. ks. Infułat Julian Źrałko, proboszcz parafii
św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu w latach 1966-2010 i prawie przez
60 lat ofiarny i oddany Bogu Kapłan - Wielki Patriota, kochający
Ojczyznę i Niezłomny Żołnierz
Chrystusa, z szacunku dla niego
zwany „Patriarchą Wałbrzycha”.
Odszedł, by na zawsze pozostać
w Domu Ojca, by odebrać niewiędnący wieniec chwały i połączyć się w Królestwie Niebieskim
z ukochaną Mamą Marią i Ojcem
Antonim oraz ze swymi Braćmi
w kapłaństwie. W czasie Mszy św.
pogrzebowej 15 maja chyliliśmy
czoła nad trumną z Jego ciałem i
wyrażaliśmy wdzięczność, składając hołd pamięci Drogiemu Nam
Przyjacielowi, Księdzu Infułatowi
Julianowi.
Kiedy 12 stycznia tego roku,
wraz z Krystianem Bukiną i Tadeuszem Paszczakiem, których
żartobliwie nazywał trzema
muszkieterami z Akcji Katolickiej,
złożyliśmy wizytę imieninową
w Domu Księż y Emer ytów
w Świdnicy - jak się okazało ostatnią, zastaliśmy Księdza
Juliana radosnego i jak zawsze
uśmiechniętego. Pod koniec tej
wizyty, nieco strapiony powiedział do nas, że mogliśmy razem
dokonać jeszcze więcej dzieł na
chwałę Boga, będących owocem
wzajemnej współpracy kapłanów
i ludzi świeckich. Ksiądz Julian
chociaż zamierzał na krótko przybyć do Wałbrzycha, to został tu
na długo, bez mała pół wieku.
Tu właśnie spoczął i zostanie w
naszych sercach na zawsze.
Jego niezliczone dla Kościoła zasługi, dzięki staraniom
Księdza Biskupa prof. Ignacego
Deca, docenił Papież Benedykt
XVI, wynosząc Go do godności
Protonotariusza Apostolskiego
i Infułata. Wiele zawdzięcza Księdzu Infułatowi miasto Wałbrzych
i ziemia wałbrzyska. W maju 2010
roku radni Wałbrzycha wraz
z jego Prezydentem uhonorowali
Księdza tytułem „Zasłużony dla
Miasta Wałbrzycha”, doceniając
Jego niezwykłe zaangażowanie
na rzecz społeczności wałbrzyskiej, u której cieszył się autorytetem i był wzorem zaangażowania kapłana katolickiego

w walkę o odzyskanie wolności
i niepodległości Naszej Ojczyzny
w okresie jej komunistycznego
zniewolenia.
Ksiądz Julian był długoletnim Duszpasterzem Ludzi Pracy
i Kapelanem wałbrzyskiej SOLIDARNOŚCI, której służył 30 lat
od jej narodzin w sierpniu 1980
roku. Za obronę prześladowanych działaczy SOLIDARNOŚCI
oraz troskę o godność i wolność
ludzi pracy został odznaczony
medalem „Zasłużony dla NSZZ
SOLIDARNOŚĆ”. W naszej pamięci pozostaną celebrowane przez
Księdza Msze św. dla strajkujących górników białokamieńskiej
kopalni „Thorez”, którzy umocnieni Eucharystią, mogli solidarnie
protestować przeciwko komunistycznemu zniewoleniu, a ludzie
pracy ziemi wałbrzyskiej odnaleźć w sobie dumę i godność.
Za to szczególne zaangażowanie
w działalność opozycyjną w czasach PRL-u, Ksiądz Infułat Julian
Źrałko został odznaczony w dniu
25 sierpnia 2015 roku we Wrocławiu przez Prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej Krzyżem Wolności i Solidarności, przyznanym
przez Prezydenta RP.
Choć górnictwo wałbrzyskie
zostało zlikwidowane w latach
90-tych ubiegłego stulecia, to
więź z bracią górniczą trwała, szczególnie ta w wymiarze
religijnym. W kościele pw. św.
Jerzego i MB Różańcowej co
roku podczas mszy świętych,
celebrowanych przez Księdza
Źrałko ku czci św. Barbary - patronki górników, składano hołd
pamięci górnikom i ich ciężkiej
pracy, modląc się i wypraszając
Łaskę Bożą dla górniczych rodzin.
To, że w Kościele pw. św. Jerzego
i MB Różańcowej zawsze biło serce górniczego Wałbrzycha, było
wielką zasługą Księdza Infułata.
Dlatego wałbrzyscy górnicy,
składając hołd pamięci swojemu
Kapłanowi, pełnili przy trumnie
straż ze swoimi sztandarami.
Wielkim dziełem niestrudzonego w swej ofiarności, zaangażowaniu i niezłomności Księdza Infułata Juliana Źrałko było
ustawienie nad Wałbrzychem
na Górze Chełmiec Krzyża Milenijnego. Ten święty znak Krzyża,
otaczający nas zewsząd swoimi
ramionami, to świadectwo wiary

Ś.P. Ks. Infułat Julian Źrałko

mieszkańców Wałbrzycha i ziemi wałbrzyskiej. To latarnia wiary
i drogowskaz dla wszystkich,
którzy jej szukają. Krzyż ten będzie przypominał nam Kapłana
i Proboszcza, nie lękającego się
podejmować zadań, jakie Bóg
stawia na drodze jego kapłańskiej
posługi.
W okresie długoletniego
sprawowania urzędu Proboszcza,
Ksiądz Julian podejmował wiele
innych cennych inicjatyw duszpasterskich. Był inicjatorem założenia w Wałbrzychu w 1981 roku
Klubu Inteligencji Katolickiej, organizacji która odegrała ważną
rolę w walce o obalenie komunizmu. Za zgodą Księdza i przy
jego życzliwej pomocy powstały
w 1985 roku sekcje wałbrzyskiego KIK-u na ziemi kłodzkiej:
w Nowej Rudzie, Kłodzku i Lądku Zdroju. Ich członkowie działali
pod czujnym okiem Księdza Juliana i zawsze mogli liczyć na jego
pomoc oraz obronę przed inwigilacją Służby Bezpieczeństwa.
Był urodzonym dyplomatą, życzliwym przyjacielem i przewodnikiem duchowym. Ze współpracy
z nim czerpaliśmy wiele życiowych doświadczeń. Wielką rolę
w walce z komunizmem odegrały Wałbrzyskie Tygodnie Kultury
Chrześcijańskiej, które rozszerzyły się na miasta, w których działały sekcje KIK-u.
Ksiądz Julian Źrałko powo-

łał w 1995 roku w swojej parafii
reaktywowaną Akcję Katolicką,
a w roku 2008 był inicjatorem
utworzenia w Wałbrzychu Instytutu Jana Pawła II.
Kończąc swa posługę kapłańską, stojąc w obliczu Boga
Wszechmogącego z dumą
może wyznać za św. Pawłem:
„(…)chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary
ustrzegłem. Na ostatek odłożono
dla mnie wieniec zwycięstwa”.
Trawestując werset z Księgi
Judyty, możemy powiedzieć
o Księdzu Julianie: Tyś wywyższeniem, Tyś wielką chlubą
i dumą naszej Parafii, miasta
Wałbrzycha i ziemi wałbrzyskiej i ziemi kłodzkiej. Wierzymy, że Najświętsza Maria Panna
z Dzieciątkiem Jezus, zwana
Madonną Białokamieńską, której był czcicielem, zaprowadziła
Go do Jezusa, któremu służył tak
ofiarnie, wypełniając zawołanie
przyjęte w dniu święceń kapłańskich : „Byle zdobyć Jezusa i znaleźć się w Nim”. Niech spoczywa
w pokoju.
Leszek Olszewski jest długol e t n i m Pr z e wo d n i c z ą c y m R a d y
Pa r a f i a l n e j i A k c j i K a t o l i c k i e j
w Parafii pw. św. Jerzego i MB Różańcowej
w Wałbrzychu.
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Niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. - św. Augustyn
Küntrop, w kwietniu 2020 r.
Pan życia i śmierci powołał do Wieczności

Elisabeth Kynast z domu Schmidt
* 6 kwietnia 1942 r.			
w Kudowie - Zdroju,			
Czermnej			

† 2 kwietnia 2020 r.
w Neuenrade,
Küntrop

O czym zawiadamiają pogrążeni w żalu, lecz z chrześcijańską nadzieją
Klaus Kynast, Matthias i Lena, Andreas i Anna z synami Dominikiem i Fabianem
Życzeniem Elisabeth było, by zamiast kwiatów i wieńców przekazać datek
na Heimatwerk Grafschaft Glatz ( DE 26 4006 0265 0015 1001 01 ).
Nabożeństwo żałobne będzie odprawione w późniejszym terminie.
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Z głębokim żalem
zawiadamiamy, że dnia 2.04.2020 roku
odeszła do domu Ojca

In tiefer Trauer teilen wir mit,
dass am 02.04.2020
Gott der Herr heimgeholt hat

ELISABETH KYNAST

ELISABETH KYNAST

Członek redakcji Ziemi Kłodzkiej
Wielkia Miłośniczka Kudowy - Zdroju
Strażniczka grobów swoich
przodków na cmentarzu
w Kudowie - Zdroju Czermnej
Zasłużona dla Beatyfikacji
Ks. Gerharda Hirschfeldera
Twórczyni Domu Spotkań
im. Bł. Ks. Gerharda Hischfeldera
i Jego Muzeum
oraz Pomnika Pamięci Kobiet, które
cierpiały i ginęły z powodu wojen
Kobieta wrażliwa
na potrzeby biednych i chorych
Odznaczona za zasługi dla
województwa dolnośląskiego
i diecezji świdnickiej
na rzecz budowania porozumienia
między Polakami, Niemcami i Czechami.

Redaktionsmitglied
der „Ziemia Kłodzka“
Verdient um die Seligsprechung von
Kaplan Gerhard Hirschfelder
Ausgezeichnet für Verdienste um die
Woiwodschaft Niederschlesien
und die Diözese Świdnica
Treue Tochter von Bad Kudowa
Schöpferin des Kaplan-GerhardHirschfelder-Hauses mit dem Museum
sowie des Denkmals der Frauen im
Krieg
Hüterin der Gräber ihrer Vorfahren auf
dem Friedhof in Kudowa-Czermna
Helferin der Armen und Kranken
Brückenbauerin zwischen Polen,
Deutschen und Tschechen

Niech odpoczywa w pokoju!

Ruhe in Frieden!

Redakcja Ziemi Kłodzkiej i przyjaciele

Redaktion der „Ziemia Kłodzka", Freunde
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WSPOMNIENIE O ELISABETH KYNAST
Założyła Muzeum
bł. ks. G. Hirschfeldera w Kudowie
Czermnej. Promowała polskoczesko-niemieckie pojednanie
i wzajemną współpracę w duchu
„Bądźmy Rodziną”. Jej ostatnim
dziełem był „Pomnik Pamięci
Kobiet, które cierpiały i ginęły
z powodu wojen”. Odsłonięcie
pomnika towarzyszyło obchodom 9. rocznicy beatyfikacji
bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera,
które odbyły się 22.09.2019 r.
w Kudowie-Zdroju Czermnej.
Pomnik ten ponoć jedyny taki
na świecie, był jej marzeniem
od wielu lat. O sobie mówiła:
Jestem Niemką, mam czeskie
serce i polski dowód. Liza jak ją
nazywali wszyscy w Kudowie Zdroju była powszechnie znana
i rozpoznawalna od wielu lat.
Można ją było spotkać kilka razy w roku, szczególnie
na cmentarzu, gdzie opiekowała
się niemieckimi i czeskimi grobami oraz grobem bł. Ks. Gerharda
Hirschfeldera.
Elisabeth Kynast z domu
Schmidt urodziła się w 1942
roku w Czermnej, najstarszej
dzielnicy Kudowy-Zdroju. Jej
rodzina mieszkała tu od wielu
pokoleń. 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 Kynast miała jedno serce, ale
w równych częściach podzielone pomiędzy Polaków, Czechów

i Niemców, mówiła biegle
w trzech językach. Chodziła
w Czermnej najpierw do niemieckiej, a później do czeskiej
i polskiej szkoły. Wyjechała
z Kudowy dopiero w latach
sześćdziesiątych XX-wieku,
stąd pochodziła jej dobra znajomość języka polskiego oraz
polskich zwyczajów i tradycji.
Była szanowana przez Czechów
i Niemców, a po ponownym powrocie do Kudowy pokochali ją
także Polacy. Dla nich wszystkich
regularnie organizowała spotkania i uroczystości. Utworzyła
w byłym domu Rozalii Rokitenski
miejsce spotkań Polaków, Czechów i Niemców oraz muzeum
pamięci bł. ks. G. Hirschfeldera.
Z wielkim oddaniem wspierała
wszystkie polsko-niemieckie
inicjatywy na ziemi kłodzkiej,
między innymi Festiwal Reimanowski w Wambierzycach. Była
członkiem redakcji polsko-czesko-niemieckiego czasopisma
„Ziemia Kłodzka. Od kladskeho
pomezi. Glatzer Bergland”.
Jej działalności przyświecało hasło „Bądźmy Rodziną”. Przez
30 lat pomagała ludziom, niezależnie od tego, gdzie mieszkali,
szczególnie chorym polskim
dzieciom. Wspierała dzieci
z Czarnobyla i z Białorusi. Była
n i e z w y k l e z a a n g a żowa n a
w beatyfikację ks. Gerharda
Hirschfeldera i jego upamiętnienie, gdyż jak mówiła prowadził
ją przez całe życie. Błogosławiony jako wikariusz w parafii
w Czermnej w l.1932 - 1939
dawał ślub jej rodzicom, a ojciec wykonał białą trumienkę,

Julian Golak ze Ś.P. Elisabeth Kynast podczas jednej z uroczystości polsko-niemieckich.

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 uczestniczyła w organizacji
obchodów rocznicy beatyfikacji,
wspierała wydawane publikacje.
W otrzymanym od Róży 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 pt. „Czermna-Album
sentymentalny”, prezentująca
historię tej niezwykłej miejscowości i jej mieszkańców. Miejsce to zostało udostępnione
do zwiedzania. Od 2019 roku planowała działania upamiętniające
1 0 . ro c z n i c ę b e a t y f i k a c j i

Otwarcie Międzynarodowego Domu Spotkań im. bł. ks. Gerharda Hirschfeldera w rocznicę jego beatyfikacji. Od lewej: ks. prałat Romuald
Brudnowski, ks. bp. Ignacy Dec, ks. kard. Dominik Duka, ks. prałat Franz Jung, Elisabeth Kynast.

ks. G. Hirschfeldera w 2020 roku.
Mieliśmy jeszcze wiele innych
wspólnych planów. Wierzymy, że
będzie je teraz wspierać z Domu
Ojca. Ostatnie nasze spotkanie
miało miejsce 15 grudnia 2019
roku w Kudowie, gdzie przepięknie zorganizowała spotkanie
świąteczne dla Polaków, Czechów i Niemców.
Elizabeth Kynast była 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 Jej Sejmik
Województwa Dolnośląskiego
w 2017 roku za promocję Dolnego Śląska oraz działania na rzecz
porozumienia byłych i obecnych
mieszkańców tej ziemi. Pozostawiła trwały ślad swojej działalności na ziemi kłodzkiej, wspierając
nawiązywanie partnerstw miast
polskich i niemieckich, remonty
zabytków będących pomnikami
niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Wniosła wielki wkład
w budowanie pomostów pomiędzy naszymi narodami. Uczyła
nas miłości do pięknej ziemi
kłodzkiej. Pozostanie w naszej
pamięci jako dobra i mądra
kobieta, o szlachetnym sercu
i pięknym, oddanym ludziom życiu. Niech odpoczywa w pokoju.
W 10. rocznicę beatyikacji
20 września 2020 roku planowane jest odsłonięcie na cmentarzu w Kudowie-Czermnej tablicy
upamiętniającej ŚP. Elisabeth
Kynast i jej zasługi.
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ELISABETH KYNAST – NACHRUF
Sie gründete das Museum
für den seligen Kaplan G. Hirschfelder in Kudowa-Tscherbeney.
Sie förderte die polnisch-tschechisch-deutsche Versöhnung und
gegenseitige Zusammenarbeit
im Sinne von "Lasset uns eine
Familie sein". Ihr letztes Werk
war das Denkmal „Zum Gedenken an alle Frauen und Mütter,
die wegen der Kriege leiden und
sterben mussten“. Die Enthüllung
des Denkmals begleitete die Feier des 9. Jahrestages der Seligsprechung von Kaplan Gerhard
Hirschfelder, die am 22.09.2019
in Bad Kudowa - Tscherbeney
stattfand. Dieses Denkmal, angeblich das einzige in der Welt,
war seit vielen Jahren ihr Traum.
Sie sagte über sich selbst: Ich bin
Deutsche, habe ein tschechisches
Herz und polnische Papiere. Lisa,
wie sie von allen in Bad Kudowa
genannt wurde, war seit Jahren
weithin bekannt und erkennbar.
Man konnte sie mehrmals im Jahr
treffen, vor allem auf dem Friedhof, wo sie die deutschen und
tschechischen Gräber und das
Grab von Kaplan G. Hirschfelder
pflegte.
Elisabeth Kynast geborene
Schmidt wurde 1942 in Tscherbeney, dem ältesten Stadtteil
von Bad Kudowa geboren. Ihre
Familie lebte seit vielen Generationen hier. Tscherbeney wird als
Böhmischer Winkel bezeichnet,
denn trotz der Zugehörigkeit
zu Deutschland sprach ein Teil
der Einwohner hier Tschechisch
und bewahrte tschechische Traditionen. Ähnlich war es in den
umliegenden Dörfern: in Straußeney, Schlaney und Jakobowitz.
Elisabeth Kynast hatte ein Herz,
es war aber zu gleichen Teilen
zwischen Polen, Tschechen und
Deutsche aufgeteilt. Sie sprach
fließend drei Sprachen. Sie
ging in Tscherbeney zuerst in
die deutsche Schule, danach in
die tschechische und polnische.
Sie verließ Kudowa erst in den
1960er Jahren, daher ihre guten Kenntnisse der polnischen
Sprache sowie der polnischen
Bräuche und Traditionen. Sie
wurde von Tschechen und Deutschen respektiert, und nach ihrer Rückkehr nach Bad Kudowa
haben sie auch die Polen lieb
gewonnen. Für sie alle orga-

nisierte sie regelmäßig Treffen
und Feiern und schuf ein Haus
der Begegnung im ehemaligen
Haus von Frau Rozalia Rokitenskay, die ihr dieses Familienhaus
notariell überschrieben hat, mit
der Bestimmung für Treffen der
Polen, Tschechen und Deutschen
und für ein Gerhard Hirschfelder
– Museum. Mit großer Hingabe
unterstützte sie alle polnisch-deutschen Initiativen im Glatzer
Land, u.a. das Ignaz-Reimann-Festival. Sie war Redaktionsmitglied
der polnisch-tschechisch-deutschen Zeitschrift „Ziemia Kłodzka
- Od Kladského pomezí - Glatzer
Bergland."
Ihre Tätigkeit wurde von dem
Motto "Lasset uns eine Familie
sein" geleitet. Seit über 30 Jahren
half sie Menschen, unabhängig
davon, wo sie lebten, insbesondere kranken Kindern. Sie unterstützte Kinder aus Tschernobyl
und Weißrussland. Sie war sehr in
das Gedenken und die Seligsprechung von Kaplan Gerhard Hirschfelder engagiert, denn – wie
sie sagte – er hat sie ihr ganzes
Leben lang geführt. Der Selige
als Kaplan in der Pfarrei Tscherbeney in den Jahren 1932 - 1939
traute ihre Eltern, und ihr Vater
fertigte einen weißen Sarg an, in
dem die Asche des gemarterten
Priesters ruhte, zugeschickt vom
deutschen Konzentrationslager
in Dachau. Nach der Seligsprechung im Jahr 2010 engagierte
sie sich für die Förderung des
Schutzpatrons unserer drei Nationen. Jedes Jahr im September
beteiligte sie sich aktiv an der Organisation des Seligsprechungsjubiläums und unterstützte herausgegebene Veröffentlichungen. In dem von Rosa Rokitensky
erhaltenen Haus in Tscherbeney
richtete sie ein Museum ein, in
dem man das Leben des Seligen
kennenlernen kann. Tscherbeny - ihre zweite Heimat liebte sie
sehr. Auf ihre Initiative hin entstand im Haus der Begegnung
eine Ausstellung mit dem Titel
"Tscherbeney - sentimentales Album", die die Geschichte dieses
außergewöhnlichen Ortes und
seiner Bewohner präsentiert. Die
Ausstellung wurde für Besichtigungen zur Verfügung gestellt.
Seit 2019 plante sie Aktivitäten
zum Gedenken des 10. Jahre-

Elisabeth Kynast przed Pomnikiem Kobiet, które cierpiały i ginęły z powodu wojen.

Elisabeth Kynast podczas spotkania świątecznego w Kudowie-Zdroju Czermnej w grudniu
2019 roku.

stages der Seligsprechung von
Kaplan G. Hirschfelder im Jahr
2020. Wir hatten noch viele andere gemeinsame Pläne. Wir glauben, dass sie sie jetzt vom Haus
des Vaters aus unterstützen wird.
Unser letztes Treffen fand am 15.
Dezember 2019 in Kudowa statt,
wo sie eine wunderschöne Weihnachtsfeier für Polen, Tschechen
und Deutsche organisiert hat..
Elisabeth Kynast war Preisträgerin des „Polcul Foundation“ – Preises, der ihr von der
australischen Stiftung zur Unterstützung der polnischen Kultur
zuerkannt wurde. Sie wurde auch
mit dem Goldenen Abzeichen
„Verdiente für die Woiwodschaft
Niederschlesien“ ausgezeichnet,
das ihr 2017 vom Parlament der
Woiwodschaft Niederschlesien
für die Förderung von Niederschlesien und Aktivitäten zum
Verständnis der ehemaligen und
gegenwärtigen Bewohner dieses Landes verliehen wurde. Sie
hinterließ eine bleibende Spur

ihrer Tätigkeit im Glatzer Land,
indem sie den Aufbau von Partnerschaften zwischen polnischen
und deutschen Städten sowie die
Renovierung von Denkmälern
unterstützte, die Denkmäler des
deutschen Kulturerbes sind. Sie
hat einen großen Beitrag zum
Brückenbau zwischen unseren
Nationen geleistet. Sie lehrte uns,
das schöne Glatzer Land lieben.
Sie wird uns als gute und weise
Frau mit einem edlen Herzen und
einem schönen, hingebungsvollen Leben in Erinnerung bleiben.
Ruhe in Frieden.
Am 10. Jahrestag der Seligsprechung, dem 20. September 2020, ist auf dem Friedhof
in Kudowa-Czermna geplant,
eine Tafel zum Gedenken an die
verstorbene Elisabeth Kynast und
ihre Verdienste zu enthüllen.
[übersetzt von Irena Rogowska]
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ELIŻKA
Zasmuciła nas wiadomość,
że 2 kwietnia 2020 roku zmarła
Elisabeth Kynast, bardzo znana
w Kudowie niemiecka ziomka, mówiliśmy na nią Eliżka.
W smutku łączymy się z jej
mężem panem Klausem i jej
Rodziną. Urodziła się w Czermnej w 1942 roku jako Elisabeth
Schmidt. Po wojnie chodziła
do polskiej szkoły, poznała dobrze język polski. Po przeprowadzeniu się do Niemiec zamieszkała w Dolnej Saksonii. Z Kudową
była związana bardzo emocjonalnie. My, Polacy potrafmy to zrozumieć, bowiem w następstwie
II wojny światowej wielu z nas
musiało opuścić swoje domy
na Kresach Wschodnich i powędrować międz y innymi
do Kudowy. Nie zamierzamy
w tej smutnej chwili mówić
o wojnach, wystarczy jeśli przyznamy, że wojny przynoszą
nieszczęścia ludziom, którzy
nie mają żadnego udziału w ich
powstawaniu.
Poznałem Eliżkę w sympatycznych okolicznościach. Pewnego dnia przybyła do Szpitala
„Orlik” na Bukowinę, gdzie byłem
wówczas dyrektorem. Poinformowała mnie, że zamierza uporządkować poniemieckie groby
na cmentarzu w Czermnej, bowiem pozostawione bez opieki, źle wyglądają, tablice się
poprzewracały, niektóre leżą
z dala od miejsc pochówku.
Powiedziała, że chce tablice
zgromadzić w jednym miejscu,
w pobliżu kościoła, że ma na to
zgodę ks. Jana Myjaka i spytała
czy nie będę miał nic przeciwko
temu, że ona poprosi o pomoc
jednego z naszych pracowni-

Elisabeth Kynast podczas spotkania młodzieży polskiej i czeskiej przy Pomniku Trzech Kultury w Kudowie-Zdroju.

ków. Odpowiedziałem, że nie
tylko nie mam nic przeciwko
temu, ale że pochwalam takie
jej działanie. Od tamtej chwili
spotykałem się dosyć często
z panią Eliżką. Gdy dowiedziała
się o budowie Pomnika Trzech
Kultur, to natychmiast pojawiła
się, pytając w czym może pomóc.
Złożyła datek na budowę jako
swoją cegiełkę i pewnego dnia
przywiozła z Niemiec cały zarząd
ziomkostwa, żeby dowiedzieli się
jak Polacy zamierzają uszanować
i upamiętnić wkład niemieckich
i czeskich mieszkańców Czermnej w rozwój tej miejscowości
od jej początków w XIV wieku.
Przy odsłanianiu Pomnika Trzech
Kultur poprosiliśmy panią Eliżkę,
by prowadziła z nami tę uroczystość, reprezentując Niemców.
Była elegancka w wypowiedziach
i cieszyła się tym Pomnikiem.
Czasami przychodziła do nas
do domu, żeby porozmawiać

Elisabeth Kynast podczas grudniowego spotkania świątecznego w Kudowie w 2019 roku.

o różnych sprawach historycznych. Pewnego dnia wypowiedziała zdanie trochę dziwne,
a mianowicie, że wojny wywołują mężczyźni, a cierpią na
tym kobiety i to po wszystkich
stronach walki. Myślałem, że
wypowiada luźne refleksje jakby
przy kawiarnianym stoliku, jednak okazało się, że tak myślała
na serio, co potem ujawn i ł o s i ę. J e j z a s ł u g ą j e s t
zorganizowanie Muzeum
ks.Gerharda Hirschfeldera
w Czermnej przy ul.Bolesława
Chrobrego. Pani Dyerektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej Krystyna
Rudysz, która udzialała Eliżce
konsultacji, miała o pracy Eliżki
bardzo dobrą opinię.W 2019 roku
Eliżka zapadła na zdrowiu, już
rzadziej przyjeżdżała do Czermnej, ale zapowiadała, że jeszcze
wykona ważne dzieło. Dopięła
swego: we wrześniu 2019 roku
przy kościele w Czermnej odsło-

niła jako swoje dzieło - Pomnik
poświęcony kobietom ofiarom
wojny. Wszystkim kobietom
świata.
Żegnamy naszą dobrą Niemkę, pozostaje w Pomniku Trzech
Kultur jakby jeden w wielkich
Kamieni Pamięci, pozostaje
jako strażnik swojego niemieckiego cmentarza pod kościołem
w C z e r m n e j, o r g a n i z a t o r
Muzeum Błogosławionego
Ks. Hirschfeldera i autorka Pomnika Wszystkim Kobietom Świata Ofiarom Wojen. Pozostanie
w naszej pamięci jako człowiek
barwny, radosny, zakochany
w swojej rodzinnej miejscowości,
dający przykład wierności swoim
ideałom i równocześnie szanujący wrażliwość innych ludzi.
Będziemy ją mile wspominać.

Elisabeth Kynast przemawia podczas odsłonięcia Pomnika pamięci kobiet, które cierpiały
i ginęły z powodu wojen.we wrześniu 2019 roku.

Ziemia Kłodzka nr 300-301/czerwiec - lipiec 2020

46
Bronisław MJ Kamiński

ELIŻKA
Die Nachricht, dass Elisabeth
Kynast, eine in Kudowa sehr bekannte, deutsche Landsmännin
am 2. April 2020 verstorben ist,
hat uns sehr betrübt. Wir nannten
sie Eliżka. Wir vereinen uns mit
ihrem Ehemann Herrn Klaus und
ihrer Familie in Trauer. Sie wurde
1942 in Tscherbeney als Elisabeth
Schmidt geboren. Nach dem
Krieg besuchte sie die polnische
Schule und beherrschte gut die
polnische Sprache. Nach ihrem
Umzug nach Deutschland ließ sie
sich in Niedersachsen nieder. Mit
Kudowa war sie sehr emotional
verbunden. Wir, Polen, können
das gut nachempfinden, weil
viele von uns infolge des Zweiten Weltkrieges ihre Häuser in
den Ostgebieten verlassen und
unter anderem nach Kudowa gehen mussten. Wir beabsichtigen
nicht, in diesem traurigen Moment über Kriege zu sprechen.
Es reicht aus, wenn wir zugeben,
dass Kriege Menschen Elend
bringen, die an ihrer Auslösung
überhaupt nicht beteiligt waren.
Ich habe Eliżka unter angenehmen Umständen kennen
gelernt. Eines Tages kam sie in
das Krankenhaus "Orlik" in der
Bukowine, wo ich damals Direktor war und teilte mir mit, dass
sie die deutschen Gräber auf
dem Friedhof von Tscherbeney
in Ordnung bringen möchte.
Die ungepflegten Gräber sehen
nicht gut aus, die Grabsteine
sind umgefallen, einige liegen
von Grabstätten weit entfernt.
Sie sagte, dass sie die Grabsteine an einem Ort, in der Nähe
der Kirche, zusammen bringen
möchte und dass sie hierfür die
Erlaubnis von Pfarrer Jan Myjak
hat. Sie fragte mich, ob ich nichts
dagegen hätte, wenn sie einen
unserer Mitarbeiter um Hilfe bitten würde.
Ich antwortete, dass ich nicht
nur nichts dagegen hätte, sondern dass ich dies gutheiße. Von
diesem Moment an traf ich mich
ziemlich oft mit Frau Eliżka. Als
sie vom Bau des Denkmals der
drei Kulturen erfuhr, erschien sie
sofort und fragte, wie sie helfen
könne. Sie machte eine Spende
für den Bau und brachte eines
Tages den ganzen Vorstand der
Landsmannschaft aus Deutschland mit, damit sie erfahren,

wie die Polen den Beitrag der
deutschen und tschechischen
Einwohner von Tscherbeney zur
Entwicklung dieses Ortes seit seinen Anfängen im 14. Jahrhundert ehren und gedenken wollen.
Zum Enthüllen des Denkmals
der drei Kulturen baten wir Frau
Eliżka, diese Zeremonie mit uns
als Vertreterin der Deutschen
zu führen. Sie war elegant im
Ausdruck und freute sich über
dieses Denkmal. Manchmal
kam sie zu uns nach Hause, um
über verschiedene historische
Angelegenheiten zu sprechen.
Eines Tages sagte sie einen etwas
seltsamen Satz aus, nämlich, dass
Kriege von Männern ausgelöst
werden und Frauen auf allen
Seiten des Kampfes darunter leiden. Ich dachte, dass sie lockere
Überlegungen äußerte, wie an
einem Kaffeetisch, aber es stellte sich heraus, dass sie ernsthaft
daran gedacht hatte, was später
bekannt wurde.
Ihr Verdienst ist die Schaffung des Gerhard Hirschfelder
- Museums in Tscherbeney in
der Bolesław Chrobry Straße.
Die Kustodin Krystyna Rudysz,
die Eliżka beraten hatte, hatte
eine sehr gute Meinung über
ihre Arbeit.
In 2019 kränkelte Eliżka, sie
kam seltener nach Tscherbeney,
kündigte aber an, dass sie noch
eine wichtige Arbeit leisten würde. Sie hat ihr Ziel erreicht: Im
September 2019 enthüllte sie
an der Kirche in Tscherbeney ihr
Werk: ein Denkmal, das Frauen
– Opfern der Kriege - gewidmet
ist. Allen Frauen der Welt.
Wir nehmen Abschied von
unserer guten deutschen Frau;
Die Erinnerung an sie bleibt im
Denkmal der drei Kulturen als
einer der großen Gedenksteine,
sie bleibt als Hüterin ihres deutschen Friedhofs an der Kirche in
Tscherbeney, als Gründerin des
Kaplan Gerhard Hirschfelder Museums und Autorin des Denkmals für alle Frauen der Welt Opfer der Kriege. Sie wird uns als
farbenfrohe, fröhliche Person in
Erinnerung bleiben, die in ihren
Heimatort verliebt war, die ein
Beispiel für die Treue zu ihren
Idealen gab und gleichzeitig die
Sensibilität anderer Menschen
respektierte. Wir werden uns

Elisabeth Kynast na spotkaniu w Nowej Rudzie na spotkaniu z okazji 25-lecia
NSZZ „Solidarność”.

Elisabeth Kynast przed Międzynarodowym Domem Spotkań z ks. prałatem Franzem
Jungiem i p. Ducháčovą - świadkiem życia bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.

Elisabeth Kynast podczas VII Polsko - Niemieckiego Sympozjum Wittigowskiego
w Nowej Rudzie we wrześniu 2019 roku.

gern an sie erinnern. / BK /
übersetzt von Irena Rogowska
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TIBOR PINDEŠ - WSPOMNIENIE
W dniu 4 czerwca 2020 roku
zmarł w wieku 73 lat po długiej
i ciężkiej chorobie dr Tibor Pindeš. Był człowiekiem wielce
zasłużonym dla wolności i solidarności międzynarodowej. Jako
mieszkaniec Broumova od 1989
roku działał bardzo aktywnie
w Občanskim forum na rzecz
wolności, współpracy ponad
granicami i otwarcia nieczynnych
przejść granicznych z Polską.
Dr. Tibor Pindeš był pediatrą i internistą, od wielu lat zamieszkiwał w Broumovie, gdzie
prowadził swój gabinet lekarski.
Urodzony 3.01.1947 w Nitrze,
był narodowości węgierskiej.
Od młodości był człowiekiem
otwartym na współpracę ludzi
różnych narodowości.
Jego rodzice: Veronik a
(z domu Belány) i Franz Pindeš,
oraz jego brat Ladislav (z zawodu
nauczyciel) niestety już nie żyją.
Miał żonę Marię Nelly Slitrovą,
magister farmacji urodzona
w Náchodzie oraz dwie córk i : M a r i e - n a u c z yc i e l k ę,
na stałe zamieszkałą w Stud-

n i ce n i e d a l e k o N á c h o d u.
oraz Veronikę - sommelierkę
w regionie winiarskim Languedoc we Francji.
Tibor Pindeš po ukończeniu gimnazjum w Nitrze marzył
o wykonywaniu pracy lekarza.
Ukończył Wydział Lekarski
w Bratysławie po czterech latach
studiowania medycyny. Pracował
najpierw na oddziale pediatrii
w szpitalu Jindřichův Hradec,
a po złożeniu drugiej atestacji
jako pediatra - neonatolog
w szpitalu w Broumovie.
Kochał ludzi, z wielkim poświęceniem leczył dzieci, które
jako już dorosłe osoby, kłaniały
mu się na ulicach Broumova.
Jego credo życiowe brzmiało; „Nie być złym, podążać
za 10 prz ykazaniami i być
dobrym aż do śmierci”. Jeszcze w czasach socjalizmu,
zorganizował pielgrz ymkę mieszkańców Broumova
do Wambierzyc, co nie było łatwe
w tamtych czasach.
W 1989 roku był bardzo aktywny w Forum Obywatelskim

Broumova i organizował działania w celu jak najszybszego
otwarcie przejścia granicznego
Otovice-Tłumaczów. Poznaliśmy
się na granicy i od tego czasu był
mi bardzo bliskim człowiekiem,
który zabiegał o solidarność
między ludźmi, szczególnie
na pograniczu.
Był jednym z głównych
konstruktorów porozumienia
na rzecz współpracy polsko czeskiej na pograniczu Dolnego
Śląska i Czech.
Od 30 lat regularnie współorganizował Polsko - Czeskie
Dni Kultury Chrześcijańskiej
pod hasłem „Bądźmy Rodziną”. Jego ostatnie działania
w tej dziedzinie to zorganizowanie uroczystości i otwarcie
„stacji Broumov” na Międzynarodowym Szlaku Św. Wojciecha
w maju 2019 roku oraz 30. rocznicy otwarcia przejścia granicznego w Tłumaczowie - Otovicach
we wrześniu 2019 roku.
Planowaliśmy kolejne działania społeczne. W 2020 roku
mieliśmy w planie przyjęcie

Tibor Pindeš

w Broumovie grupy dzieci z polskich rodzin z Białorusi.
W związku z zamknięciem
granic byłem jedynym Polakiem
na jego pogrzebie. Udało mi się
przekroczyć granicę w KudowieZdroju.
Niech odpoczywa w pokoju!

Pogrzeb ŚP. Tibora Pindeša w kościele cmentarnym w Broumovie 11.06.2020 roku.
Uroczystości pogrzebowe prowadził ks. prałat Martin Lanzi.

Uroczystość z okazji 30. rocznicy otwarcia przejścia granicznego Tłumaczów - Otovice,
7.09.2019 roku. Tibor Pindeš pierwszy z prawej.

Kondelencje dla rodziny przełane przez kard. Dominika Dukę - Prymasa Czech i Moraw.
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TIBOR PINDEŠ
Am 4. Juni 2020 starb Dr. Tibor Pindeš im Alter von 73 Jahren nach langer und schwerer
Krankheit. Er war ein Mann von
großen Verdiensten für internationale Freiheit und Solidarität.
Als Einwohner von Broumov /
Braunau war er seit 1989 sehr
aktiv im Obcan-Forum für Freiheit, grenzüberschreitende
Zusammenarbeit und Öffnung
geschlossener Grenzübergänge
mit Polen.
Dr. Pindeš Tibor war Kinderarzt und Internist, er lebte seit
vielen Jahren in Broumov, wo er
seine Arztpraxis hatte. Er wurde
am 3. Januar 1947 in Nitra geboren und war ungarischer Nationalität. Schon als junger Mann war
er auf die natürliche Zusammenarbeit von Menschen verschiedener Nationalitäten eingestellt.
Seine Eltern sind Veronika
(geb. Belány) und Franz Pindeš.
Sein Bruder Ladislav war von
Beruf Lehrer, aber leider sind
alle tot.
Seine Frau Maria Nelly Slitrová, Magister der Pharmazie,

wurde in Náchod geboren.
Sie hatten zwei Töchter: Marie - Lehrerin, die in Studnice bei
Náchod wohnt und Veronika
-Sommelière in der Weinregion
Languedoc - Frankreich.
Tibor Pindeš träumte bereits nach Abschluss des Gymnasium in Nitra von der Arbeit
eines Arztes. Nach vierjährigem
Medizinstudium absolvierte er
die Medizinische Fakultät in
Bratislava. Zunächst arbeitete
er in der Kinderstation des Krankenhauses Jindřichův Hradec.
Nach dem Erwerb der zweiten
Bescheinigung in Prag arbeitete
er als Kinderarzt-Neonatologe im
Krankenhaus in Broumov.
Seine Natur war ruhig und
friedlich. Tibor Pindes mochte
die Menschen und behandelte besonders und mit großem
Engagement Kinder, die sogar
schon als erwachsene Personen
ihn auf den Straßen von Broumov
grüßten.
Sein Lebenskredo; "Sei nicht
böse, folge den 10 Geboten und
sei gut, bis du stirbst."

Noch in der Zeit des Sozialismus organisierte er eine
Wallfahrt der Einwohner von
Broumov nach Wambierzyce /
Albendorf, was zu dieser Zeit
nicht einfach war.
1989 war er sehr aktiv im
Braunauer Bürgerforum und
organisierte Aktivitäten, um den
Grenzübergang Otovice-Tłumaczów/ Tuntschendorf so schnell
wie möglich zu öffnen.
Dort trafen wir uns an der
Grenze und seit dieser Zeit war
er mir eine sehr nahestehende
Person, die sich intensiv und tapfer um Solidarität zwischen den
Menschen bemühte, vor allem
im Grenzgebiet.
Es war getrieben von dem
Wunsch, Nachbarn auf beiden
Seiten der polnisch-tschechischen Grenze frei treffen zu
können. Er war einer der Hauptgestalter des Abkommens über
die polnisch-tschechische Zusammenarbeit an der Grenze
zwischen Niederschlesien und
der Tschechischen Republik.
Tibor Pindes organisierte

seit 30 Jahren regelmäßig die
Polnisch-Tschechischen Tage
der Christlichen Kultur unter
dem Motto "Lasst uns eine Familie sein".
Seine letzten Lebensaktivitäten waren die Organisation
der Feier und die Eröffnung der
"Broumov Station" auf dem Internationalen Hl. Adalbert-Weg im
Mai 2019 und die Organisation
von Feierlichkeiten im September 2019 zum 30. Jahrestag der
ersten vorübergehenden Öffnung des Grenzübergangs in
Tłumaczów - Otovice.
Wir planten weitere soziale
Aktivitäten im Rahmen der Konvention der internationalen Solidarität, unter anderem hatten
wir vor, im Jahr 2020 eine Gruppe von Kindern aus polnischen
Familien aus Weißrussland in
Broumov aufzunehmen. Leider
können diese Aktivitäten nicht
mehr umgesetzt werden.
[übersetzt von Irena Rogowska]

Julian Golak

TIBOR PINDEŠ - VZPOMÍNKA
Dne 4. června 2020 zemřel ve
věku 73 let po dlouhé a těžké nemoci MUDr. TIBOR PINDEŠ. Byl to
muž s velkými zásluhami pro mezinárodní svobodu a solidaritu.
Jako obyvatel Broumova působil od roku 1989 velmi aktivně
v Obcanském fóru a bojoval za
svobodu, přeshraniční spolupráci
a otevírání uzavřených hraničních
přechodů s Polskem.
MUDr. Tibor Pindeš byl pediatr a internista, bydlel mnoho
let v Broumově, kde vedl svou
lékařskou ordinaci. Narodil se 3.
ledna 1947 v Nitře, byl maďarské národnosti, ale již jako mladý
muž byl nakloněn přirozené spolupráci lidí různých národností.
Jeho rodiče byli Veronika (rozená Belány) a Franz Pindeš, jeho
bratr Ladislav, byl profesí učitel,
ale bohužel již všichni zemřeli.
Manželka Maria Nelly Slitrová, magistra farmacie narozená
v Náchódě.

Měli dvě dcery: Marii – učitelku, která se natrvalo usadila ve
Studnici u Náchoda. Veroniku sommelierku ve vinařské oblasti
Languedoc ve Francii.
Tibor Pindeš po maturitě
na gymnáziu v Nitře snil o práci
lékaře. Lékařskou fakultu v Bratislavě absolvoval po čtyřech
letech studia medicíny, nejprve
pracoval na dětském oddělení v
nemocnici v Jindřichově Hradci.
Po složení druhé atestace v Praze,
pracoval jako dětský neonatolog
v nemocnici v Broumově.
Jeho povaha byla klidná,
mírumilovná, Tibor Pindeš měl
rád lidi, zvláště a s velkým nasazením léčil děti, které se mu
pak, i jako již dospělí, klaněly v
ulicích Broumova.
Jeho životní krédo; "Nebuď
špatný, dodržuj 10 přikázání a
buď dobrý, dokud nezemřeš."

Ještě v době socialismu zorganizoval pouť broumovských
obyvatel do Wambierzyc, což v
té době nebylo snadné.
V roce 1989 byl velmi aktivní
na Broumovském Občanském
fóru a organizoval aktivity k otevření hraničního přechodu Otovice-Tłumaczów. Tam jsme se na
hranici seznámili a od té doby mi
byl velmi blízkým člověkem, který
intenzivně a statečně usiloval o
solidaritu mezi lidmi, zejména v
pohraničí.
Vedla ho k tomu touha
svobodně se setkávat se svými
sousedy na obou stranách polsko-české hranice. Byl jedním z
hlavních autorů dohody o polsko-české spolupráci na hranici
mezi Dolním Slezskem a Českou
republikou.
Tibor Pindeš pravidelně po
30 let spoluorganizoval Polsko-české dny křesťanské kultury
pod heslem „Zůstaňme rodinou“.

Jeho posledními životními
aktivitami byla organizace oslavy a otevření „stanice Broumov“
na mezinárodní stezce sv. Vojtěcha, to bylo v květnu 2019, a
zorganizování v září 2019 oslav
u příležitosti 30. výročí prvního
dočasného otevření hraničního
přechodu v Tłumaczówie-Otovicích.
Plánovali jsme společně další
aktivity zaměřené na podporu
mezinárodní solidarity, mimo
jiné jsme v roce 2020 měli přivítat v Broumově skupinu dětí
z polských rodin v Bělorusku.
Tyto aktivity se nám již bohužel
společně nepodaří realizovat.
Překlad : Joanna Golak - Cincio
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WSPOMNIENIE O GEORGU STOLLE - WIELOLETNIM
BURMISTRZU BENSHEIM
Bensheim - piękne miasteczko w Hesji (dzisiaj 42 tys. mieszkańców), położone pomiędzy
Renem a wyżyną Odenwald,
jest dość znanym w Kłodzku
miastem niemieckim, ponieważ
wielu Kłodzczan zetknęło się
z jego mieszkańcami w czasie
Dni Kłodzka lub w czasie wielu
kontaktów z tym miastem partnerskim (od 1996). Wielokrotnie
odbywały się wymiennie zawody
sportowe, wymiany szkolne oraz
wizyty Towarzystw Przyjaźni, czy
innych grup zaprzyjaźnionych
mieszkańców. W ciągu tych wielu
lat kontaktów powstały trwałe
więzy przyjaźni, zarówno między
młodszymi jak i starszymi mieszkańcami obydwu miast.
W Bensheim jeden z placów
miejskich blisko starówki nazwano Placem Kłodzkmi. W Kłodzku
uruchomiono montaż elektroniki General Elektric przeniesioną
z Bensheim. Po powodzi nadeszło też wiele środków finansowych oraz pomocy rzeczowej
dla miasta, a potem dla ubogich rodzin, z terenu całej ziemi
kłodzkiej. W tych poczynaniach
uczestniczył, pomagał, inicjował
i zachęcał do kontaktów, zmarły
w styczniu br. Burmistrz Bensheim, Georg Stolle.
Georg Stolle urodził się
w 1938 roku w Prudniku (niem.
Neustadt), a w czasie wojny
mieszkał z matką u dziadków
w Strzelinie na Dolnym Śląsku. Tu
w gospodarstwie rolnym spędził
dzieciństwo. Przed końcem wojny doświadczył jej okrucieństwa.
W ich domu mieli kwaterę przedstawiciele zbrodniczej organizacji
Todt (zarządzali m.in. budową
poziemnego kompleksu „Riese”
w Górach Sowich). Ponieważ
jego ojciec otwarcie potępiał
prowadzoną wojnę oraz krytykował politykę Hitlera, przy najbliższej sposobności „ potrącił go”
jakiś samochód jadący do nich
wieczorem w śniegu. Wszyscy
czekali na niego. Tato nie wrócił –
znaleziono go następnego dnia
rano. Jak wiele dzieci w Polsce
i w Europie wychował się więc
bez ojca. Potem nastąpiło przejęcie ziem zachodnich przez Polskę,
więc musieli wyjechać.

Dojechali do Bensheim i tutaj
rozpoczęli mozolnie dalsze życie. Matka została zatrudniona
do prowadzenia internatu
dla młodzieży – głównie sposród wypędzonych z terenów
wschodnich. Tym internatem,
w którym także przez wiele lat
mieszkali, był budynek dzisiejszego Urzędu Miasta Bensheim,
czyli dzisiejszy Ratusz. Dzielili
powojenną biedę jak wszyscy,
a szczególnie wypędzeni.
Były to jednak czasy wzrostu,
wszystko się w Niemczech coraz lepiej rozwijało. Każdy dążył
do lepszej przyszłości i rozmyślał
o życiu w pokoju. Georg Stolle ukończył studia prawnicze
i zaczął prężnie działać. Założył rodzinę i jako 34-latek
został pierwszy raz wybrany
na stanowisko Burmistrza miasta.
A miasto było małe – około
30 tys. mieszkańców. Spokojna
prowincja z winnicami.
Kiedy żegnał się z tym urzędem w roku 2002, był jedynym
Burmistrzem w Niemczech,który
piastował to stanowisko przez
30 lat. Jako członek CDU znany
był w wielu gremiach gospodarczych i politycznych Landu Hesji
czy ponadregionalnie. Działał też
w wielu gremiach, organizacjach
społecznych i pomocowych,
w tym w Lions Club. Całe życie
był bardzo pracowity i aktywny.
Elokwentny i charyzmatyczny,
o miłym usposobieniu, ale
też wymagający. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany
za swoją działalność. Kiedy obchodził urodziny - nie przyjmował prezentów,ale podawał konto
na potrzeby społeczne. Wspierał
lokalne życie społeczne i tradycje.
Potrafił myśleć perspektywicznie
o rozwoju gospodarczym miasta
i korzystnych warunkach życia
jego mieszkańców.
Był przewidujący i w tym
kierunku rozwijał tereny miejskie pod inwestycje przemysłowe, szczególnie dla nowych
technologii. To przyciągało
do Bensheim młodych, wykształconych ludzi. W konsekwencji
powstawały nowe zakłady, ale
też osiedla domków jednorodzinnych. Okolice Bensheim

Burmistrz Georg Stolle

Stary zaułek w Bensheim

Byli Prezesi Towarzystw Przyjaźni: Mieczysław Bromboszcz (z lewej), Günter Wetzel
(z prawej) oraz aktualny w Kłodzku-Jerzy Żelaszkiewicz

i Odenwald są piękne i spokojne, więc młode rodziny chętnie
do dzisiaj tu zamieszkują. Żyje
się tutaj spokojniej, niż np.
we Frankfurcie czy Mannhe-

im, do których niektórzy wolą
dojeżdżać do pracy. Tak stare
i nowe łączy się ze sobą. Miasto
winiarzy o ponad 1000-letniej historii tętni życiem. Bensheim liczy
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dzisiaj około 42 tys. mieszkańców, wliczając w to mieszkańców
9 starych części, wcześniej będących osobnymi wioskami.
Burmistrz Stolle rozumiał, że
Niemcy po odrobieniu swojej
„lekcji historii”, powinni otworzyć
się na Francuzów, Polaków czy
innych narodów i wbrew wielu
uprzedzeniom zacząć współpracować na polu kultury, sportu,
a także gospodarczym, aby nie
powtórzyła się historia rasizmu
i nazizmu.
Bensheim nawiązało współpracę najpierw z Boune we Francji, potem z Amersham w Anglii,
następnie z Riva we Włoszech,
a po upadku „żelaznej kurtyny” z Kłodzkiem oraz Hostinne
w Czechach.
Jak doszło do nawiązania
współpracy z Kłodzkiem? Georg
Stolle chciał odwiedzić rodzinne strony – okolice Strzelina.
Wizytę tę połączył z pobytem
na wrocławskich uczelniach.
Na Uniwersytecie Wrocławskim szukał pracy dyplomowej
swojego dziadka. Na Akademii
Ekonomicznej podjął kontakty
w celu połączenia niemieckiej
i polskiej myśli ekonomicznej
poprzez wzajemne wykłady
specjalistów. A czas sprzyjał.
Polska stawała się coraz bardziej
otwarta i szukała wzorców na zachodzie Europy.
W międzyczasie przypomniał
sobie, że jego dziadek przez pewien czas wykładał także w Gimnazjum w Kłodzku. Postanowił
więc odwiedzić to miasto – już
z myślą,że wielkością pasowałoby do współpracy z Bensheim. Pierwsza wizyta w Kłodzku
miała miejsce w 1991 roku.
Burmistrzem, z którym, jeszcze
półoficjalnie rozmawiał Pan
Stolle, był Wojciech Matuszewski. Prywatnie zaistniała już nić
porozumienia i sympatii między
członkami delegacji z Bensheim
i przedstawicielami Kłodzka.
W 1993 roku odbyła się
pierwsza wymiana młodzieży.
Później coraz bardziej udane
kontakty szkół podjęły Liceum
Ogólnokształcące w Kłodzku
i Gothe Gymnazjum w Bensheim.
Od tego czasu wzajemne wizyty
stały się regularne, z przygotowanym programem. Wspólnie omawiano płaszczyzny współpracy,
a Burmistrz Stolle, przyjeżdżając do Klodzka, chętnie dzielił
się swoim doświadczeniem.
Obydwie Rady Miast akceptowały wzajemne kontakty. I tak

w roku 1996 doszło do podpisania umowy partnerskiej Kłodzka
z Bensheim.
Ludzie zbliżali się, nawiązywali przyjażnie i więzy sympatii.
Ze strony Bensheim o tę przyjaźń
troszczy się do dzisiaj założone
w 1996 r. Towarzystwo Przyjaźni
Bensheim - Kłodzko, a po stronie
polskiej powstałe w 1999 roku
Towarzystwo Przyjaźni Kłodzko Bensheim. Niezapomniane osoby w tamtych czasach, to Prezesi
tych stowarzyszeń: Pani Joanna
Adler - ze strony niemieckiej
i Pan Mieczysław Bromboszcz
z polskiej. Mimo pewnych barier językowych, kontakty są
do dzisiaj bardzo serdeczne.
Od dawna kontynuowane są tak-

że na gruncie prywatnym. Wiele
osób z polskiego Towarzystwa
podjęło naukę języka niemieckiego. Współpraca szkół przyczyniła
się do lepszej znajomości języka
naszych sąsiadów wśród kłodzkiej młodzieży. Młodzi ludzie
mieli także możliwość odbycia
praktyk studenckich w Bensheim.
Mamy za co Ci dziękować
Burmistrzu Stolle. Dziękujemy
za wszystkie lata tej dobrej
współprac y, za spotk ania
w gronie przyjaciół i za wspólnie
śpiewane „Sto lat” przy różnych
okazjach.
Burmistrzowi Stolle bardzo
zależało na tym, aby współpraca zapoczątkowana z Kłodzkiem
rozwijała się nadal. On Honoro-

wy Obywatel Miasta Kłodzka
i Johanna Adler, także Honorowy
Obywatel Miasta Kłodzka, rozpoczęli tę współpracę i z całym
osobistym zaangażowaniem
wspierali, jak potrafili. Oboje są
członkami Towarzystwa Przyjaźni Bensheim – Kłodzko. Za rok
będziemy obchodzić 25-lecie
tej bardzo owocnej współpracy.
W tym czasie będziemy wspominać tego wspaniałego człowieka.
Członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko Niemieckiej Kłodzko Bensheim dziękują za wszystko
i pragną także wyrazić współczucie Waltraud - żonie Georga
i jego całej Rodzinie.

Johanna Adler - założycielka i wieloletnia Prezes Towarzystwa w Bensheim.

Członkowie obu Towarzystw przed Domem Wittiga w Nowej Rudzie (2000 r.). Od prawej: Georg Stolle z żoną Waltraud,Teo Adler,Wojciech
Matuszewski,Johanna Adler, Ewa Matuszewska,Danuta Winiarz, Renata Wojciechowska, Jerzy Żelaszkiewicz, Anna Kowalczuk, Barbara
Bromboszcz, Jadwiga Żelaszkiewicz
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Arleta Kalinowska

ERINNERUNGEN AN DEN LANGJÄHRIGEN BENSHEIMER
EHRENBÜRGERMEISTER GEORG STOLLE
Bensheim – ein schönes
Städtchen (rund 42 Tausend
Einwohner) am Rande des Odenwaldes im Rheintal gelegen, vielen Klodzkoern bekannt durch
Begegnungen an den Klodzkoer
Tagen und durch viele Kontakte mit Bürgern dieser Stadt, die
seit 1996 unsere Partnerstadt
ist. Seitdem haben viele sportliche Turniere, der Austausch
von Schülern, Besuche der
Freundschaftskreise und anderer befreundeter Gruppen stattgefunden. In den vielen Jahren
der Freundschaft entwickelten
sich feste Bindungen sowohl
zwischen jüngeren als auch älteren Bewohnern beider Städte.
In Bensheim wurde in der Altstadt ein Platz der Stadt Klodzko
(Glatz) gewidmet. Eine Niederlassung der Firma General Electric wurde von Bensheim nach
Klodzko verlegt. Es kamen viele
finanzielle- und Sachspenden für
die Stadt, für die Hochwasser-Geschädigten und auch für bedürftige Familien im Klodzkoer Land.
An all dem war der im Jahr
2020 verstorbene Bensheimer
Ehren-Bürgermeister Georg Stolle durch Ansporn und Initiative
zu Hilfe und Kontakten maßgeblich beteiligt.
Georg Stolle, geboren 1938 in
Prudnik (früher Neustadt),wohnte während des Krieges mit seiner Mutter bei den Großeltern
auf deren landwirtschaftlichem
Anwesen in Strzelin (Niederschlesien).Hier musste er zum Ende
des Krieges die Gräueltaten des
Naziregimes ertragen. In ihrem
Haus waren die Angehörigen der
verbrecherischen Organisation
Todt einquartiert. (Diese leiteten
unter anderem den Bau des unterirdischen Komplexes „Riese“ im
Eulengebirge). Da sein Vater die
Politik Hitlers kritisierte und den
Krieg verurteilte, wurde er bei
nächster Gelegenheit beseitigt,
indem er am Abend bei Schnee
von einem Fahrzeug, das zu ihnen unterwegs war, angefahren
wurde. Der Vater kam nicht mehr
nach Hause, man fand ihn am
nächsten Morgen. So musste
Georg Stolle wie viele Kinder in
Europa ohne Vater aufwachsen.

Nachdem die Westgebiete von
Polen übernommen worden
waren, mussten sie das Land
verlassen.
So kamen sie nach Bensheim, wo für sie ein weiteres
mühseliges Leben begann. Die
Mutter fand eine Beschäftigung
im Internat für Jugendliche, die
vorwiegend aus den östlichen
Gebieten vertrieben worden
waren. Dieses Internat, in dem
sie über mehrere Jahre wohnten, ist heute das Bensheimer
Rathaus. Sie habe die Nöte der
Nachkriegszeit mit allen anderen,
besonders mit den Vertriebenen
geteilt.
Es war aber auch die Zeit des
Aufbaus, in der sich Deutschland
immer besser entwickelte. Alle
strebten nach einer besseren Zukunft in Frieden. Georg Stolle hat
ein Jura-Studium absolviert und
sich danach mit Tatkraft seiner
beruflichen Arbeit gewidmet. Er
gründete eine Familie und wurde
mit 34 Jahren in Bensheim zum
jüngsten Bürgermeister der Stadt
gewählt. Die Stadt war klein, ca
30.000 Einwohner, eine ruhige
Gegend mit Weinbergen.
Als er im Jahr 2002 Abschied
nahm, war er der einzige Bürgermeister in der BDR, der sein Amt
30 Jahre inne hatte. Als CDU-Mitglied war er in vielen Gremien
des Landes Hessen und überregional tätig. Er hat in vielen
Wohltätigkeitsorganisationen
wie Lions-Club gewirkt. Er war
sein ganzes Leben lang arbeitsam und aktiv – eine eloquente
und charismatiche Person mit
einer angenehmen aber auch
fordernden Ausstrahlung. Für seine Leistungen wurde er belobigt
und ausgezeichnet. Bei seinen
Geburtstagen nahm er keine Geschenke an, aber er nannte ein
Konto für wohltätige Zwecke.
Er unterstützte die lokalen Hilfsorganisationen, die Traditionen
und schaute immer nach vorne,
achtete auf die wirtschaftliche
Entwicklung der Stadt und das
Wohlergehen ihrer Bürger.
Er förderte die Wirtschaft, indem er Bauland für Investitionen
der Industrie, besonders für neue

Technologien, bereitstellte. Dadurch wurde die Ansiedlung junger, gut ausgebildeter Menschen
unterstützt, es entstanden neue
Betriebe und Wohngebiete. Die
Region um Bensheim mit dem
Odenwald ist ruhig und schön,
so dass junge Familien gerne
hier leben, um nach Frankfurt
oder Mannheim zur Arbeit zu
fahren. So verbindet sich Altes
mit Neuem, die Stadt der Winzer
mit einer eintausendjährigen Geschichte ist voller Leben. Heute
hat Bensheim einschließlich seiner 9 eingemeindeten Vororte
ca. 42.000 Einwohner.
Bürgermeister Stolle hat
verstanden, dass nach den geschichtlichen Erfahrungen der
Vergangenheit die Deutschen
(trotz der Vorurteile) mit den
Franzosen, Polen und den anderen Völkern in den Bereichen
Kultur, Sport und Wirtschaft zusammen arbeiten müssen, damit
sich die Geschichte von Nazismus
und Rassismus nicht wiederholt.
Bensheim hat eine Partnerschaft zunächst mit Beaune in
Frankreich, dann mit Amersham
in England, weiterhin mit Riva
in Italien und nach dem Fall des
Eisernen Vorhangs mit Klodzko in
Polen und Hostine in Tschechien
geschlossen.
Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Klodzko ? Georg
Stolle wollte seine alte Heimat
– die Gegend um Strzelin – besuchen. Dabei besichtigte er
auch die Breslauer Universität,
wo er die Diplomarbeit seines
Vaters zu finden hoffte.. Bei der
Gelegenheit versuchte er an
der Breslauer Universität die
Diplomarbeit seines Vaters zu
finden. Er hatte vor, zwischen
der deutschen und polnischen
Ökonomischen Akademie eine
Verbindung mit gegenseitigen
Vorträgen polnischer und deutscher Fachleute herzustellen. Die
Zeit war günstig. Polen öffnete
sich und suchte Verbindung in
Westeuropa. Mitlerweile erinnerte sich Georg Stolle, dass
sein Großvater zeitweise an
einem Gymnasium in Klodzko
unterrichtet hatte. Er beschloss
die Stadt Klodzko zu besuchen

schon mit der Idee, dass die Stadt
aufgrund ihrer Größe für einen
Gedankenaustausch geeignet sei.
Der erste Besuch war 1991, bei
dem Herr Stolle noch halboffiziell
mit dem ersten Bürgermeister
nach dem sozialistischem System, Wojciech Matuszewski, gesprochen hat. Danach entstand
eine Verbindung des Verstehens
und der Sympathie zischen den
Personen der Delegation aus
Bensheim und den Personen
aus Klodzko.
Dann fand 1993 der erste
Jugendaustausch statt. Danach folgten Treffen zwischen
dem Liceum Ogolnoksztalcacym Klodzko und dem Goethe
Gymnasium Bensheim. Von da
an wiederholten sich die gegenseitigen Besuche regelmäßig
mit festem Programm. Gemeinsam wurden die Themen der
Zusammenarbeit besprochen
und der Bürgermeister brachte gerne seine Erfahrungen
ein. Beide Stadtorgane haben
der Verbindung zugestimmt
und so kam es 1996 zu einem
Partnerschaftsvertrag zwischen
Klodzko und Bensheim. Danach
entstanden viele enge Kontakte
zwischen den Bürgern der beiden Städte. Auf der deutschen
Seite kümmert sich bis heute
der 1993 gegründete Freundschaftskreis Bensheim-Klodzko
und auf der polnischen Seite der
1999 gegründete Freundschaftskreis Klodzko-Bensheim um die
Belange der Partnerschaft. Die
unvergessenen Personen aus der
Gründungsphase sind die Vorsitzenden der Vereine Johanna
Adler auf der deutschen Seite
und Mieczyslaw Bromboszcz
auf der polnischen Seite. Trotz
der Sprachbarriere sind die Kontakte bis heute sehr herzlich. Seit
langem werden diese auch privat
gepflegt. Viele Mitglieder des Polnisch Deutschen Freundschaftskreises haben angefangen die
deutsche Sprache zu erlernen.
Auch der Schüleraustausch hat
zur verbesserten Kenntnis der
Sprache des Nachbarn geführt.
Viele Jugendliche hatten die
Möglichkeit Schulpraktika in
der Partnerstadt zu absolvieren.
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Wir haben zu danken, Bürgermeister Stolle ! Zu danken für
die Jahre der guten Zusammenarbeit, für die Begegnungen im
Kreise der Freunde und für das
gemeinsame Singen „sto lat....“
100 Jahre) bei vielen Anlässen.
Was für Bürgermeister Stolle
wichtig war: Dass die Zusamme-

narbeit mit Klodzko fortgesetzt
wird, dass sich das Werk, das
1996 begonnen wurde, weiter
entwickelt. Er und Johanna Adler, beide Ehrenbürger der Stadt
Klodzko, haben diese Zusammenarbeit begonnen und mit allen
ihren Kräften unterstützt. Beide
sind Ehrenmitglieder der Freund-

schaftskreise Bensheim-Klodzko
und Klodzko-Bensheim.
Die langjährige erfolgreiche
Zusammenarbeit wird im nächsten Jahr mit dem 25-jährigen
Jubiläum gefeiert. Dann werden
wir an einen wunderbaren Menschen erinnern.
Wir danken Waltraud, der

Ehefrau von Georg, und möchten
ihr und der Familie unser Mitgefühl zum Ausdruck bringen.
Polnisch–Deutscher Freundschaftskreis Klodzko-Bensheim
Text: Übersetzung: Arleta Kalinowska, Johanna Adler

KRZESZÓW - EUROPEJSKA PERŁA BAROKU
EUROPEJSKA PERŁA BAROKU - tak nazywają Krzeszów
znawcy kultury i sztuki z całego
świata. Jest zabytkiem klasy „0”,
znajdującym się na liście prezydenckiej i będącym żelaznym
kandydatem do umieszczenia
na liście UNESCO. Krzeszów
to niewielka miejscowość malowniczo położona nad rzeką
Zadrną niedaleko Kamiennej
Góry na Dolnym Śląsku, w Diecezji Legnickiej. Najważniejszą
atrakcją Krzeszowa są monumentalne dzieła największych
twórców śląskiego baroku: M.
Willmanna, M. Englera, J.W.
Neunhertza, F.M. Brokofa, P.
Brandla, J. Schrottera. W skład
kompleksu wchodzi bazylika
mniejsza Wniebowzięcia NMP,
kościół św. Józefa, Mauzoleum
Piastów Śląskich, klasztor SS.
Benedyktynek, Kalwaria Krzeszowska.
STOLICA MATKI BOŻEJ
ŁASKAWEJ - mówią o tym miejscu czciciele Matki Bożej z kraju
i zagranicy. Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej jest głównym
sanktuarium Diecezji Legnickiej. Obecnie Diecezja Legnic-

ka, w osobie bpa legnickiego
oraz kanclerza kurii legnickiej,
zatroskana o piękno krzeszowskiego sanktuarium, realizuje ze
środków europejskich renowacje zabytków na niespotykaną
do tej pory skalę. Największym
skarbem krzeszowskiego sanktuarium jest ikona Matki Bożej
Łaskawej. Datowana jest ona
na pierwszą połowę XIII wieku.
Jest to najstarszy obraz maryjny
w Polsce. Cystersom prawdopodobnie podarował go fundator
klasztoru - książę świdnicko-jaworski Bolko I. 2 czerwca 1997
roku Sługa Boży Jan -Paweł II,
podczas wizyty w piastowskiej
Legnicy, ukoronował ikonę koronami papieskimi.
Wszystkim
Pielgrzymom
i Turystom, którzy będą nawiedzać Krzeszowskie Sanktuarium, życzymy, aby w Domu
Łaskawej Matki w Krzeszowie
doznali wielu łask i wspaniałego spotkania z Bogiem i Matką
Chrystusa. Życzymy również
niezapomnianych wrażeń obcowania z pięknem barokowej
sztuki i architektury.

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

die monumentalen Kunstwerke der größten schlesischen
Barockkünstler: M. Willmann,
M. Engler und G.W. Neunhertz
sowie von F.M. Brokoff, P.Brandl
und G. Schrötter. Zur Gesamtanlage gehören die Basilica
minor „Mariä Himmelfahrt„, die
Josephskirche, das Mausoleum
der schlesischen Piasten, das
Kloster der Benediktinerinnen
und der Kalvarienweg von Krzeszów/ Grüssau.
Dieser Ort wird im In- und
Ausland als das Zentrum der
mildtätigen Gottesmutter bezeichnet. Das Sanktuarium der
mildtätigen Gottesmutter ist
das Hauptsanktuarium in der

Diozöse Liegnitz. Der Bischof
der Diözese und der Kanzler der
Kurie sichern eine weitere Sanierung des Sanktuariums mit
Mitteln der EU, um die Schönheit dieses einmaligen Baudenkmals zu bewahren.
Der wertvollste Schatz des
Sanktuariums in Krzeszów/
Grüssau ist die Ikone der Gottesmutter aus der 1. Hälfte des 13.
Jahrhunderts. Es ist das älteste
Marienbild in Polen. Es wurde
Zisterziensern wahrscheinlich
vom Fürsten des Fürstentums
Schweidnitz- Jauer Bolko I.
gestiftet. Am 2. Juni 1997 auf
Veranlassung des Heiligen Vaters Johannes Paul II wurde die

Ikone während seines Besuches
in Legnica / Liegnitz, einer der
Pistensitze, mit Papstkronen gekrönt.
Wir hoffen, dass alle Pilger
und Touristen, die das Grüssauer Sanktuarium aufsuchen, hier
im Hause der Gottesmutter das
finden, was sie suchen: die Gnade und die Begegnung mit Gott
und der Mutter unseres Herrn
Jesus Christus. Wir hoffen, dass
alle Besucher unvergessliche
Eindrücke von der Schönheit
dieser Perle der barocken Kunst
und Architektur mit nach Hause
nehmen.
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Julian Golak

IRENA JAZIENICKA. WSPOMNIENIE
Urodziła się w 1933 r. w Stanisławowie, w polskim mieście
na dawnych Kresch Wschodnich,
obecnie Iwano-Frankiwsk, dzisiejsza Ukraina. Przed wojną
mieszkała z rodzicami i młodszą
siostrą Stasią na ulicy Króla Jana
w mieszkaniu na parterze w dużej kamienicy. Rodzice ochrzcili ją
w kościele farnym pw. Najświętszej Marii Panny.
W stanisławowskiej kolegiacie odbywały się uroczystości
związane ze znanymi postaciami
historycznymi. W tej kolegiacie
padły także słowa wypowiedziane z ambony przez ks. Kamińskiego: „Panie pułkowniku
Wołodyjowski! Dla Boga, Panie
Wołodyjowski! Larum graj...”.
W ten sposób Henryk Sienkiewicz rozsławił stanisławowską
kolegiatę jako miejsce pogrzebu
i wiecznego spoczynku bohaterskiego rycerza.
W 1938 r. wraz z rodzicami
wprowadziła się do nowo wybudowanego domu w Stanisławowie - na Ryniu, w dzielnicy Majzle.
Dom zbudował jej ojciec, który
z zawodu był stolarzem. Stał blisko wsi Mykietyńce, obok była
wieś Uhorniki. Sąsiadami były
rodziny ukraińskie: Buraczkowie
i Zełeńczuk oraz rodziny polskie:
Żurek i Kurzydło, Łucka oraz Nycz.
Jej dzieciństwo do 1939 r.
było szczęśliwe, wypełnione
zabawą z siostrą Stasią młodszą
o dwa lata i dziećmi z sąsiedztwa. Wybuch II wojny światowej
wszystko zmienił, miała wtedy
zaledwie 6 lat.
Do pierwszej komunii świętej
przystępowała w czasie w wojny,
w1943 roku w Stanisławowie na Majzlach. Często wspominała,
że ks. proboszcz jej parafii przygotował poczęstunek dla dzieci
komunijnych na plebanii. Było
to kakao i kanapki z pszennego
chleba, jak na czasy wojenne to
prawdziwa uczta.
Wspominała także bandy
UPA, przed którymi uciekali
wszyscy - cała rodzina - przez
ogród do polskiego gospodarza o nazwisku Nycz. Chowali się
w piwnicy jego domu, a następnie z całą rodziną uciekali do centrum miasta. Bardzo często Irena
Jazienicka opowiadała wnukom,
że ukraińscy „banderowcy“ siali
przerażenie, wchodząc po kolei

do domów i mordując polskie
rodziny. Często wśród morderców byli nawet najbliżsi sąsiedzi.
Wiosną 1945 roku, po zmianie granic państwowych, musiała
wraz z rodzicami wyjechać koleją (wagonami towarowymi)
w nieznane. Mogli wziąć ze sobą
jedynie rzeczy podręczne. Trwało
to cały miesiąc, bowiem jechali
przez Stryj i Lwów, gdzie spędzili
święta wielkanocne w wagonie
kolejowym. Potem pojechali
w kierunku Katowic. Zamieszkała
z rodzicami na dwa lata w Zduńskiej Woli.
W 1947 roku cała rodzina
przeprowadziła się do Nowej
Rudy, gdzie Irena chodziła
do Szkoły Podstawowej, a następnie do szkoły średniej.
W Nowej Rudzie poznała swojego przyszłego męża Stanisława
Jazienickiego, z którym przeżyła 61 lat we wspólnym związku
małżeńskim. Mieli dwie córki
Małgorzatę, która zmarła mając
33 lata i młodszą Ewę. Ostatnie
osiem lat życia Irena Jazienicka
mieszkała razem z córką i zięciem
w Nowej Rudzie.
W 2014 r. odwiedziła wraz
z mężem i dziećmi po raz pierwszy po II wojnie światowej rodzinne miasto Stanisławów.
W oczach miała wtedy łzy i odżyły wspomnienia z lat dziecięcych. Niestety rodzinnego domu
nie udało się odnalezć. Ze łzami
w oczach wspominała także swoją szkołę, która dalej funkcjonuje,
jest położona blisko cerkwi i dawnego kościoła rzymskokatolickiego w dzielnicy Majzle.
Przez trzy lata, od 2016 roku
do grudnia 2018 roku spotykała
się w Sokolcu, w Górach Sowich,
podczas szkoły jesienno-zimowej z młodzieżą ukraińską, która przyjeżdżała ze Stanisławowa
i opowiadała im jako świadek
mało znaną, ale niezwykłą historię swojego życia. Jeszcze dłużej,
bo przez ostatnie kilkanaście lat
regularnie uczestniczyła, jako
prelegentka i świadek historii
w tzw. „Szkołach letnich“ dla
uczniów z Białorusi - szczególnie z Grodzieńszczyzny. Była
przez ponad dwadzieścia lat
aktywnym członkiem dwóch
stowarzyszeń: Solidarność Polsko - Czesko - Słowacka i Komitet
Obywatelski Ziemi Klodzkiej. Wie-

Irena Jazienicka na spotkaniu z młodzieżą z Białorusi w Karpaczu latem 2019 roku.

Wspólne zwiedzanie Wrocławia z młodzieżą z Białorusi (2019 rok).

lokrotnie (pomimo częściowego
paraliżu) brała udział w wydarzeniach kulturalnych, a także
w międzynarodowych spotkaniach artystów z Polski, Czech,
Ukrainy i Łotwy. Uczestniczyła
przez ponad dwadzieścia lat
w ważnych wydarzeniach społeczno- kulturalnych, np. Polsko
- Czeskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną“.
Była także w ostatnich latach
życia uczestnikiem wydarzeń,
podczas których przekazywała
historię swojego życia, między
innymi uczestnikom międzynarodowych plenerów artystycznych
w Pelplinie, Kołobrzegu, Gietrzwałdzie i w Sokolcu.
Pomimo, że w ostatnich latach życia poruszała się z dużym
trudem na wózku inwalidzkim, to
jeszcze w 2019 roku brała udział
jako widz w prapremierze światowej wykonania „Oratorium o Św.
Wojciechu“ w Kłodzku, wielokrot-

nie w międzynarodowych przeglądach chórów w Pieszycach,
a także w pierwszym wykonaniu
w Republice Czeskiej „Kantaty do
Św. Jadwigi Śląskiej“. Była też
uczestnikiem ważnych społeczno - kulturalnych uroczystości
we Wrocławiu, w Wałbrzychu,
Kudowie, Karpaczu, Pradze
i Broumowie. Chętnie spotykała
się z młodzieżą, której ciekawie
potrafiła przekazywać niezwykłą
historię swojego życia i bardzo
dobrze czuła się wśród młodych.
W lipcu 2020 roku we Wrocławiu
miała wziąć udział w spotkaniu
integracyjnym młodzieży z Białorusi i Dolnego Śląska. Niestety
po trzytygodniowym pobycie
w szpitalach w Kłodzku i Wrocławiu zmarła w dniu 19 marca
2020 roku.
NIech odpoczywa w pokoju!
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ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY JÓZEF OLEKSIEWICZ.
WSPOMNIENIE
Major Józef Oleksiewicz to
żołnierz Armii Krajowej, Żołnierz Niezłomny o pseudonimach „Groźny”, „Tatar”. Urodził
się w 1929 roku w Grybowie
w powiecie nowosądeckim. Jako
15-letni chłopiec złożył przysięgę
w Armii Krajowej, pełniąc funkcję
łącznika. Po zakończeniu wojny
kontynuował walkę w oddziałach
Narodowych Sił Zbrojnych. Walczył w oddziale „Zenita” i Grupie
„Salwy” w rejonie Bochni, Limanowej i Myślenic. Osłaniał odwrót
swojego oddziału nad Jeziorem
Rożnowskim, gdzie wstrzymał
pościg UB i KBW i został ranny.
Po ujawnieniu się w 1947 roku
został aresztowany i spędził
pięć lat w komunistycznych
więzieniach w Krakowie i Jaworznie, traktowany jako zdrajca i kolaborant. Jego walka
o wolną Polskę została opisana w książce Grzegorza Gawła
„Do końca byli wierni Bogu i Ojczyźnie”. Przeżył terror stalinowski
i pod koniec lat 50-tych przybył
na Dolny Śląsk. Był inwigilowany
do roku 1976.
Od przejścia na emeryturę
w 1995 roku aktywnie działał
w k ilku stowar z yszeniach
kombatanckich: Światowym
Związku Żołnierzy Armii Krajowej jako prezes Obwodu Koła
Strzelin oraz członek Zarządu
Wojewódzkiego we Wrocławiu,
w stowarzyszeniu Jaworzniacy
Związek Młodocianych Więźniów
Politycznych z lat 1944 -1956,
Związku Więźniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego, Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość.
Współpracował z 22 Karpackim
Batalionem Piechoty Górskiej
w Kłodzku oraz działającą w Nowej Rudzie grupą Noworudzcy
Patrioci.
Na szczególne uznanie zasługuje jego współpraca ze szkołami. Od 2000 roku przez 20
lat systematycznie spotykał się
z uczniami szkół w Księgnicach
i Prusach podczas uroczystości rocznicowych i Patronów
szkół. Odbywał też spotkania
z uczniami szkół w Niemczy,
Nowej Rudzie, Dzierżoniowie,
Wrocławiu , Oleśnicy, Lubiążu,
Łagiewnikach i wielu innych,
podczas których dawał pięk-

Mjr. Józef Oleksiewicz podczas uroczystego otwarcia stacji Milicz na Międzynarodowym Szlaku Św. Wojciecha w lipcu 2018 roku. Obok
majora kpt. Jan Sumisławski, który prowadzi rozmowę z Julianem Golakiem. Fot. Ewa Jazienicka- Golak

ne świadectwo patriotyzmu
i służby Ojczyźnie. W 2011 r.
Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, doceniając
jego wkład w odzyskanie przez
Polskę niepodległości, nadał
mu stopień kapitana Wojska
Polskiego.
W latach 2017 - 2018 brał
aktywny udział w projekcie
przygotowanym przez Stowarzyszenie Solidarność Polsko Czesko - Słowacka pn. „Pokolenie Kolumbów”, realizowanym
ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, uczestnicząc
w tzw. żywych lekcjach historii.
W ramach programu „Patriotyzm
plus”, który przygotowany był
przez Stowarzyszenie Solidarność
Polsko - Czesko - Słowacka zasłużeni weterani z AK i WiN mieli
spotkania z młodzieżą szkolną
w kilku szkołach na terenie
Dolnego Śląska. Major Józef
Oleksiewicz był wielokrotnie
gościem w szkołach w Nowej
Rudzie, gdzie miał wielu przyjaciół oraz w innych szkołach
na terenie Dolnego Śląska. Podczas spotkań opowiadał młodzieży swoje niezwykłe losy w latach
II wojny światowej. Opowiadał

o prześladowaniach, jakich doznawał od władz komunistycznych po wojnie. Zawsze cierpliwie odpowiadał na wszystkie
pytania uczniów.
W 2018 roku, w szkole podstawowej w Księginicach Wielkich, podczas specjalnego apelu
szkolnego miałem zaszczyt odznaczyć majora Józefa Oleksiewicza Złotą Odznaką Zasłużony
dla Województwa Dolnośląskiego, przyznaną przez Sejmik
Województwa Dolnośląskiego.
Major Oleksiewicz był odznaczony Krzyżem za Wolność
i Niepodległość,Medalem Wojska
(trzykrotnie), Krzyżem z Mieczami
Orderu Krzyża Niepodległości,
Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem
Armii Krajowej, Złotym Medalem
za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalami PRO MEMORIA
i PRO PATRIA, Krzyżem Więźnia Politycznego. Był wielokrotnie uczestnikiem Polsko
- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”,
bo bardzo cenił tą transgraniczną akcję, organizowaną
na pograniczu.
Ostatnie nasze spotkanie
miało miejsce w grudniu 2019

roku podczas międzynarodowej Wigilii w Sokolcu w Górach
Sowich, z udziałem Czechów,
Ukraińców, Niemców, Romów
i Łotyszy, gdzie był gościem
honorowym. Na dwa dni przed
śmiercią niespodziewanie zadzwonił do mnie zdenerwowany,
z prośbą o interwencję w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
w sprawie przyspieszenia uroczystości wręczenia mu Krzyża
Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, jakby coś przeczuwał.
To wysokie odznaczenie było
przyznane na wniosek Stowarzyszenia Komitet Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej przez prezydenta
RP już kilka miesięcy wcześniej,
ale z powodu choroby nie
mógł pojechać na uroczystość
do Warszawy. Przeżył 91 lat,
będąc do końca bardzo aktywnym. Umawiał się już na kolejne
spotkania w szkołach po ustaniu
epidemii koronawirusa. Zmarł
w Wielką Sobotę 11 kwietnia
2020 roku w szpitalu wojskowym
we Wrocławiu. Cześć Jego pamięci. Niech odpoczywa w pokoju.
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KUDOWSKIE LABORATORIA
Na początku maja 2020 r. zadzwonił do mnie pewien znany
dziennikarz i zapytał: jak tam
w Kudowie w tej pandemii?
Słyszałem, że jest gorzej niż po
upadku KZPB w 1992 roku. Jak
jest? Co się dzieje w sanatoriach?
Odpowiedziałem: przyjedź
i zobacz. Usłyszałem: nie mogę
przyjechać, bo nie wolno jeździć,wirus mnie zamk nął.
Przyjedzie, jak tylko to będzie
możliwe. Tymczasem koronawirus wchodzi coraz głębiej w nasze codzienne życie
i w naszą wyobraźnię. Skąd się
to wzięło?- pytają ludzie uczeni i nieuczeni – diabeł nam to
podrzucił, czy natura? Zbyt
mało wagi przykłada ludzkość
do technicznych rozwiązań dla
zachowania higieny i warunków
życia przy ogromnej ilości ludzi
na Ziemi (blisko 8 miliardów).
Mówiąc twardo i wprost, jest codzienne około 8 miliardów kup
gówien, ileż ta ziemia, rzeki, morza i oceany mogą wytrzymać,
żeby doczyścić to wszystko?
A przybywa tego coraz więcej
i więcej. Przypomnij sobie, Drogi
Czytelniku, co wylałeś wczoraj
do miski ustępowej, czyszcząc
swoje mieszkanie. Co wylałeś?
A to poszło do oczyszczalni
i znowu do picia i zjedzenia.
Smacznego! Gdy budowaliśmy w Kudowie oczyszczalnię,
Burmistrz Kręcichwost prosił, by
rozglądać się wszędzie za środkami finansowymi. Wpadłem
na pomysł, by porozmawiać
o tym z Konsulem Generalnym
Niemiec we Wrocławiu. Przyjął
mnie wytwornie, spodziewając
się kulturalno-filozoficznej rozmowy. „No i jaką mamy sprawę”?
- ładnie zapytał. Powiedziałem,
że mamy sprawę ważną dla Niemiec. A jaką? – Nieśmiało odpowiedziałem: oczyszczalnia
ścieków. Zastanowił się chwilę
i dalej pytał: a w czym tu jest
„sprawa „niemiecka”? Teraz
musiałem walnąć z tzw.grubej
rury: a w tym, że z Kudowy ścieki
płyną do Niemiec. Usłyszałem:
tak, to jest poważna sprawa. Ten
problem udało się panu Czesławowi rozwiązać i za to zasłużył
na pomnik. „Te rzeczy” już
nie płyną z Kudowy do
Czech i do Niemiec, tak jak
płynęły kiedyś, jest lepiej,

prz ynamiej w Kudowie.
W skali większej i międzynarodowej jest trochę gorzej. Ten
czytelny obrazek z życia pokazuje, że w zanieczyszczeniu środowiska mamy jedno ze źródeł
wirusów, ale że nie musimy być
bezradni.
Zawirusowanie
w fundamentach
medycyny
Fundamentem medycyny
i biologii jest laboratorium.
Tam gdzie jest laboratorium,
tam jest nauka, mikroskopy,
ważenie, odczynniki, wynajdywanie czegoś, co oczy nie widzą,
a co trzeba znaleźć, wykryć i coś
z tym zrobić. Czy może istnieć
medycyna bez laboratoriów?
Może istnieć, ale to będą jakieś
czary i zgadywania jak u średniowiecznych czarownic, zielarek
i znachorów. Trzy razy splunąć
przez lewe ramię i odejdzie,
a do tego łyk wody ze źródełka,
z tym, że wodę trzeba pobrać
o północy, punkt dwunasta! Tak
mogło wyglądąć takie zalecenie w leczeniu. Średniowieczne epidemie nie zagrażały nam
dzięki laboratoriom i nauce.
W czasach Polski Ludowej
nie ufano żadnym znachorom, obowiązywał światopogląd naukowy. W uzdrowisku kudowskim było duże
laboratorium, było także
w Szpitalu Wojskowym (dzisiejszy Szpital Rehabilitacyny).
Laboratorium hematologiczne było w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym
dla Dzieci „Orlik”. Teraz, coś
mniej o nich słychać. Gdy
były laboratoria, było także
wielu znanych profesorów,
w uzdrowisku kudowskim
był ośrodek naukowy. Jeśli –
w szerszym polu niż tylko uzdrowiska - jest mniej laboratoriów,
to może być znak, że fundamenty medycyny zostały naruszone
i walka z wirusami schodzi
na dalszy plan. Istnienie laboratorium – w zakresie dopuszczonym przez technologie - rzutuje
na ogólną dyscyplinę i powagę całego proceu leczniczego
z jego fizycznym otoczeniem.
Jak tak dalej pójdzie, to nadejdzie czas, gdy o północy ktoś

zacznie się zakradać do źródełka z flaszeczką. Mój znajomy,
z szufladami pełnymi opakowań
po różnych lekach, powiedział
do mnie rok temu: teraz to można mieć uzdrowisko każde jakie
tylko się chce, w każdej chwili
i prawie wszędzie; wystarczy
wejśc do sklepu z butelkami
wód mineralnych,wziąć coś
za grosze, pójść w krzaczki, jak
najdalej od śmierdzących spalinami ulic i kopcących domów,
pić wodę, głęboko oddychać
i wąchać kwiatki. Gdy zabraknie
laboratoriów i nauki, gubi się
powaga medycyny i otwierają
się drogi dla wirusów .
Dołóż się myślą!
Laboratorium, to także schodzenie w głębiny życia i nabieranie dla niego respektu; lepiej
widać wszystko we wzjemnych
związkach. Laboratorium, to
symbol myślenia z respektem
dla życia, to nie piękno elewacji budynków, ładny chodnik
i płytki ceramiczne na kortytarzach. Laboratorium, to życie
w głębi, niewidoczne, jakby
na drugim planie. Budynki można dobrze sprzedać, gdy są ładne, ale ich piękno nie decyduje
o wewnętrznej sile i rozwoju,
a na tym właśnie powinno zależeć uzdrowisku. Czy wysoko
obmurowane potoki kudowskie
i ściana kamienna stawu parkowego od strony Al. Jana Pawła II
zaświadczają o respektowaniu
życia i dobroci wobec wszelkiego stworzenia? To nie są pytania
czysto retoryczne, zwłaszcza
w miejscowości …uzdrowiskowej, w której jeż lub żaba
ginie, stojąc nad niedostępnie
obmurowaną wodą.Tak obmurowano dawniej, tak kiedyś robiono, ale dzisiaj wymagania
są inne, wrażliwość inna, to
trzeba zmieniać.Te smutne
mury są tym smutniejsze, że
- jak mówią wrażliwsi ludzie nie znalazł się żaden uczeń kudowskiej szkoły podstawowej
i średniej, który głośno krzyczałby o tym na ulicy i rozbijał te
kamienie. Gdyby zjawiła się tu
młoda uczennica szwedzka, to
w tych murach byłyby już wyrwy
dla zwierząt.
Czy każdy może coś zrobić

Bronisław MJ Kamiński

dla poprawienia lub zmiany tej
sytuacji? Mądrzy ludzie mówią,
że mózg każdego z nas jest radiostacją,wysyła fale elektromagnetyczne, im więcej będzie
fal dobrych, tym bardziej będą
się zagęszczać i tworzyć masę.
Każdy i zawsze może dołożyć
się myślą. Nie bądźmy obojętni,
gdy widzimy, że coś w ochronie
środowiska naturalnego zbacza
z właściwego kursu.Wyrażając
swoje wątpliwości, nie atakujemy nikogo, nie ma do tego
powodów. Obecnie w Polsce
zapanowała niemal powszechnie leninowska metoda myślenia i działania: „Kto – kogo!”.
Mamy ją wszędzie: w domu,
w telewizji, w szkole, w udziale
młodzieży w nagonce w polowaniach, a przede wszystkim w polityce. Jest to metoda praktyczna i efektywna
na krótką metę, lecz na dłuższą
metę jest samobójcza.Wypraktykował to sam Wlodzimierz
Iljicz, nie musimy sprawdzać.
Wi r u s p r z y p o m n i a ł n a m
o potrzebie zgody z przyrodą,
z pokorą wobec natury i respektu wobec wszelkiego
życia. O tym opowiem także te m u ws p o m n i a n e m u
na wstępie dziennikarzowi, żeby
dostrzegł różnice pomiędzy rokiem 1992, a 2020 w Kudowie Zdroju.
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MIEJSCE NIEUPAMIĘTNIONE
Kudowa - Zdrój, 21 maja 2020 r.
BURMISTRZ I RADA MIEJSKA
KUDOWY - ZDROJU
„Niniejszym kieruję do Pani
Burmistrz Anety Potocznej
i Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju
wniosek o upamiętnienie miejsca oporu i cierpienia, jakim był
niemiecki, hitlerowski obóz koncentracyjny „Sackisch” w Kudowie
Zakrzu przy ul. Łąkowej. Jako były
Przewodniczący Społecznego
Komitetu ds. Miejsc Pamięci
w Kudowie - Zdroju (do 11 stycznia 2020 r.) przedstawiłem w tej
sprawie informacje w wielu publikacjach oraz w materiałach dla
Pani Burmistrz. W tym roku obchodzimy 75 - lecie wyzwolenia
Kudowy po II wojnie światowej
i jest to odpowiedni moment
do podjęcia decyzji o upamiętnieniu pomnikiem w formie
latarni kwiatowej Pełnika Europejskiego (Kłodzkiej Róży)
ustawionego w pobliżu grobu
więźniarek żydowskich na ulicy
Kościelnej lub w innym miejscu,
z sugestiami co do wykonania
przedstawionymi w poniższym
piśmie. Podjęcie decyzji i utworzenie Społecznego Komitetu
mogłoby nastąpić w tym roku,
a wykonanie Pomnika przewidzieć do odsłnięcia na 9 maja
2021 r. Pomnik można wykonać pięknie i tanio ze składek
społeczeństwa. Pomnik ten
przyniósłby zaszczyt naszemu miastu, oraz wdzięczność
dla Pani Burmistrz i Rady Miejskiej
za jego zrealizowanie. W projekcie tym łączą się wieloletnie
działania Społecznego Komitetu co do symbolu kwiatu-latarni
z ideą Pani Burmistrz co do tablicy pomnikowej. W imieniu wielu
zwolenników tego projektu, tak
z byłego Społecznego Komitetu,
jak i z naszej społeczności, sprawę tę serdecznie polecam trosce
Pani Burmistrz i każdego Radnego Rady Miejskiej Kudowy Zdroju. Z wyrazami wielkiego
szacunku! Bronisław MJ Kamiński”
W Kudowie - Zdroju, jako
jednej z bram Polski od strony
zachodniej, witają wjeżdżających
piękne tereny Uzdrowiska i Parku
Narodowego, ładne zadbane drogi i domy, pomniki zaświadcza-

Były niemiecki obóz koncentracyjny „Sackisch” w Kudowie - Zdroju.

jące o kulturze duchowej mieszkańców, na które miło patrzeć,
warto zatrzymać się na chwilę
lub dłużej. Pomniki i tablice pamiątkowe zaświadczają o pamięci zbiorowej mieszkańców, uczą
historii, umacniają tożsamość,
budzą zaciekawienie i zaufanie.
Burmistrz Czesław Kręcichwost
podczas dwudziestu lat swoich
rządów zmienił Kudowę, unowocześnił ją i upiększył. W czasie
mojej pracy w Muzeum Kultury
Ludowej Pogórza Sudeckiego
na Pstrążnej w latach 2005 – 2011
pan Kręcichwost przysłał mi
do pomocy studentów architektury krajobrazu, wśród których
wyróżniał się pomysłami i pracowitością Tomasz Borowiak. Poprosiłem pana Tomasza o opinię
na temat koncepcji upamiętnienia cierpienia więźniów byłego
hitlerowskiego obozu koncentracyjnego „Sackisch” w Kudowie
na Zakrzu. W obozie tym było
naraz ponad cztery tysiące więźniów. To był duży obóz pracy,
jednym z podobozów była filia
groźnego obozu Gross - Rosen,
a największą grupę więźniów
i charakteryzującą cały obóz
było około tysiąc więźniarek,
dziewcząt i kobiet pochodzenia żydowskiego, w większości
zabranych z Polski.
Zastanawialiśmy się w Muzeum jak tych więźniów i to
miejsce upamiętnić. W naszej wyobraźni pojawił się kwiat, który
kojarzył się z młodymi niewinnymi więźniarkami - lilia narzucała się. A więc pomnik w formie
wielkiego kwiatu-latarni, którego

łodyga i pąk kwiatu świecą jak
latarnia przez cały czas, w dzień
i w nocy. W końcu, nie jest to
droga rzecz w wykonaniu, trochę
tworzywa sztucznego i blachy,,jakaś żarówka niewielkiej mocy
i tablica pod tym kwiatem, o tym
kim byli więźniowie. Niech nie
będzie ciemno po strasznym
faszyźmie, niech się stanie światłość. Pan Tomasz wysłuchał tej
opowieści, to go wprost zafascynowało. Zrobił odręczny
szkic takiej lilii i powiedział, że
sprawę skonsultuje na uczelni
z profesorami. Po niedługim
czasie zawiadomił, że pani
profesor z jego wydziału wyraziła opinię bardzo pozytywną,
z pewną sugestią co do rodzaju
kwiatu. Mianowicie, zwróciła
uwagę, że symbol pomnika odnosi się do żydowskich kobiet,
ale lilia jest kojarzona z symboliką
chrześcijańską, sugerowała inny
rodzaj kwiatu. Uznaliśmy, że odpowiednia będzie róża, do tego
róża kłodzka, której oficjalna nazwa botaniczna jest wyjątkowo
odpowiednia, bo brzmi „Pełnik
europejski”. Pan Tomasz wykonał
jeszcze jeden szkic roboczy z taką
różą. Teraz mogłem już zwrócić
się do Muzeum Gross - Rosen
w Wałbrzychu o wyrażenie opinii
i zgody na ewentualne wykonanie takiego pomnika. Dyrektor
Muzeum i pracownicy wyrazili
opinię pozytywną. Ponieważ
projekt odbiegał od innych pomników upamiętniajacych obozy
hitlerowskie, Muzeum Gross Rosen zasięgnęło opinii Ministerstwa Oświaty i Wychowania,

skąd także nadeszło pozytywne
uznanie projektu.
Sprawa trafiła do Niemiec.
Do Kudowy przybyła pani dr Rudorf z Instytutu ds.Antysemityzmu z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie i niedługo potem
przybyła znana dziennikarka
dr Helga Hirsch - obie bardzo
pozytywnie wyrażające się
o tym projekcie. Co więc stanęło
na przeszkodzie budowy takiego pomnika? – Niechęć mieszkańców osiedla poobozowego
do przypominania o minionej
wojnie; nie chcieli tego pod
oknami swoich mieszkań. Burmistrz Kręcichwost mówił, by
niczego nie robić wbrew mieszkańcom i szukać innego miejsca.
Szukamy tego miejsca do dzisiaj.
Najbardziej odpowiednie wydaje nam się obok grobu Żydówek
na ul.Kościelnej, przed murem
posesji kościoła. Jest tam miejsce
na taką kwiatową latarnię z tablicą. Drugi szkic roboczy takiego
pomnika wykonał artysta malarz
Ivan Malinsky. Można rozpisać
konkurs wśród kudowskich malarzy i młodzieży szkolnej na kształt
tego pomnika, odbyć wielką lekcję historii i wykonać to dzieło.
Tą ważną sprawę upamiętnienia
kierujemy teraz do Pani Burmistrz
Anety Potocznej z nadzieją,
że weźmie ten kwiat w swoje
ręce, a ten, kto to zrobi i zapali
to światło - pięknie zapisze się
w pamięci miasta, do tego Pełnikiem Europejskim, odpowiednim
do dzisiejszej chwili.
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ŚWIAT ZA ZASŁONĄ
Miesiąc pamięci
S ejm Rzecz ypospolitej
Polskiej uchwalił, że jednym
z Patronów Roku 2020 jest Prof.
Roman Ingarden (1893 – 1970).
Pozostali Patroni, to Jan Paweł II,
Hetman Stanisław Żółkiewski
i artysta malarz Teodor Axentowicz. Wskazując tych wielkich
ludzi jako Patronów Roku, Sejm
wyraził intencję i zobowiązał nas,
jako osoby i społeczeństwo, byśmy poznali ich życie i idee, jako
ważne w polskiej kulturze i dla
każdego z nas... Wyznaczając
takich Patronów, Sejm podnosi
wyżej poprzeczkę dla wzrostu
kultury intelektualnej. Wcześniej,
w 2018 roku Sejm ogłosił rok
pod patronatem Konfederacji
Barskiej i dla nas w Kudowie Zdroju studiowanie dziejów tej
Konfederacji stało się ważnym
przeżyciem, dzięki zorganizowaniu przez Stowarzyszenie
Obywatelska Kudowa OK. spotkania przy pomniku Sybiraków
w miesiącu pamięci w kwietniu
2018 roku, a potem w Saloniku Churchilla. Pisaliśmy o tym
na stronie internetowej Stowarzyszenia i w „Almanachu Kudowskim”. W 2020 roku w kwietniu
mamy epidemię koronawirusa.
Przed żadnym z pomników nie
możemy się spotkać, ale o wielkich ludziach i ich ideach pamiętamy, spotykamy się z nimi w tej
chwili w wyobraźni, przy czytaniu
tego tekstu, tak jakbyśmy stali
i słuchali pod pomnikiem lub
w Saloniku Churchilla.
Zanim pojawił się
Prof. Roman Igarden
Prof. Roman Ingarden był
wielkim myślicielem i artystą.
Spotkanie i rozmowa z nim
była wielką przyjemnością
i pozostawiała niezapomniane
wrażenia. Doznałem tego, gdy
byłem studentem Uniwesytetu
Jagiellońskiego, a w tym samym
czasie Prof. Ingarden wykładał
na tym Uniwersytecie. Użyłem
słowa „artysta” nie tylko dlatego, że taką miał osobowość, ale
był nawet muzykiem, grał na
skrzypcach i na fortepianie. W
1909 roku jako 16-latek ukończył
klasę skrzypiec w Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Mu-

zycznego we Lwowie. W muzyce
mamy jakby inny świat, którego
nie da się opisać. Być może muzyka jest jakąś próbą wejścia
w ten inny świat, istniejący
gdzieś, jakby za jakąś zasłoną.
Ludzie potrafią zza tej zasłony
coś wybierać i nazywają to wynalazkami. Na przykład odkryliśmy
prąd elektryczny, nie widać go,
a jest; fale elektromagnetyczne
i radiowe - też ich nie widać,
a są; przyciąganie ziemskie także odkryliśmy. Wybieramy jakby
zza zasłony. Co tam jeszcze może
być? To co wyciągnęliśmy, co się
nam pojawiło nazwano zjawiskami albo także fenomenami, a to
co jest tam za zasłoną, co powoduje te zjawiska (fenomeny),
ten jakby obok istniejący świat,
nazwano „światem w sobie” lub
„rzeczywistością istniejącą obiektywnie” i te „rzeczy w sobie”, nazywane - noumenami. Mamy więc
świat zjawiskowy (fenomenalny) ,
czyli to co widzimy i świat rzeczy
w sobie, czyli noumenalny, którego nie widzimy. Taką metodę
badania jaki jest ten świat, czym
on jest i skąd się wziął nazywamy
„teorią poznania”. Jasno sformułował ją niemiecki filozof Immnauel Kant (1724 - 1804), choć
już w starożytnej Grecji ponad
400 lat przed Chrytusem filozof
Platon (424 – 348 pne) mówił
o tym samym i zupełnie podobnie. Musimy jeszcsze dodać, że
mówiąć o świecie za zasłoną,
o tym „świecie w sobie” mówimy
o przestrzeni naszego życia, jakby o świecie przyrody (materii
i energii), istniejącym tu i teraz,
gdzieś obok, może także w nas,
a nie mówimy o świecie boskim.
A coż dopiero, gdy zaczniemy
sięgać nieba, aniołów i świata
boskiego, na który mówimy
„tamten świat” lub „drugi świat”?
Doprawdy, jest się za czym rozglądać. Kiedyś opowiadałem
o tym mojej mądrej babci. Słuchała, słuchała i powiedziała
w zadumie: oj, to do tego boskiego świata kawał drogi. Jak widać,
od świata boskiego dzieli nas
jeszcze nieogarniona nieznana
przestrzeń świata noumelanego,
tego za zasłoną, trochę naszego,
a tą zasłoną jest słabość naszych
oczu i zmysłów. Od czasów Kanta
jedni upierali się, że prawdziwy
świat to ten za zasłoną, drudzy, że

prawdziwe jest tylko to, co widzimy, czego doświadczamy, a więc
że prawdziwe są tylko zjawiska,
czyli fenomeny. Sam Kant uważał,
że świat istnieje, tak fenomenalny
jaki noumenalny, że poznajemy
go coraz głębiej, ale że nigdy nie
poznamy go do końca. Uważał,
że możemy wchodzić w ten świat
w sobie za pomocą postulatów
moralnych, czynić świat możliwym do życia. Mówił wzniośle,
że napełnia go spokojem „niebo
gwiaździste nad nim i prawo moralne w nim”.
Jednakże, około 50 lat
po Kancie niebo gwiaździste
zaczęły przysłaniać coraz cięższe chmury. Przybywało ludzi
na Ziemi, radzono sobie coraz
lepiej z klęskami żywiołowymi,
epidemiami, wynalazki pozwałały
na produkowanie coraz większej
ilości przedmiotów potrzebnych
do życia.Wytwarzały się jednak
coraz większe nierówności między ludźmi, tak pod względem
materialnym jak i niematerialnym. Pojawiły się także idee wyjaśniające przyczyny tych nierówności i sposoby na ich zapobieganie lub usunięcie. Karol Darwin
(1809 - 1882) przedstawił teorię
ewolucji i walki o byt w świecie
przyrody – w wulgarnym ujęciu
oznaczło to, że najważniejsze są
kły i zęby, a Karol Marks (1818 1883) pokazał jak to samo odnosi się do świata ludzkiego, czyli
do zwierząt społecznych. Husserl i jemu podobni filozofowie,
tacy jak nasz Ingarden - interpretowali świat, pytali jaki jest
świat, a Marks, po nim Lenin
postawili sprawę inaczej: świat
trzeba zmienić. W 1909 roku, gdy
młody Ingarden grał we Lwowie
na skrzypcach, na ulicach wielkich miast przemysłowych Rosji
lała się krew, a więzienia krajów
zachodu zapełniały się rewolucjonistami. Do wyboru były
dwie drogi: nadal interpretować
świat, badając jego istotę, pogłębiać wartości, albo wkroczyć
na drogę aktywnego zmieniania świata. Kultura intelektualna
Lwowa tamtych czasów sprzyjała
nauce, filozofii i sztuce. Roman
Ingarden zajął się matematyką
i filozofią, po ukończeniu studiów
we Lwowie wyjechał na studia
do Niemiec do Getyngi. Nie pociągnęły go ulica, walka i projekt

Profesor Roman Ingarden ok. 1960 roku

marksistowski, poszedł zobaczyć,
co jest za zasłoną rzeczywistości
świata, jaki jest świat naprawdę
i tak już będzie szedł do końca
życia.
Husserl, fenomenologia
i drogi filozofów
W Getyndze sławnym filozofem był Edmund Husserl (1859 1938), który miał ambicję zreformowania filozofii i uczynienia
z niej nauki ścisłej. Husserl dostrzegał osłabienie wartości
etycznych, kulturalnych i religijnych, nie godził się z poglądem, że wartości humanistyczne
wywodzą się ze świata przyrody,
że są jakoby przyrodniczo uwarunkowane, a to właśnie zaczęło pojawiać się w komunizmie
i faszyzmie. Fenomenolodzy
nie zajmowali się polityką, ani
marksizmem, ani faszyzmem,
lecz wartościami, teorią poznania, filozofią, teorią literatury,
filozofią sztuki, estetyki i kulturą intelektualną. Wśród tych
młodych ludzi, pełnych pasji
był Roman Ingarden oraz Edyta Stein z Wrocławia, która była
asystentką Husserla. Po dojściu
Hitlera do władzy w Niemczech
w 1933 roku, ośrodek filozoficzny we Fryburgu Bryzgowijskim
był niewygodny dla hitlerowców.
27 kwietnia 1938 roku Husserl
zmarł, co zapewne uchroniło go
od prześladowań. Edyta Stein
przeszła na katolicyzm, została
nawet zakonnicą i nie uchroniło
to jej życia. Aresztowana przez
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gestapo, została przewieziona
do Auschwitz i tu zamordowana w komorze gazowej w 1942
roku. Edyta Stein, Żydówka
z pochodzenia, wybitna filozof
fenomenologii została potem kanonizowana przez Jana Pawła II
i uznana za patronkę Europy.
Roman Ingarden spędził
wojnę we Lwowie. W latach
1942 – 1944 uczył matematyki
w Technicznej Szkole Zawodowej
i brał udział w tajnym nauczaniu.
Po wojnie przeniósł się do Krakowa. W okresie zaostrzonego
reżimu stalinowskiego miał
ograniczone możliwości pracy
dydatktycznej. W tym czasie,
w latach 50-tych napisał kolejny
trzeci tom głównego swojego
dzieła „Spór o istnienie świata”
oraz dokonał przekładu na język
polski książki Immanuela Kanta pt „Krytyka czytego rozmu”.
Ingardenowi zawdzięczamy
udostępnienie tego wielkiego
dzieła kulturze polskiej. Profesor Ingarden ma wielki dorobek
we wzbogaceniu teorii poznania, w opracowaniu teorii dzieła
literackiego, w zagadnieniach aksjologii w powiązaniu z filozofią
człowieka, w rozwoju metafizyki
realistycznej, w dziedzinie logiki
i ontologii. (Filozofia XX wieku,
t.1. 2002 r.).
Oddziaływanie Ingardena
W Polsce Ludowej prof.Ingardena dotknęły na Uniwerstecie
Jagiellońskim pewne ograniczenia dydaktyczne. Chroniła
go wielka międzynarodowa
sława naukowa i fakt, że swoimi
zainteresowaniami naukowymi
i twórczmi nie wchodził na pola
polityczne i bezpośrednio krytyczne wobec marksizmu. Partia marsistowska była przciwna
jakiemukolwiek rozlewaniu się
poglądów jej obcych, fenomenologię - uznawała za pewną
pozostałość burżuazyjną. Poza
tym, fenomenologia była filozofią
trudną, wymagała od każdego kto chciał ją poznać - otwarcia się
w duchu wolności na nieograniczone możliwości w interpretacji
świata, na myślenie bez założeń
ideologicznych. To było zupełnie
nie do pojęcia dla marksistów
szkolonych na wieczorowych
kursach marksizmu-leninizmu,
dla których wszystko miało być
proste, jasne, uwarunkowane
prawami rozwoju i nastawione hasłowo na walkę klasową.
Za zasłoną mógł stać tylko wróg

klasowy, a nie jakiś nieokreślony
„świat w sobie”. Fenomenologia
nie nadawała się na przeciwnika,
była zbyt skmplikowana, mogła
być w środowisku marksistowskim przedmiotem politycznych
dowcipów. W początkach lat
60-tych krążyła w Krakowie anegdotka, że na plenum KW PZPR
w Krakowie, zwołanym w Nowej Hucie, ówczesny I Sekretarz
KW miał powiedzieć: „Towarzysze, my tutaj martwimy się
o warunki życia klasy robotniczej,
o wielkie piece do wytopu stali,
a niedaleko stąd, na Uniwersytecie Jagiellońskim prof.Ingarden
wątpi czy świat w ogóle istnieje.”
Reakcją na to miał być śmiech
na sali. Niewykluczone, że takie
anegdotyczne podejście władzy
pozwalało prof. Ingardenowi
trwać i pozyskiwać zwolenników.
Do prof. Ingardena zbliżały się
nowe znakomite osobowości
twórcze, jak m. in. ks. Karol Wojtyła i ks. Józef Tischner. Poglądy
Karola Wojtyły, późniejszego
papieża Jana Pawła II, są znane
szerzej, przypomnimy więc fenomenologiczne stanowisko ks.Tischnera, który pod kierunkiem
prof.Ingardena napisał i obronił
rozprawę doktorską pt „ Ja transcendentalne w filozofii Edmunda
Husserla”. Tischner wprowadził
pojęcie „ja aksjologicznego”
jako pozytywnego fenomemu
świadomości, będącego fundamentem osobowości, dla którego
źródło jest za ową wspomnianą
tu zasłoną, lub nawet głębiej,
jeśli uwzględnimy, że Tischner
był teologiem katolickim. Tischner zauważa dramatycznie, że
„ja aksjologicznemu” w nas nie
zagrażają czyjeś negatywne działania egotyczne, czyjś egoizm,
a nawet ograniczanie naszej wolności, ale zagrozić mogą czyjeś
negatywne działania etyczne,
w szczególności niszcząco, gdy
„ ja aksjologiczne” - będące najglębszą wartością pozytywną realizuje wartości negatywne.
W tym przenikliwym spojrzeniu
Tischnera odbijało się ówczesne
doświadczenie.( Marek Jawor –
Koncepcja „Ja aksjologicznego”
w filozofii Józefa Tischnera”, 2010
roku). Swoje stanowisko filozoficzne wyraził Tischner w znanej
„Etyce Solidarności”. W 1980 roku
wygłosił kazanie w katedrze
wawelskiej do przywódców
Solidarności z Lechen Wałęsą
na czele. Pojechałem do Krakowa, by razem z pisarzem
Kazimierzem Traciewiczem być

na tym nabożeństwie i posłuchać, co powie ks. Tischner.
Mówił o solidarności, nawoływał,
by jeden drugiego ciężary nosił,
mówił językiem nowym, zamykał
stary świat. Obaj z Traciewiczem
byliśmy pod wielkim wrażeniem tego kazania.Trzydzieści
lat później znowu udałem się
do Krakowa na Wawel. Kazimierza Traciewicza już nie było,
zmarł, a pojechałem na pogrzeb
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Odnosiłem wrażenie, że jestem
na dalszym ciągu tamtego kazania. Później pojawiły się rozgrywki polityczne wokoło katastrofy
smoleńskiej, wskazujące, że zbyt
szybko znużono się dżwiganiem
ciężarów bliźniego.
Na zakończenie chciałbym
wspomnieć o moim spotkaniu
z prof.Romanem Ingardenem
w 1961 roku, gdy byłem studentem ostatniego roku studiów.
Mieliśmy wyjątkowo mało zajęć, bowiem pisaliśmy prace
magisterskie. Przeżywalismy
pewne napięcia na wykładach
z metodologii historii. Wtedy
zaczytywałem się filozofią Hegla. Pewnego dnia, po przeczytaniu tekstów prof. Ingardena
i myśląc o jego poglądach, znalazłem się - niemal przypadkowo pod drzwiami jego gabinetu. Zastukałem do drzwi i wszedłem
do środka. Za biurkiem siedział
Profesor i czytał. Podszedłem,
ukłoniłem się, przedstawiłem się
i powiedziałem, że chciałem zobaczyć wielkiego filozofa w jego
gabinecie i zamienić parę słów,
jeśli można. Profesor zareagował
na to niemal radośnie, wyszedł
zza biurka, przywitał się ze mną,
poprosił, żebym usiadł. Słuchał
uważnie mojej wypowiedzi,

po czym niespodziwanie zaproponował mi, żebym studiował
u niego filozofię.Odpowiedziałem, że moja sytuacja życiowa
nie pozwala mi na dłuższe studiowanie, muszę podjąć pracę,
miałem wygraną w konkursie
aplikanturę dziennikarską i już
podjąłem prace zlecone w Instytucie Badań Prasoznawczych
w Krakowie. Profesor nie dawał
za wygraną i gdy wstałem, żeby
pożegnać się, położył mi ręce
na ramionach i z powrotem wcisnął w krzesło, nalegając na przyjęcie tej propozycji. Powiedziałem, że zastanowię się, bardzo
podziękowałem i wyszedłem.
Często wspominam tę chwilę,
a piszę o tym dlatego, by każdy
z nas widział w młodych ludziach
nadzieję i mówił im o tym. Będą
o tym pamiętać, będą z tym rośli
i zawsze to będzie ich uskrzydlać.
Kwiaty pamięci
Fenomenologia to świat
zjawisk, świadomości, pamięci,
świat w sobie i świat dla nas, nieogarniona rzeczywistość tego
i innego świata.Wyobraźmy więc
sobie, że mimo obecnej zarazy
i wbrew niej każdy z nas bierze
kwiat i idziemy. „Wstańmy i idziemy” – jakby zawołał Jan Paweł II.
Złóżmy więc w naszej wyobraźni
kwiaty pod Pomnikiem, którym
jest Tablica Jana Pawła II - bliskiemu Jemu prof. Romanowi
Ingardenowi i Edycie Stein, którą
ogłosił świętą i Patronką Europy.
Niech te wielkie duchy otworzą
przejścia graniczne, z których
jedno znajduje się w pobliżu tej
Tablicy – i niechby one się nigdy
ani fizycznie, ani duchowo nie
zamykały.

Autor artykułu przed tablicą upamiętniającą pobyt św. Jana Pawła II w Kudowie - Zdroju.
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ZAUŁKI KUDOWSKIE
Chrobry w Kudowie
1003 – 2020
Gdy 17 sierpnia 1999 roku
odsłanialiśmy w Kudowie Pomnik Trzech Kultur, wtedy Aleksander Safier mówił, że trzeba
upowszechnić postać Bolesława
Chrobrego w pamięci kudowian.
Pan Aleksander mówił, że wyczytał w niemieckich książkach,
że przez ten teren szedł Chrobry
do Pragi lub z Pragi w 1003
roku. Po paru latach natknąłem
się na tą lub jedną z tych książek niemieckich. Jest to książka
J. Wifingera pt „Sackisch. Eine
Heimatkunde”, wydana w Berlinie w 1913 r. Książka o kudowskim Zakrzu, w której jest
wzmianka, że Bolesław Chrobry
szedł przez ten teren w 1003 r.
do Pragi lub z Pragi. Za trzy lata
będzie równe 1020 lat. Idąc
za myślą pana Aleksandra, możnaby w Kudowie uczcić pamięć
naszego wielkiego króla Jubileuszem 1020-lecia. Jak, w jaki
sposób? Na przykład ozdabiając jego ulicę w Czermnej. Trzy
lata, to w sam raz dobry czas
na odnowienie ulicy i przywrócenie pamięci o wielkim królu
i jego rodzinie oraz o najwybitniejszych współpracownikach.
Pani Burmistrz Aneta Potoczna
i obecna Rada Miejska już dają
temu początek w 2020 r. Patriotyzm na granicach państwa
jest czymś wprost wymarzonym
w każdym państwie, a w Polsce
jest nawet szczególnie cenny
z racji wielu przesunięć granic
w dramatycznej historii. Przyjrzyjmy się tej ulicy.
Ulica Bolesława Chrobrego
Jest równoległa do ul.Tadeusza Kościuszki, ale nie jest jedną
linią uliczną, idzie aż trzema zakolami, dochodzącymi do ul. Kościuszki i ma aż dziesięć małych
uliczek bocznych, tzw. zaułków.
Te zaułki idą w pola, rozrastają
się, wydłużają, powstają przy
nich nowe domy, także nowe
pensjonaty. Cała ulica jest wąską jezdnią, a boczne zaułkli są
jeszcze węższe. Narasta potrzeba
rozwiązania ruchu przez stosowanie jednego kierunku, zatem
ulica wymagać będzie pomyślenia o większej jej przejrzystości.

Już dzisiaj – w gąszczu zaułków trudno jest trafić do któregoś
z tych pensjonatów. Można
bardzo ułatwić orientację,
wprowadzając drobny element kulturalny, po prostu dać
tym zaułkom nazwy związane
z królem Bolesławem Chrobrym.
Nie trzeba zmieniać numeracji
domów, niczego nie zmieniać
w księgach wieczystych, wystarczy tylko u wejścia do danego
zaułku zawiesić tabliczkę z napisem: np. Zaułek Piasta, Zaułek
Mieszka I, Zaułek Dobrawy, Zaułek Św. Wojciecha, itd. itd. Muzeum na Pstrążnej mogłoby wykonać odpowiednie tablice drewniane przedstawiające te piękne
postacie historyczne. Z biegiem,
czasu, mieszkańcy ulicy mogłiby
wykonać własnym pomysłem
i sposobem jakieś przydrożne
proste lub artystyczmne kapliczki dla tych postaci, ozdabiając
w ten sposób okolicę swojego
własnego domu i wzbogacając
atmosferę duchowo-historyczną
wokoło domów. Czy nie byłoby
to miłe dla nas, jako Polaków?
Nieczytelna ulica
Bolesława Chrobrego
Na spotkaniu z radnym
Adamen Frankowskim 23 października 2019 roku - członkiem
Zarządu Stowarzyszenia Obywatelska Kudowa OK. rozmawiano
o usprawnieniu funkcjonowania
miasta. Padło wiele propozycji.
Przedstawiłem wtedy także sprawę ulicy Bolesława Chrobrego
w Czermnej. Kudowa rozwija
się bardzo dynamicznie i każda
nowa kadencja samorządowa
przynosi jakieś zmiany, nowe
osiagnięcia i nowe problemy.
Mieszkam na początku ulicy Tadeusza Kościuszki i często jestem
pytany przez przejeżdżających,
jak dojechać do wskaznego numeru domu na ulicy Bolesława
Chrobrego. Ponieważ ta ulica
ma 10 małych bocznych uliczek,
tzw. zaułków, to trudno wskazać
konkretny numer. Pytający dopowiada, że chodzi mu o budynki
„Cisza” i „Spokój”, i wtedy wskazuję mu drogę, długo opowiadając, jak tam dojechać. Czasem
muszę pytać o nazwisko właściciela domu, bowiem numeru nie
potrafię zlokalizować. Wtedy sły-

Bronisław Kamiński na jednym z zaułków.

szę, że nazwiska nie znają, pytają
o „Apartamenty Agi”, noclegi
w „Panterówce”, itd. Turysta zaczyna poszukiwać tego domu,
czasami późnym wieczorem,
wjeżdżając na boczne dróżki,
krętej, wąskiej ulicy B. Chrobrego.
Znam tą ulicę, jest nieczytelna,
boczne uliczki (zaułki) rozrastają się, pojawiają się tam piękne
domy, niektóre z tych zaułków
będą kiedyś dużymi ulicami. Czy
jesteśmy aż tak mało rozgarnięci,
by nie umieć poprawić orientacji
na tej ulicy? A już pora to zrobić.
10 zaułków ulicy
Bolesława Chrobrego
Na zebraniu z radnym Frankowskim zaproponowałem,
żeby tym zaułkom dać nazwy
sympatyczne, ciekawe, a najlepiej imiona i nazwiska postaci historycznych związanych
z Bolesławem Chrobrym. Mogłoby to wyglądać tak: u wejścia
do bocznerj uliczki (zaułka),
na której jest siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej, wykonać coś w rodzaju małej
ozdobnej prz ydrożnej k apliczki z kamienia lub drewna,
tanio i ładnie, z obrazkiem,
np. św. Wojciecha, z opisem po-

staci i z napisem „Zaułek Św.Wojciecha”. Nic więcej nie trzeba
robić i zmieniać, numeracja domów bez zmian, nowe domy
powstawać będą nadal przy
ul.Chrobrego, a Zaułek jest tylko
zjawiskiem kulturowo - orientacyjnym. Po krótkim czasie ludzie
zaczną używać nazw Zaułków,
i tak samo właściele „Panterówki”,
„Ciszy” i „Spokoju”, „Apartementów Agi”, wynajmowanych pokoi,
itd. Powiadomią klientów o nazwie Zaułka. Wszystko stanie się
dużo jaśniejsze.
Proponuję dać tym Zaułkom nazwy od imion pięknych
postaci związanych z Bolesławem Chrobrym: Zaułek Piasta
(założyciel dynastii, m.in. dom
Jędrkowiaków, Zaułek Mieszka
I (m.in. dom p.Bartka), Zaułek
Dobrawy (m.in.dom Duszy),
Zaułek Gaudentego (pierwszy
arcybiskup w Polsce, m.in. dom
nr 35), Zaułek Św. Brunona (za
domem Szlakiem Gin. Zaw.), Zaułek Św. Wojciecha (m.in. OSP),
Zaułek Emnildy (żona B.Chrobrego, mądra i łaskawa, m.in.
za domem nr 71 Frott), Zaułek
Regelindy (córka B.Chrobrego,
uśmiechnięta Polka m.in. dom
nr 85), Zaułek Gertrudy (sławna
wnuczka B.Chrobrego, autorka

Ziemia Kłodzka nr 300-301/czerwiec - lipiec 2020

60
tekstów, wielka księżna kijowska,
m.in.dom nr 97), Zaułek Świętosławy (siostra B.Chrobrego,
królowa Szwecji, Norwegii, Danii
i Anglii, matka królów).
Lepsza orientacja na ulicy
i w historii
Taki prosty zabieg spowoduje, że turyści lepiej będą orientować się na ulicy Bolesława
Chrobrego, a mieszkańcy będą
mieli ciekawie i ładnie nazwane
zaułki, będa lepiej zorientowani w historii Polski i będą mieli
o czym opowiadać turystom.
Miejsca noclegowe będą mieć
atrakcyjne adresy, wewnątrz jakieś historyczne obrazki, napisy,
pamiątki. Pojawią się piękne obrazy.Wzór takiej kapliczki mogliby opracować kudowscy plastycy
w drodze konkursu rozpisanego
przez Muzeum na Pstrążnej.
Co zrobić, żeby to było?
Jak coś jest ogłoszone
na stronie internetowej „Obywatelska Kudowa OK.”, to dociera
do władz miasta, do Pani Burmistrz, Przewodniczącej Rady

i Radnych. Po opublikowaniu tego tekstu wydrukuję go
i przekażę wszystkim tym wymienionym ważnym osobom pod
rozwagę, potem zasięgnięcie
opinii mieszkańców, wyrażenie
zgody na wykonanie kapliczek
i wprowadzenie tego projektu w życie. Niczego nie trzeba
zmieniać w nazewnictwie administracynym, chodzi tylko
o wprowadzenie nowych ozdób
historyczno-kulturowych dla
bocznych zaułków ul. Bolesława
Chrobrego, a to zacznie działać
jak samograj.Wykonawstwo
możnaby powierzyć Muzeum
na Pstrążnej. Kapliczki mogłyby zacząć pojawiać się już
w 2020 roku. Kto potrafi, ten
sam wykona takie dzieło, a całość powinna być wykonana
do końca 2021 roku. Gdy kiedyś, któryś z tych zaułków trzeba będzie zamienić na ulicę, to
nazwa będzie już gotowa.Trzeba tylko chcieć ułatwiać życie
i upiększyć nadgraniczne miasto
historią naszego kraju. Piastowie
są naszą świętością – zawsze
o tym pamiętajmy. Nie tylko
pamiętajmy, ale także coś konkretnie zróbmy!

Jeden z remontowanych zaułków ul. Bolesława Chrobrego w Kudowie - Zdroju.

Skąd wziąć
na to pieniądze?
W sprawach kultury narodowej pieniądze nigdy nie są
najważniejsze. Ale takie pieniądze są, leżą i czekają: wystarczy
tylko w jednym roku nie dawać
nagród w konkursie „Mój dom
na medal”, a będą ozdobione
wszystkie zaułki i tym samym
nasze miasto będzie naprawdę
na medal. I tego Pani Burmistrz,
Radzie i miastu wszyscy bardzo
życzmy.Czermna jest najstarszą
historycznie dzielnicą Kudowy Zdroju. Pojawiła się w 1354 roku,
gdy królową Czech i cesarzową
Cesarstwa Rzymskiego była
księżniczka piastowska Anna
Świdnicka. Tu znajduje się Pomnik Anny Świdnickiej i do tej
dzielnicy pasują pamiątki piastowskie.Gdyby się pojawiły,
to wzbogaciłyby naszą kulturę.
Co najważniejsze - każdy może
mieć udział w tym dziele przez
popieranie tego projektu u swoich radnych i u Pani Burmistrz.
Do tego nie trzeba żadnych pieniędzy, wystarczy to,
co już robi na tej ulicy nasz
kudowski samorząd. Pierw-

szy zaułek, który tutaj proponujemy nazwać imieniem
Piasta – ojca nas wszystkich jest wykonywany bardzo pięknie kostką brukową przez firmę
Ekobudowa z Polanicy. Brawa
i wielkie uznanie dla samorządu
za tą inwestycję.Nareszcie!!! Kolejnym odcinkiem do podobnej
poprawy jest pierwsze zakole
ul.Chrobrego od tegoż mostu
koło Jasińskich do reastauracji
o znanej nazwie „Toronto”. Dodajmy, że droga w Zaułku Mieszka I
została dobrze w ykonana
w 2019 r i powinna wytrzymać
kilkanaście lat. Na inne zaułki
jest czas do jubileuszu w 2023 r.
Z wielkim uznaniem dla Pani
Burmistrz i Rady Miejskiej podpowiadamy, by Rada Miejska
podjęła uchwałę o nadaniu symbolicznych nazw historycznych
zaułkom ul. Bolesława Chrobrego
i tym samym wykonania ważnego kroku w uszlachetnieniu
i ozdobieniu naszego miasta.
Zaczynamy od Piasta i niech się
wiedzie!
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Andrzej Behan

EPIDEMIA DŻUMY Z 1680 ROKU I JEJ WPŁYW
NA ŻYCIE MIESZKAŃCÓW ZIEMI KŁODZKIEJ
Obecna sytuacja związana
z pandemią koronawirusa nasuwa nam refleksje, które często
dotyczą sensu życia i śmierci.
Społeczeństwa żyjące w przeszłości często były narażone
na różnego rodzaju epidemie,
z których najczęściej pojawiały się epidemie dżumy. Dawni
mieszkańcy naszych okolic (bierzemy pod uwagę ziemię kłodzką) niejednokrotnie doświadczali
śmierć swoich najbliższych,
a nie mając często wiedzy i możliwości związanych z tą sytuacją
najczęściej swe losy powierzali
Panu Bogu.
Na ziemi kłodzkiej często
mieliśmy do czynienia z takimi
zagrożeniami. Przykładem takim
była m. in. epidemia trwająca
od 24 VIII do 22 XII 1568 roku,
w wyniku której w samym Kłodzku zmarło 800 osób. Dwie kolejne
miały miejsce w XVII w. Pierwsza z 1633 trwała 14 tygodni,
w czasie której ucierpiało głównie Kłodzko i Duszniki, zmarło
wówczas blisko 4300 osób.
Druga, ta najbardziej znana, według „Chronik der Stadt Neurode”
autorstwa prof. J. Wittiga przyniesiona została przez rymarza
z Pragi, trwała od marca do grudnia 1680, w wyniku której m. in.
w samym Kłodzku zmarło1681
osób, co stanowiło 33% ogólnej
liczby mieszkańców miasta.
Walkę z epidemią starano
się prowadzić w dwojaki sposób.
Po pierwsze, wydano zarządzenia mieszkańcom, aby np. nie
spożywali m. in. starej żywności,
a wszelkie posiłki spożywali higienicznie i umiarkowanie, nie
wyrzucali na ulicę krwi i kości
zabitych zwierząt, zdechłych
zwierząt oraz ludzkich nieczystości. Ponadto zabroniono mieszkańcom wychodzenia z domów
bez potrzeby, zalecano trzymanie dzieci w domach przez całą
dobę oraz utrzymanie czystości
we wszystkich pomieszczeniach
domów i kamienic. Na peryferiach miasta wyznaczono obiekty dla chorych i przechodzących
kwarantannę oraz przerwano
możliwość podróżowania pomiędzy Kłodzkiem. a Wrocławiem
i Pragą.
Po drugie, wezwano miesz-

kańców do żarliwej modlitwy
poprzez szerzenie m. in. kultu
Kłodzkiej Madonny, śpiewano
na jej cześć hymn „Salve Regina”
oraz odmawiano różaniec. Dużą
rolę w tych działaniach odegrali
kłodzcy jezuici. Licząc na cudowne ocalenie, podjęto decyzję
o wznoszeniu licznych budowli
wotywnych, zarówno w Kłodzku
jak i okolicy, do których należały
przede wszystkim kolumny maryjne oraz kaplice. Możliwość
taka pojawiła się po zakończonej
sukcesem rekatolizacji obszaru
oraz działalności przybyłych około 1600 roku do Kłodzka jezuitów. Warto zauważyć, że w przypadku wcześniejszych epidemii,
nie realizowano takich działań.
W przypadku epidemii z 1568
roku dominowała wśród mieszkańców ziemi kłodzkiej religia
luterańska, w przypadku roku
1633 trwała w najlepsze wojna
30-letnia.
Wotywne kaplice oraz kolumny maryjne możemy podzielić
na dziękczynne i błagalne. Najbardziej jaskrawym przykładem
wotum błagalnego jest wykonanie z inicjatywy jezuitów
oraz władz miejskich kłodzkiej
kolumny maryjnej, której twórcą był warsztat rzeźbiarza Hansa
Adama Beyerhoffa, Wzniesiona
właśnie w 1680 roku w swojej treści nawiązuje zarówno
do trwającej właśnie epidemii,
jak i też do mającego miejsce
4 lata wcześniej wielkiego pożaru
Kłodzka. W dolnej części kolumny
ustawiono wizerunki świętych
jako patronów od epidemii:
św. Franciszka Ksawerego,
św. Karola Boromeusza, św. Rocha i św. Sebastiana oraz św.
Rozalii jako orędowniczki ludzi
nękanych chorobami. W środkowej części w towarzystwie
Anioła Stróża oraz Archanioła
Gabriela ustawiono patronów
od pożaru, czyli św. Floriana
oraz Rocha, sama figura NMP
na szczycie kolumny przedstawia symboliczną reakcję Maryi
na wieść, że będzie Matką Syna
Bożego. Pożar w Kłodzku wybuchł właśnie w 1676 r. w dniu
Zwiastowania NMP.
Podobnym tego typu przykładem była kolumna wznie-

Kłodzka Kolumna Maryjna

siona w Radkowie i postawiona
w rynku, w mieście tym zmarło
w wyniku epidemii około 500
osób. Ta kolumna, znacznie
skromniejsza niż kłodzka, również traktowana jako wotum
błagalne, przedstawia jedynie
wizerunek NMP. Mieszkańcy Radkowa zbudowali jeszcze kaplicę,
która znajduje się mniej więcej
w połowie drogi, którą wędrowali
pątnicy do Wambierzyc, podejrzewa się, iż też ma charakter
votum błagalnego. W samych
Wambierzycach podobną kolumnę wzniesiono 3 lata po epidemii.
W Starym Wielisławiu wzniesiono najskromniejszy słup maryjny, który nawiązuje do śmierci
w wyniku zarazy miejscowego

proboszcza oraz 10 mieszkańców.
Epidemii z 1680 roku poświęcono także wiele kapliczek.
Zachowały się one w Nowym
Wielisławiu (św. Antoniego
Padewskiego), Dusznikach
(św. Rozalii), Dzikowcu (św. Trójcy) oraz w Bystrzycy Kłodzkiej
(św. F. Ksawerego), którą postawiono na rogatkach miasta,
prawdopodobnie w miejscu,
do którego doszła epidemia.
Oszczędziła ona mieszkańców
miasta, a kaplicę tę traktujemy
jako wotum dziękczynne.
Podobnie jak mieszkańców
Bystrzycy Kłodzkiej epidemia
oszczędziła także ówczesną
Nową Rudę oraz Słupiec. Było
o niej wiadomo, dlatego też sta-
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raniem władz miasta utworzono
straż mieszczańską, której zadaniem było pilnowanie porządku.
Dostarczono z Wrocławia pewne
ilości medykamentów, ponadto pojawiła się groźba blokady
miasta i z tego powodu zarządzono gromadzenie żywności
(przede wszystkim mąkę i sól),
zrezygnowano z tradycyjne pieszej pielgrzymki do Barda. Jako
wotum dziękczynne rozpoczęto
budowę trzech kaplic u podnóża
Góry św. Anny: Przenajświętszej

Trójcy, NMP, Świętych Pątników.
W przypadku Słupca sytuacja była nieco inna. Głównym
zagrożeniem dla mieszkańców
tej wsi były częste deszcze i burze. Z tego też powodu organizowano pielgrzymki do krzyża,
znajdującego się na zboczu Góry
Wszystkich Świętych. Jak wówczas mawiano szukanie Boga
w górach tkwiło w naturze ludzkiej. Dlatego też postanowiono
wysłać petycję do arcybiskupstwa praskiego z prośbą o wyra-

Kolumna Maryjna w Radkowie. Fot. T. Fitych

żenie zgody na budowę kaplicy
p.w. MB Bolesnej w podzięce
za ocalenie od zarazy. Pozytywna odpowiedź przyszła
30 lipca 1680 r. Prace budowlane
zakończono w szybkim tempie,
a poświęcenie miało miejsce
1 listopada. W k aplic y tej
znajdziemy te same rzeźby
świętych, które widoczne są
na kłodzkiej kolumnie a więc
św. Sebastiana, św. Rocha,
ś w. K a ro l a B o ro m e u s z a ,
św. Franciszka Ksawerego, czy
św. Rozalii. Dodatkowo zobaczymy też rzeźbę przedstawiającą
św. Wacława (głównego patrona
Czech) oraz św. Barbary jako patronki Braci Górniczej. Kaplicę tę
również traktujemy jako wotum
dziękczynne. Idąca w tę część ziemi kłodzkiej epidemia zatrzymała
się w dolnej części ówczesnego
Bożkowa.

Wszystkie te cenne inicjatywy związane ze wznoszeniem
tych wszystkich obiektów religijnych świadczą o wielkiej pobożności mieszkańców tej ziemi,
a religia rzymsko – katolicka stała się dominującym wyznaniem
tego obszaru.
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Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Nowej Rudzie-Słupcu. Fot. T. Fitych

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

Ziemia Kłodzka nr 300-301/czerwiec - lipiec 2020

63

Irena Klimaszewska

NA TROPIE ZAGADKI ZNIKNIĘCIA
Z TWIERDZY KŁODZKO STATUI ŚW. JANA NEPOMUCENA.
NAJNOWSZE USTALENIA
Kilka lat temu, w znanym regionalnym periodyku1, ukazał się
artykuł mojego autorstwa poświęcony, stojącej niemalże dwa
wieki na wieży obserwacyjnej
kłodzkiej twierdzy, statui św. Jana
Nepomucena. Zainteresowałam
się tym zagadnieniem, często
napotykając w przedwojennych
wydawnictwach informacje o dominującej nad miastem postaci
tego powszechnie znanego i cenionego świętego. Wspomniane
opracowanie, mimo podjętych
starań, nie wyjaśniało do końca kwestii – co tak naprawdę
stało się ze statuą św. Jana Nepomucena? Ze względu na zainteresowanie tematem wielu
kłodzczan, czego miałam liczne
dowody, postanowiłam, w miarę
możliwości, kontynuować badania. Stąd w niniejszym tekście,
obok pobieżnego przypomnienia
dziejów posadowionej niegdyś
w południowym narożu donżonu rzeźby, pragnę poinformować
o najnowszych ustaleniach dotyczących jej zniknięcia. Kontynuowanie tematu wydaje się
zasadne nie tylko ze względu na
jego atrakcyjność (przynajmniej
dla autorki tekstu), ale również
dlatego, że w ostatnim czasie
pojawiła się idea utworzenia
społecznego komitetu, którego
celem jest przywrócenie figury
św. Jana Nepomucena na Twierdzę Kłodzko. Już chociażby w tym
kontekście właściwa wydaje się
popularyzacja tego tematu.
Statua, od chwili gdy z nakazu króla pruskiego Fryderyka II została umieszczona
na wieży obserwacyjnej donżonu, stała się obiektem zwracającym powszechną uwagę,
zarówno mieszkańców miasta,
jak też osób przybywających
do Kłodzka. Nie omieszkano
więc co jakiś czas informować
o tej atrakcji szerszą publiczność,
uznając widoczną z daleka rzeźbę
świętego za wszech miar tego
godną. Już pod koniec XVIII wieku o statui wspominał w swoich
relacjach z podróży (przebywał
na Kłodzczyźnie w sierpniu 1791)
teolog ewangelicki Johann Frie-

Figura św. Jana Nepomucena na donżonie, ze zb. Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej

drich Zöllner (1753-1804), przytaczając też anegdotę związaną
z jej umieszczeniem na donżonie.
Donosił bowiem, że gdy królowi
Fryderykowi II zadano pytanie,
którą z figur – św. Floriana czy
św. Nepomucena – postawić
na donżonie, ten odpowiedział,
że św. Florian jako chroniący
od ognia nie interesuje go, natomiast św. Nepomucena, patrona Czech trzeba uszanować, ma
więc być postawiony na wieży
z obliczem zwróconym ku Czechom. Gdy, podczas kolejnej wizyty w Kłodzku, król spostrzegł,
że figura Nepomucena stoi tak,
iż święty spogląda w kierunku
Śląska, miał powiedzieć, że nie
ma on tam czego szukać, a rzeźba powinna zostać ustawiona
w ten sposób, by święty patrzył
na Czechy2, co też uczyniono.
Kolejne informacje o figurze
znajdujemy w listach 3 Johna
Quincy Adamsa (1767-1848),
amerykańskiego dyplomaty podróżującego po Śląsku w 1800
roku, skierowanych do brata
w Filadelfii i publikowanych tam
na łamach prasy w 1801 roku
(w formie książkowej edytowanych po raz pierwszy w 1804).
O figurze pisał też, podróżujący po Śląsku w 1815 roku,
Józef Morawski (1782-1853)4,

a w kilka lat później Karl Friedrich
Mosch, w wydanej w 1821 roku
publikacji poświęconej śląskim
i kłodzkim uzdrowiskom 5. Informacje, w postaci wzmianek
lub nieco szerszych opracowań,
o znajdującej się na twierdzy
statui, zawiera również wiele
późniejszych, wydawanych
w XIX i pierwszej połowie XX
wieku, publikacji i czasopism6.
Wszystkie zapiski jednogłośnie
piszą o rzeźbie, jako osobliwości
miasta. Natomiast rzadko wspominają o zabytku wydawnictwa
współczesne7. Może dlatego, że
statua prawdopodobnie jedynie
przez krótki czas po zakończeniu
drugiej wojny światowej zdobiła
najwyższy punkt kłodzkiej twierdzy. Przybyli tu wówczas Polacy
już wkrótce nie mieli możliwości
jej obejrzenia.
Według dzisiejszej wiedzy
była to pierwsza kamienna
rzeźba tego świętego na ziemi
kłodzkiej8. Ofiarował ją miastu w
1703 roku, a więc jeszcze przed
kanonizacją Jana Nepomucena
(mającą miejsce w 1729), austriacki major Georg Wilhelm von
Wenediger (zm. 4 kwietnia 1705).
W latach 1702-1705 sprawował
urząd komendanta twierdzy,
a statuę ufundował na pamiątkę swego 5-letniego pobytu

w niewoli tureckiej i przejścia
na wiarę katolicką, co stało się
10 lutego 1703 roku9. Jak wspominają niemieckie opracowania,
pierwotnie figurę wraz z wykonaną w kształcie wieży lampką
podświetlającą statuę (również
ufundowaną przez Wenedigera), umieszczono na moście
Zamkowym przy Bramie Polnej
(dziś wjazd do twierdzy od ul.
Nowy Świat). Stała tam do 1770
roku. Na donżon przeniesiono ją
w roku 177410, gdy dokonywano
kolejnej przebudowy twierdzy.
Powstał wtedy m.in. donżon
z wieżą obserwacyjną. Decyzję
o przeniesieniu figury Nepomucena król Fryderyk II miał
umotywować stwierdzeniem, że
właśnie tu, na tej głównej wieży,
jest dla tego świętego właściwe
miejsce11. Statua górowała nad
miastem aż do wybuchu pierwszej wojny światowej. Wówczas,
obawiając się ewentualnych działań wojennych, figurę schowano
w kazamatach lazaretu. Po zakończeniu wojny powróciła na swoje dawne miejsce w 1919 roku,
w święto patrona obchodzone
16 maja12.
Dziś trudno dokładnie ustalić
zarówno okoliczności, jak i datę
zniknięcia figury. Krąży więc
na ten temat przynajmniej kil-
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ka różnych wersji. Najczęściej
przytaczana jest informacja
o zniknięciu statui w 1945,
bądź w 1946 roku. Winowajcą
jej upadku z donżonu miał być
wyjątkowo silny wiatr13. Kolejna
wersja zakłada zniszczenie zabytku przez żołnierzy radzieckich14.
Jeszcze inna głosi, że statua
zniknęła z pejzażu miasta nieco
później, na skutek działalności
jednego z ówczesnych użytkowników części twierdzy (Kłodzkich
Zakładów Przetwórczych „Las”
– Wytwórni Win w Kłodzku),
rozlokowanego od 1959 roku
w obrębie najwyższej jej części,
tj. właśnie donżonu. Autor wersji,
o której mowa, pisząc o uczynionych przez wytwórnię dużych
szkodach, nadmienia m.in., że
gdy burzono tył Rawelinu Polnego, „usunięto figurę św. Jana
Nepomucena stojącą na szczycie
wieży widokowej donżonu”15.
Z pomocą w rozwikłaniu
zagadki zniknięcia statui nie
przychodzą również wydane
w drugiej połowie lat 40. XX
wieku materiały, bo np. w wydanej w Kłodzku w 1947 roku
książeczce Bohdana Bilińskiego
pt. Kłodzko, nie ma słowa na temat tej rzeźby, choć autor wymienia różne zabytkowe obiekty miasta. Informacje o stojącej
na twierdzy figurze spotykamy
za to w kilku innych, publikowanych w tym okresie, ale już
poza Kłodzczyzną, opracowaniach16. Są powody, by wątpić
w to, aby autor tych prac widział
rzeźbę osobiście? Można raczej
przypuszczać, że zaczerpnął tę
informację (bez jej weryfikacji)
ze źródeł niemieckich, które
zresztą wymienia. W poszukiwaniach nie pomogły też przeprowadzone przez autorkę artykułu
wywiady z niektórymi osobami,
które przybyły do Kłodzka po zakończeniu drugiej wojny światowej. Najczęściej zagadnienie to
było im obce.
O tym, że figura zdobiła donżon jeszcze w połowie 1945 roku,
pisze w wydanych w roku 1972
wspomnieniach Andrzej Ropelewski (1923-2012), pracujący
w zarządzie Kłodzka, a następnie Polanicy-Zdroju (wówczas
Puszczyków) w pierwszych powojennych miesiącach (od maja
do sierpnia 1945). W publikacji
pt. Pionierskie lato znajdujemy
ważny zapis: „W tym samym
mniej więcej czasie [pierwsze
dni czerwca 1945 – przyp. I.K]
na polecenie Musiała [pierwszy

powojenny starosta powiatu
kłodzkiego – przyp. I.K.] została […] wywieszona długa biało - czerwona flaga na jednym
z najw yższ ych bastionów
kłodzkiej twierdzy, gdzie przymocowano ją do dużej figury,
przedstawiającej chyba jakiegoś świętego. Flaga ta krótko tam jednak wisiała, runęła
w dół wraz z figurą. Co było tego
powodem, nie wiadomo. Może
silny huragan, który przeszedł
wtedy nad Kłodzkiem, a może
ręce hitlerowskich pogrobowców?”17. Ropelewski przyznaje,
że nie pamięta dokładnej daty
wywieszenia flagi. Przypuszcza, że mogło to być właśnie
w pierwszych dniach czerwca
1945 roku18.
Już po napisaniu wspomnianego na początku niniejszego tekstu artykułu, dotarłam
do nowych dokumentów, pozwalających na potwierdzenie
słów A. Ropelewskiego. Otóż
okazało się, że skonfrontował
on swoje wspomnienia z kilkoma osobami, które w tym czasie
przebywały w Kłodzku. Poprosił bowiem o ustosunkowanie
się do interesującej nas kwestii
wspomnianego wyżej starostę
kłodzkiego Tadeusza Musiała.
Ten, w liście do Ropelewskiego,
potwierdził, że figura z przyczepioną do niej flagą runęła latem
1945 roku. Informuje przy tym,
że była to flaga dużych rozmiarów. Według niego, miała
około 10 metrów długości i 3-4
szerokości. T. Musiał zaznacza,
że to zgodnie z jego życzeniem,
pierwszy powojenny burmistrz
Kłodzka, Mieczysław Dziubdziela,
polecił uszyć i wywiesić polską
flagę na najwyższym bastionie
kłodzkiej twierdzy. Dodaje, że flaga runęła na skutek huraganu,
jaki przeszedł latem 1945 roku
nad południową Polską, „kładąc
pokotem całe pasma lasów”19 .
Podobnie pamięta to burmistrz M. Dziubdziela, choć
w jego wspomnieniach pojawia
się wątek umyślnego uszkodzenia figury. Oto fragment jego listu: „Odnośnie wywieszenia flagi
na twierdzy, to nie wiem kto ją
ruszył i na czyje polecenie. Wiem
tylko tyle, że była przymocowana
do kamiennej figury znajdującej
się na twierdzy i podobno runęła
z twierdzy podczas silnego wiatru. Byłem potem na miejscu
z grupą kolegów i stwierdziliśmy,
że figura musiała być przez kogoś specjalnie strącona, chcąc

zawiesić flagę, trzeba było wejść
na figurę i jeżeli ona wytrzymała
ciężar dorosłego mężczyzny, to
tym bardziej powinna wytrzymać
podmuchy wiatru, które znowu
nie były aż tak silne” 20. I choć
M. Dziubdziela zdaje się wyraźnie kwestionować moc wiatru,
to te trzy relacje, przy założeniu,
że ich autorzy dobrze pamiętają ten okres czasu (wspominają
go po 25. latach od opisywanych
wydarzeń), pozwalają wyciągnąć
wniosek, że figura św. Jana Nepomucena zniknęła z pejzażu
Kłodzka w połowie (czerwiec?)
1945 roku. Wciąż jednak nie
mamy całkowitej pewności co
do tego, czy rzeźba została strącona ludzką ręką, czy uczyniła to
natura? Można domniemywać,
że wyjątkowo dużych rozmiarów flaga, o czym informuje
pierwszy powojenny starosta
kłodzki, rzeczywiście mogła
być przy sporym wietrze, zbyt
dużym obciążeniem dla rzeźby. Zastanawiam się, dlaczego
polskiej flagi nie przymocowano
do tkwiącego jeszcze wówczas
w środku wieży obserwacyjnej
donżonu, masztu?
Odmiennie przedstawia się
sprawa cokołu, na którym stała
rzeźba. Otóż parę miesięcy temu,

jeden z czytelników artykułu
poświęconego Nepomukowi
z kłodzkiej twierdzy i inicjator
utworzenia Społecznego Komitetu na Rzecz Odbudowy Statui
św. Jana Nepomucena, Pan Piotr
Czyszczoń, przesłał mi niezwykle
istotną dla sprawy fotografię21,
za co w tym miejscu składam serdeczne podziękowania. Na zdjęciu, według widniejącego datowania, pochodzącym z pierwszej
połowy lat 60. XX wieku, widać
stojący na donżonie cokół już bez
rzeźby. Zauważamy też fragment
stalowej konstrukcji, będącej
zdaje się elementem przekaźnika radiowo-telewizyjnego,
a ten został uruchomiony na
twierdzy kłodzkiej, według
danych w jednym z opracowań w 1958 roku 22. Nasuwa
się zatem wniosek, iż latem
1945 roku z pejzażu miasta
zniknęła sama rzeźba św. Jana
Nepomucena, zaś osadzony
w ziemi cokół przetrwał jeszcze
przynajmniej kilkanaście lat.
Prawdopodobnie usunięto go
z donżonu właśnie w latach 60.
Można domniemywać, że jego
zniknięcie z wieży donżonu
spowodowane było działaniami
wymienianych tu już Kłodzkich
Zakładów Przetwórczych „Las”.

Cokół, lata 60. XX w. , fot. A. Milka, https://wrocław.fotopolska.eu/Klodzko/
b17416,Donzon.html?f=324870-foto
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Być może, pozbawiony figury
cokół, uznano za zbędny w tym
miejscu (?).
O ile wiadomo, gdzie znajduje się cokół, bo jego spore
fragmenty do dziś leżą w fosie23 tuż pod wieżą obserwacyjną, na której przed wielu
laty stała figura Nepomucena,
o czym mogłam się osobiście
przekonać, nasuwa się pytanie,
gdzie podziała się sama rzeźba?
Być może wciąż znajduje się
na twierdzy (?). Bo oto w utworzonym tam w 1971 r. lapidarium,
wśród zgromadzonych obiektów,
zauważamy korpus figury, pozbawiony głowy, o długości około
145 cm. Charakterystyczne dla
wizerunków nepomuceńskich
szaty i atrybuty pozwalają uznać,
że to figura św. Jana Nepomucena. Korpus postaci, leżącej na dużym kamiennym bloku, „ubrany”
jest w sutannę i komżę sięgającą
kolan, z ozdobnym koronkowym
pasem u dołu oraz z narzuconą
na ramiona rokietą. W prawej
ręce (brak dłoni) widzimy gałązkę
palmową, lewa dłoń podtrzymuje przyciśnięty do piersi, nieco
uszkodzony w górnej partii krzyż
z rzeźbą Chrystusa ukrzyżowanego – to częste rzeźbiarskie,
barokowe, przedstawienie figur
św. Jana Nepomucena. Trudno
jednoznacznie stwierdzić, czy
mamy tu do czynienie z figurą
z donżonu, choć część osób,
z którymi rozmawiałam, jest
przekonanych, że to właśnie ta
rzeźba. Wiadomości tej, niestety nie zawiera przechowywany
w Muzeum Ziemi Kłodzkiej wyPrzypisy:

kaz detali kamiennych znajdujących się w lapidarium na twierdzy24. Brak tam, pomimo spisu
zgromadzonych rzeźb i fotografii
figury, o której mowa oraz jakiegokolwiek zapisu jej poświęconego. Co prawda dokonana analiza
zdjęć, jak też nałożenie na siebie
obrysów, tj. figury Nepomucena przedstawionej na fotografii
przedwojennej i współcześnie
wykonanym zdjęciu korpusu
z lapidarium, pozwala dostrzec
dużą zbieżność sylwetek obu Nepomucenów. Istnieje więc spore
prawdopodobieństwo, choć nie
stuprocentowa pewność, że jest
to rzeźba Nepomucena z donżonu. Pojawia się przy tym kolejne pytanie: jeżeli to jest „nasz”
Nepomucen, to gdzie podziała
się głowa i bardzo charakterystyczna aureola? A może ten
istotny fragment rzeźby wciąż
spoczywa, „wrośnięty” w ziemię
i darń, w fosie do której runęła
rzeźba kilkadziesiąt lat temu? Czy
może spotkał ją inny los?
Jak widać, odpowiedzi na pytania dotyczące zniknięcia statui
św. Jana Nepomucena z kłodzkiej
twierdzy, mimo wyjaśnienia wielu niewiadomych, wciąż obarczone są pewnymi wątpliwościami.
Mam nadzieję, że z czasem uda
się je całkowicie rozwikłać. Tymczasem ciekawa jestem dalszego
rozwoju wydarzeń, związanych
ze wspomnianą inicjatywą pana
Piotra Czyszczonia powołania
społecznego komitetu, którego celem jest przywrócenie
figury św. Jana Nepomucena
na Twierdzę Kłodzko. Miejmy
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17. A. Ropelewski, Pionierskie lato, Warszawa 1972, s.127.
18. Tamże, s.[77].
19. List T. Musiała do A. Ropelewski z 8 marca 1971, w zb. Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
20. List M. Dziubdzieli do A. Ropelewskiego z 18 marca 1971, w zb. Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
21. https://wrocław.fotopolska.eu/Klodzko/b17416,Donzon.html?f=324870-foto (dostęp:
8.03.2020).
22. W. Papiernik, Stacje radiowo-telewizyjne na Dolnym Śląsku, Wrocław 1998, s.34, 80.
23. Mogłam się o tym przekonać osobiście dzięki uprzejmości dyrekcji i pracowników
Twierdzy Kłodzko. Jak poinformował mnie pan P. Czyszczoń, części postumentu do 2015
r. były częściowo przysypane warstwą ziemi i gruzu. Zostały odkopane na początku
wspomnianego roku. Odnaleziono wtedy też metalowe elementy, które mogą pochodzić
z konstrukcji podtrzymującej aureolę na głowie św. Jana Nepomucena.
24. Wykaz detali kamiennych znajdujących się w Lapidarium na Dużej Twierdzy w Kłodzku,
mpis w zb. Biblioteki Naukowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej, nr inwent. 131/DM.
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ROSJA – JAKO „PAŃSTWO ZABORCÓW” W MYŚLI
GEOPOLITYCZNEJ MAURYCEGO MOCHNACKIEGO
(PARYŻ 1831-1883) ORAZ JEJ KONTYNUATORÓW
DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH
W toczącej się obecnie debacie kandydatów do urzędu
prezydenta RP występuje często
kwestia polskiej polityki wschodniej, w której priorytetem jest
określenie koncepcji stosunków
z Rosją, największym wschodnim
sąsiadem Polski. Rozbieżności
odnoszące się do oceny aktualnej polityki zagranicznej Rosji,
jak i przesłanek ją kształtujących
są tak duże, że istotnym staje się
odniesienie się do polityki historycznej stosunków Rosji z Polską
oraz wielowiekowej doktryny
rosyjskiej polityki zagranicznej
wobec otaczających ją państw
sąsiednich.
Jasnowidząco i perspektywicznie imperialne cele polityki
Rosji opisał już w XIX wieku Maurycy Mochnacki, (urodzony 13
września 1803 r. na polskich Kresach Wschodnich w miejscowości Bojaniec - zmarły 20 grudnia
1834 w Auxerre Francja), polski
emigrant polityczny przebywający w Paryżu, uczestnik oraz kronikarz powstania listopadowego
(29 listopada 1830 – 21 października 1831roku). Zasłynął przede
wszystkim jako doświadczony
działacz i publicysta polityczny –
autor wielu artykułów, który u
zarania życia napisał obszerną
pracę pt. „Powstanie narodu
polskiego w roku 1830 i 1831”.
Prezentowana przez niego
analiza polityki zagranicznej
Rosji, którą określał terminem
„państwem zaborców”, (a nie
jak używanym obecnie pojęciem
„państwo imperialne, wynikała
być może z szacunku do Rzymu,
jednego z fundamentów łacińskiej cywilizacji Europy), posiada
wymiar długookresowy, co potwierdzają wydarzenia kolejnych
lat, które można ująć lapidarnie:
druga wojna światowa, Ukraina,
Krym, czy Gruzja, mające zawsze
na celu odbudowę potęgi imperium lub poszerzenie jego
obszaru.
Ostatnie dwie dekady XXI
wieku przyniosły rehabilitację

i redefinicję pojęcia imperium
i imperializmu w odniesieniu
do polityki zagranicznej Rosji,
zarówno jako praktyki stosunków międzynarodowych, jak
i obiektu analizy.1
Prezentowana przez niego
ocena imperialnej polityki Rosji,
pomimo upływu wielowiekowego okresu oraz wielu zmian w Europie i świecie jest nadal aktualna
i nie straciła swojej dogłębności.
Przytoczenie myśli politycznej
Maurycego Mochnackiego jest
niezmiernie ważne z punktu
widzenia polskiego interesu
narodowego, kiedy we wspólnej Europie ścierają się różne
koncepcje stosunków z Rosją,
w których interesy gospodarcze
biorą często górę nad bezpieczeństwem politycznym.
Nie wykluczając dobrosąsiedzkich stosunków z Federacją
Rosyjską, mimo krytycznych jej
działań w ostatnich latach, należy dążyć do konsensusu w UE
w sprawie wspólnej polityki wobec Rosji, mając jednocześnie
świadomość z jakim partnerem
utrzymujemy te stosunki, zachowując ich pełną przewidywalność.
Zapewnienie bezpieczeństwa
narodowego wymaga oparcia się
na suwerennej – własnej myśli
politycznej, uwzględniającej historyczne doświadczenia. Zmusza do dogłębnej analizy zmiennej sytuacji politycznej stwarzającej nowe wyzwania oraz zagrożenia, jak i przewidywane sojusze.
Na jej podstawie, nie kierując się
obłudnym obrazem rzeczywistości, można wyciągnąć stosowne
wnioski, pozwalające opracować
uzasadnioną koncepcję bezpieczeństwa narodowego.
Rosja ze względu na swe
geopolityczne położenie, jak
i wielowiekowe doświadczenia
historyczne posiada wiele możliwości wyboru jednej z wielu
formuł panregionalnych, które
mogą być realizowane według
następujących koncepcji:

- stworzyć nowy panregion
pokrywający się mniej więcej
z obszarem byłego Związku
Radzieckiego, który uwzględniałby zmiany, jakie zaszły
w Europie Środkowo-Wschodniej
po 1991 roku;
- zjednoczyć we własnym panregionie wszystkie narody słowiańskie, tworząc polityczną przeciwwagę dla Europy i reszty świata;
- utworzyć panregion rozciągający się aż po Iran i Indie, w sojuszu
z „kontynentalnymi” Niemcami
lub Paneuropą, która obejmowałaby Turcję i Irak, zgodnie
z doktrynami szkoły euroazjatystów - internacjonalistów, (odgrywających w tej dyskusji, jak
na razie rolę marginalną). Koncepcja ta wymierzona jest przeciw dominującej w świecie roli
Stanów Zjednoczonych i miałaby
być zrealizowana ze wszystkimi
przeciwnikami tego kraju. W takim sojuszu znalazłby się kraje
islamskie, preferujące jego doktrynę określoną przez Chomeiniego, postprzemysłowe Chiny
oraz Indie, które Piotr I określił,
jako naturalne południowe zaplecze Rosji i „skarbiec świata”.
Wymienione trzy tendencje,
odwiecznie żywe w rosyjskiej
myśli geopolitycznej, służą
uwierzytelnieniu imperialnych
aspiracji Rosji, opierając się na jej
historycznej misji oraz koncepcji
funkcjonalnej komplementarności w zakresie gospodarczym,
etnicznym, kulturalnym, a także
strategicznym, która przypisuje
jej rolę porządkującą i integrującą na obszarze między Europą
Zachodnią a Azją, a także „bliskiej
zagranicy”.
Najbardziej imperialny charakter posiada koncepcja euroazjatystów, której teoretyczne
podstawy wywodzą się z początków państwa moskiewskiego.
Zawiera ona w sobie odwieczne
mesjanistyczne przekonanie, że
Moskwa (po Rzymie i Bizancjum)
ma do spełnienia historyczną misję zjednoczenia całego świata,
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że jest „Trzecim Rzymem”, któremu przypadła rola zbawienia
i rewolucji, co stawia ją w centrum światowych nadziei i oczekiwań.2 „Idea „Trzeciego Rzymu”,
tak żywa po upadku Bizancjum,
rozwijana w imperium Romanowów, hołubiona przez bolszewików – chociaż pod inną
oczywiście, nie religijną postacią
– jest nadal żywa i stanowi jeden
z filarów nowej państwowości,
tworzonej przez ekipę Putina
i jego samego. Oczywiście to tylko kilka głównych i wprowadzających oraz dających możliwość
oceny sytuacji wątków”.3
Koncepcja „Trzeciego Rzymu”,
do której aktualnie nawiązuje
się w Rosji, jako zbawcy problemów Europy targanej różnymi
przeciwieństwami, pojawiła się
na ziemiach ruskich z chwilą
przyjęcia chrześcijaństwa i ma
związek z innymi miastami: Kijowem, Nowogrodem czy Włodzimierzem. Przedstawia ona Ruś
jako „Ziemię Obiecaną" i „Nowe
Jeruzalem". Jak zauważa rosyjski
teolog Anton Kartaszew, żaden
inny lud chrześcijański nie odważył się nazwać swojej ziemi świętą. Wyrażenie „Święta Ruś" weszło
na Wschodzie do powszechnego
słownictwa.
Wiązana jest ona zazwyczaj
ze stwierdzeniem mnicha Filo-
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teusza z Pskowa, który w XVI w.
pisał do wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla III: „Dwa Rzymy upadły, Trzeci stoi, Czwartego
nie będzie, gdyż twoje królestwo
chrześcijańskie przez żadne
inne nie zostanie zastąpione".
Słowa te należy interpretować
w sposób następujący: Pierwszy
Rzym upadł przez swoją herezję
(czyli katolicyzm), Drugi Rzym
- Konstantynopol upadł na skutek przyłączenia się do herezji
w 1439 roku, kiedy cesarz oraz
patriarcha bizantyjski podpisali na Soborze we Florencji unię
z Kościołem katolickim. W czternaście lat po tym wydarzeniu
Konstantynopol upadł pod
naporem Turków Osmańskich.
Trzecim Rzymem stała się Moskwa - jedyne na świecie państwo pielęgnujące prawdziwą,
nieskażoną herezjami wiarę.
Pogląd ten stał się z czasem
reprezentatywny dla rosyjskiego prawosławia. Sukcesję Rosji
potwierdzać miało przejęcie
od upadłego Konstantynopola
herbu z dwugłowym orłem oraz
ślub Iwana III Srogiego z bratanicą ostatniego cesarza bizantyjskiego Zofią Paleolog.
Analizując neoimperialne
uwarunkowania geopolityki
Rosji, należałoby przyjąć jako
aksjomat stwierdzenie Ferdynanda Ratzela (1944-2004), według
którego przedmiotem studiów
geografii politycznej jest państwo, które należy badać jako
żywy - biologiczny organizm
rozwijający się według praw
przyrodniczych, określanych
jako darwinizm. Środowisko
geograficzne według niego
determinuje warunki rozwoju
państwa, które podniósł on do
rangi najważniejszego czynnika,
w którego ekspansji szczególne
miejsce zajmuje położenie geograficzne. Zgodnie z tą teorią,
w środowisku międzynarodowym państwa silne rozwijają
się i trwają kosztem słabszych,
skazanych na zagładę.
Ziemia – obszar – powierzchnia określone zostały za najważniejszy cel ekspansji terytorialnej
Rosji, w której społeczeństwo stało się czynnikiem zmarginalizowanym, nie naczelną wartością,
jak w systemach demokratycznych, lecz wyłącznie środkiem
wiodącym do realizacji celu.
Dodać należy, że realizacji ekspansji terytorialnej sprzyjały specyficzne warunki geograficzne,
tj. obszary niżowe od Atlantyku

po Ural, jak i bieg rzek.
Wychodząc z tej przesłanki
można z perspektywy historycznej określić główny cel geopolityki Rosji, który przez wieki bez
względu na rodzaj systemu politycznego, zakładał, że będzie ona
krajem „czterech mórz”. Ekspansji
terytorialnej podporządkowane
zostały wszystkie zasoby kraju,
specyficzny system władzy centralnej przechodzący w despotyzm, jak i religia, odgrywająca
szczególną rolę w umocnieniu
aparatu państwowego.
Powyższe przesłanki determinują koncepcje polityki zagranicznej przywódców Rosji
(od czasu panowania cara Piotra I
do prezydentury Władimira Putina), ich kryteria myślenia, zasady
postępowania w sprawach wewnętrznych, regionalnych oraz
na arenie stosunków międzynarodowych. Analizować je należy
wieloaspektowo, uwzględniając
historię Rosji, występujące w niej
na przestrzeni dziejów trendy
geopolityczne, jak również dziedzictwo kulturowe, tożsamość
i kulturę ludów zamieszkujących
jej obszar, stanowiących podstawy kreacji specyficznego systemu politycznego, określanego
często mianem „Bizancjum”.
Maurycy Mochnacki był jednym z pierwszych, który ponad
półtora wieku temu zauważył
wymienione przesłanki rosyjskiej
geopolityki, określając źródła, jak
i mechanizm rodzenia się potęgi Rosji, powstałej z podboju
na Wschodzie, który z kolei
umożliwiły jej w okresie późniejszym ekspansję w kierunku
Zachodnim, zagrażającą poszczególnym krajom Europy.
Analizując mechanikę procesu
dokonywanych przez Rosję podbojów terytorialnych, określanych przez niego zaborami oraz
towarzyszące im ideologiczne
przesłanki (uzasadnienia, jak
i perspektywiczne, długowieczne cele imperialne doszedł
do przekonania: „Nie ambicja
partykularna tego lub owego
cara, ale budowa jeograficzna,
popęd witalny, dążność przyrodzona ich ogromnego państwa,
ale jednem słowem, natura rzeczy i interess stanu będący z nią
w ścisłej zgodzie, niezależący od
fantazji panującego, przymuszają Moskwę położyć kres ostatni
Porcie, i z Konstantynopola, to
jest z najważniejszego punktu
nadmorskiego na kuli ziemskiej,
nadać wcale inną postać Euro-
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pie, znacznej części Azji, światu.
(…) Gabinet ten od półtora wieku wszystko zwykł kończyć, co
zaczął. Polska, Szwecja, Georgja,
Persja, Gruzja, Kaukaz, Krym, Multany, Wołoszczyzna, Bessarabja,
Ameryka północno-zachodnia
i Azja do Chin; Baltyk, morze Lodowate, Czarne, Kaspijskie, nie
zdołały zmordować jego chciwości ogromnemi massami wód
i lądów. W tem drugiem stuleciu
wzrostu moskiewskiej potęgi,
naprzód Turcja europejska, Azja
mniejsza i Egipt, a potem Prussy
po Odrę, Austrja do Adrjatyku,
to jest jak daleko pod jej berłem
Sławiańszczyzna się rozciąga, podobnemu ulegną losowi w skutku rozbioru Polski. (…) Katarzyna
zawarła traktat z Turcją, i rzuciła
się na Polskę; Mikołaj przeciwnie,
uspokoił Polskę i teraz rzuca się
na Turcją! Gabinet petersburski inaczej w relacjach swoich
z sąsiedzkiemi, a inaczej z oddalonemi krajami postępuje. Dla
zachodu i południa Europy jest
restauratorem konserwatorem;
a dla sąsiadów, dla całego wschodu jakobinem. Elastyczność,
giętkość jego polityki wszelkie
przechodzi wyobrażenie”.4
Specyfikę geopolityki Rosji
w ramach jej przewidywalności
opisał proroczo Maurycy Mochnacki następująco:„Jest to w rzeczy samej mocarstwo z dwóch
tylko pierwiastków złożone:
z siły fizycznej, i z tego co sile
ruch nadaje. Moskwa do zbytku rządzona, nie jest narodem,
ale tylko krajem; nie spółecznością, ale narzędziem. Wreszcie,
do ryzykownych przedsięwzięć
pociągają albo wielkie bogactwa,
albo tym przeciwne ostateczne
ubóstwo. Mieszcząc Moskwę
w drugiej kategoryi, nie masz nic
trudnego dla carów północy. Byli
oni dotąd korsarzami stałego tylko lądu Europy i Azyi, lecz żeby
tego nie stracić co nabyli, jeden
z nich prędzej czy później zostanie morskim rozbójnikiem”.5
Sformułowaną prze M. Mochnackiego hipotezę pozytywnie
zweryfikował po upływie ponad
półtora wieku Wojciech Stanisławski, który w eseju, pt. „Rosja
carów – imperium kolonialnym?”
stwierdził m.in.: „Spośród wszystkich cech charakterystycznych
dla imperiów kolonialnych jedna
da się przypisać Rosji bez żadnych wątpliwości: błyskawiczny
i wielokierunkowy rozrost terytorialny, jaki stał się jej udziałem
od początku istnienia państwa

moskiewskiego, a wraz z nim –
wiele towarzyszących ekspansji
technik i zachowań, które uznać
można za typowo kolonialne.
Tempo tej ekspansji było niezwykłe: w niektórych okresach
Rosja carska rozszerzała swoje
terytorium o 1.8% dotychczasowej powierzchni rocznie. Szybciej
rozwijały się tylko dwa państwa
– Imperium Otomańskie i Stany Zjednoczone. W obu jednak
okres tak żywiołowej ekspansji
zakończył się już po kilkudziesięciu latach, podczas gdy Rosja
powiększała swój obszar nieprzerwanie – od średniowiecznych początków aż po XX wiek.
U progu naszej epoki, w 1914
roku, zajmował on 1/6 globu, sięgając od Łodzi do Władywostoku
i od Helsinek po szczyty Pamiru”.6
Dogłębną analizę tworu państwowego jakim jest Rosja, jak
i określenie źródeł jego działania,
a także geopolitycznych kierunków podejmowanych decyzji,
dokonał Maurycy Mochnacki
przewidując już na początku XIX
wieku proces rozpadu tego tworu państwowego, określanego
często „więzieniem narodów”, zauważając, że w przeciwieństwie
do państw Europy Zachodniej
nie wykształtowało się w tym
kraju społeczeństwo obywatelskie, a sami Rosjanie nie zdołali
ukształtować się w nowoczesny
naród. Podstawą tego państwa,
czy carskiego, czy o jakimkolwiek
innym systemie politycznym, jest
despotyczny ustrój. W tej kwestii
pisał: „Póki Europa uważać będzie
ich poddanych za naród, ich kraj
za państwo, póty nie przestaną
tym sposobem wzmagać się,
zdobywać, grozić; [Mity będą
strasznymi]. Rząd tego kraju zależy od jego powiększania się,
i nawzajem powiększanie się
moskiewskiego ogromu zależy
od jego rządu. Absolutyzm moskiewski nie jest przemijającą jak
gdzie indziej instytucją, której byt
nic wspólnego nie ma z bytem
narodu, której uchylenie mogłoby się stać dobrodziejstwem. Ci
co myślą inaczej, są zapewne filantropami godnymi szacunku
… lecz bez wątpienia wszech
Rosyy nie znają. Odejmijmy
Moskwie na jeden moment jej
samodzierżcę, w tym samym momencie przestanie bydź ciałem
politycznem. Tylko jedynowładztwo i wszechwładztwo caratu,
jako fundamentalnego prawa,
początkiem swoim, rzeczą organizacją sięgające tatarskich cza-
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sów, bo przez chanów tatarskich
było postawione, utrzymuje
w ryzie ten potwór jeograficzny
(…) Kto pierwszy w tym kraju zechce kontrolować zwierzchnią
władzę, kto się jej będzie mógł
na mocy prawa sprzeciwić, zada
cios śmiertelny tej potędze.
Od niego zacznie się era upadku
Moskwy. Starożytni mówili: mocarstwa trwają tą samą sztuką,
którą wzrosły. Moskwa wzrosła
okolicznemi zaborami; sekretem
jej grabieży była nieograniczona
wola jednego (władcy – L. K.)”.7
Opierając się na analizie tego
tekstu można stwierdzić, że zawartą w nim prognozę zrealizował w części Związek Radziecki,
po drugiej wojnie światowej okupując Austrię oraz Prusy, które
podporządkował sobie w postaci
tworu państwowego jakim była
NRD, a także rozciągnął swoje
wpływy polityczne na Bliski
i Daleki Wschód, a także podjął
próby penetracji politycznej Afryki i Ameryki Łacińskiej.
Naturalną barierą dla ekspansji rosyjskiej na kierunku zachodnim, jak już wspomniano, była
kiedyś Polska i Szwecja, której
siły wojskowe wystarczały dla jej
kontrolowania. Sytuacja ta zmieniła się od przełomu XVIII i XIX
wieku w wyniku rozbiorów Polski, kiedy Rosja zaczęła graniczyć
z Europą Środkową i „rozpychać
się” w kierunku Europy Zachodniej. Sytuację tę Mochnacki komentował następującą uwagą:
„Moskwa zabrawszy ostatnim
podziałem najpiękniejsze i najrozleglejsze kraje Polski, uczuła
w sobie zaraz moc dostateczną
do rozwinienia swego politycznego systematu we dwóch oddzielnych, dla Europy równie niebezpiecznych kierunkach. Wcielona naszemi prowincyami w tę
część świata, od której ją zawsze
naród nasz oddzielał, zaczęła
w jednym czasie wywierać
wpływ swój na wschód i na zachód, tam opanowanie Turcyi
europejskiej, tu całej po Odrę
sławiańszczyzny zamierzając”.8
W pismach swoich zwracał
uwagę na brak zrozumienia
charakteru imperializmu rosyjskiego przez państwa Europy
Zachodniej oraz zagrożenia
wynikającego z rozwijającej
się ekspansji terytorialnej Rosji.
Prognostycznie diagnozował, że:
„… ta dążność wschodnio-południowa gabinetu Petersburskiego nie była przez publicystów
europejskich pojęta w tym ści-

słym i nierozdzielnym związku
z Litwą, Wołyniem, Podolem
i Ukrainą, w tej zależności
od akwizycyi tych ziem, w jakiej
się rzeczywiście znajduje. Wszyscy zgadzają się na to, że od Polski całej i niepodległej zawisła
przyszłość sławiańsczyzny, los
europejskiej cywilizacyi, na koniec wolność środka i zachodu
Europy; lecz, o ile wiem, nikt jeszcze z precyzyą nie powiedział,
że od takiej Polski zależą także
interessa wschodnie Europy, interessa handlowe, materyalne,
połączone z wyższemi politycznemi i moralnemi”.9
Uważał, że zatrzymanie
ekspansji Rosji jest możliwie
jedynie poprzez „odebranie
jej zdobyczy terytorialnych na
obszarze Europy Wschodniej”,
które stanowiłoby osłabienie
imperialnej, albowiem: „Rząd
moskiewski nie zna innego
środka poruszania własnej machiny tylko par des coups d'etat;
a jego dzieje są nieprzerwanem
pasmem wyskoków władzy, któremi gdzieindziej sztuka stanu
w najtrudniejszych tylko okolicznościach szuka zbawienia rzeczy
publicznej. Początek, szerzenie
się, wzrost moskiewskiej potęgi,
jest to prosty i konieczny skutek wszech-władztwa jednego
człowieka, czyli fundamentalnej
zasady rządu, któryby bez tych
olbrzymich improwizacyj, bez
owych gwałtownych poruszeń
natychmiast runąć musiał. Konwulsyjny temperament kolosu,
każe mu się obawiać uderzenia
apoplexyi. Dlatego carowie bezprzestannie podbijają: dla tego
tak niezmiernej, zewnętrznej
potrzebują agitacji”.10
Imperialny charakter Rosja
może utracić jedynie w wypadku, kiedy zajdą w niej demokratyczne przeobrażenia, które
wprowadzając demokratyczne
zmiany systemowe bezpośrednio zmienią jej wielowiekowy
system polityczny. W tej kwestii
zauważył:
„Moskwa ogromna jeograficznie, mniejsza od Pruss, Austrji,
Francji i Anglji we względzie bogactw i środków materjalnych,
większa jest jednak od każdego
z tych państw i pojedynczo
i razem wziętych w sztuce wykonywania takich nawet przedsięwzięć, które daleko przechodzą jej prawdziwą siłę. Gabinet
petersburski od lat stu nie to
czynił co mógł, ale to tylko co
mu inni przez niebaczność czy-

nić pozwolili. Jego przewagą
była dotąd jego wola, po części
przesąd Europy względem tego,
co by w Moskwie narodem zwać
wypadało. Nie rozległość jeograficzna, nie ludność, ale rząd stał
się moskiewskim kolosem. Tylko
dyspotyzm stanowi ogrom tego
kraju. Prócz tej dziwnej, oryginalnej instytucji wszystko jest słabe
i małe w państwie carów”.11
Zmiany na wschodzie Europy,
które należy rozumieć jako likwidację na jej obszarze rosyjskiego
zaboru, są według Maurycego
Mochnackiego konieczne, aby
zmienić „odwieczną duszę Rosji”12, jak i cele jej geopolityki,
gdyż:
Póki Moskwa w Europie, nie
masz Polski całej i niepodległej;
a pr zed n arodzen iem się
na świat takiej Polski, nikomu
się nie godzi, ani cegiełki ruszyć
z tego sklepienia starożytnej Piastów i Jagiellonów budowy, którą
czujność obywatelska przodków
naszych, 3 maja najsilniejszym
podparła filarem. Przed narodzeniem się takiej Polski, nie masz
dla nas w całej nauce politycznej
dzisiejszych czasów nic takiego,
co by rymowało z naszą rodowitą iścizną. Zaczem się teraz
inne ludy ubiegają, co Bóg wie
kiedy osiągną, i Bóg wie jakim
kosztem, jakiemi staraniami, to
wszystko już kwitło i wybujało
na naszej ziemi. Dzielna owa
rzeczpospolita bardzo górnie
myślała w polityce, w tym samym
czasie kiedy dzicz moskiewską
i pobratymcze jej Tatary piersiami
swemi odpierała. Z uśmiechem,
z dumą, niechaj pogląda Polak
na wszystkie rady zachodnich
społeczeństw, na wszystkie wymysły teraźniejszych polityków.
Wszystko to wielcy przodkowie
nasi, albo przeczuli, albo rozplenili w swej rzeczy społecznej,
i we własnym umyśle wynaleźli.
Polska dzisiejsza mądrość w polityce, nie zależy na przyswajaniu
sobie obcych, nowych wyobrażeń, bo w tej mierze nie masz
dla nas nic nowego; ale raczej
na odbudowaniu tego ogromnego ciała politycznego, w którym
by i dla zachodniej cywilizacji
nowe, niepewne, a dla nas już
stare, przetrawione pojęcia, swoję moc i zastosowanie miały. «
Nie było u naz prawdziwych między stanami « w rewolucji ostatniej, nie mogą bydź i w emigracji.
» I zaiste popełniłby grzech nigdy
nieodpuszczony, kto by wielki
żal, rozszerzający się jak mgła

w sercach naszych, zakrwawiać
chciał niezgodą, która powodzenie osłabia, a nieszczęście
do rozpaczy przywodzi. I któżby
po wielkich scenach nad Wisłą,
Niemnem i Narwią, po zatrząśnieniu najogromniejszego państwa na świecie, śmiał niepokoić
myśl czystą tułactwa drobnemi
pretensjami”.13
Mochnacki przypisywał
szczególną rolę niepodległej
(wolnej) Polsce w utrzymaniu
stabilizacji na kontynencie europejskim, jak i w powstrzymaniu
imperialnej polityki Rosji, która
według niego zagrażała wszystkim bez wyjątku sąsiadującym
z nią państwom. W kwestii tej
pisał: „Upadek Polski zmienił położenie krajów; zrządził ogromne
zmiany w systemie politycznym
Europy: Rossję wyniósł do rzędu pierwszych nie ledwie mocarstw; Prussom na długie lata,
jaką taką zapewnił konsystencją.
Osobliwie też zbliżył ku sobie,
że nie powiem, skoncentrował
trzy polityczne kolosy: tę samę
Rossję, Prussy i Austrję, trzy filary
anti-liberalnego, anti-socjalnego
porządku rzeczy. (…) Otoż punkt,
z którego cenić potrzeba ważność naszego powstania, mającego toż samo w niwecz obrócić co
przyszło do skutku przez rozbiór
Polski. Rozbiór Polski przechylił spór na stronę despotyzmu;
restauracja Polski przechylić go
musi na stronę zachodniego,
liberalnego systematu.
Jak wielkie skutki wyniknęły
z naszej zagłady, tak wielkie,
jeżeli nie większe jeszcze, będą
konsekwencje polityczne naszego odrodzenia się. Jeśli nam
Bóg poszczęści, Rossja wróci
do swego status quo, bardziej
azjatyckiego, niżeli europejskiego”.14
Z lektury dzieł Maurycego
Mochnackiego wynika hipoteza, że rozwój współczesnego
państwa rosyjskiego, poczynając
od cara Piotra I oparty był zawsze na zaborze, co dalej się
potwierdza, gdyż Rosja preferująca ekstensywny model rozwoju
gospodarczego, aby zwiększyć
swą potęgę zmuszona była i jest
do anektowania nowych terytoriów, co zapewnia jej wzrost
zasobów materiałowych i ludzkich. Geopolityka jej podboju
obejmowała zarówno kierunek
wschodni, zachodni, jak i północny i południowy, a każde nowo
pozyskane obszary umożliwiały
dalszą ekspansję, czyli utrzyma-
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nie dotychczasowej potęgi Rosji
oraz jej dalszy rozwój, co potwierdziła sytuacja geopolityczna po drugiej wojnie światowej.
Skutki jej, tzn. nowe nabytki terytorialne, jak i podporządkowanie
sobie państw Europy Środkowej
i Wschodniej, umożliwiły Związkowi Radzieckiemu przetrwanie
jeszcze prawie pół wieku, a kres
jego istnieniu położył nowy porządek światowy i wmontowany
w niego system bezpieczeństwa,
który skutecznie powstrzymał
jego ekspansję terytorialną.
Uwzględniając prognostyczny charakter analiz Maurycego
Mochnackiego, warto zwrócić
uwagę na trafność jego przewidywań określających perspektywiczne zamierzenia imperialne
Rosji, o których pisał w 1832 roku,
a które próbował zrealizować
Związek Radziecki po drugiej
wojnie światowej w drugiej połowie XX wieku:
„Dzisiejsze granice rosyjskie
tak daleko wgłąb południa pomknięte, porty i osiadłości nad
morzami Czarnem, Kaspijskiem,
Azowskiem, nie stanowią jeszcze
doskonale rozwińionego systematu zaborów w tych stronach.
Raczej uważaćby to trzeba jako
zarys konturowy, z grubą tylko
i niby odniechcenia naznaczony. Myślą ostateczną tych granic,
które już sułtana w sieć zguby
uwikłały, jest Konstantynopol.
Niechaj nikt nie myśli, że niemasz logiki w tych zdobyczach.
Putantenim quimari politur,
eumrerumpotiri. Tę prawdę
gabinet petersburski dobrze
pojmuje. Żeby utrwalić wpływ
polityczny w Europie, rozszerzony lądowemi zdobyczami, Rossja
w tym drugim wieku swego
wzrostu musi zostać taką potęga na morzu, jaką jest dzisiaj
na stałym lądzie. Żeby tego dokazać trzeba za wojować Turcję
Olożdroga, która polityka Piotra
l. naprzód dla Moskwy wytknęła.
Lecz na tej drodze bez Polski ani
jednego kroku uczynić niemożna. Są rzeczy istotnie potrzebne
wielkim mocarstwom. Wielkie
massy lądu bez wielkiej massy
wody, równie jak ludzie i zwierzęta bez powietrza obejść się
niemogą. Albo Moskwa zniknie
z rzędu pierwszych mocarstw,
albo dosięgnie tego celu. Niemasz środka w tej mierze.(…)
Żeby tedy zjścić co przekazał polityczny testament Piotra
Igo, tojest: <<żeby siłą morską
ubezpieczyć lądowe nabytki>>

do tego trzeba obszernej, i bardzo obszernej przestrzeni na morzu. Nie czcza duma, nie płochy
kaprys, ale przeważne polityczne
względy, znaglają każdego samodzierżcę, doświadczyć tego
na środziemnem morzu, czego
na Baltyckiem dokazać niebyło
można. Wszystko ciągnie carów
ku tej stronie silna ponętą”.15
W swojej prognozie Maurycy
Mochnacki niewiele się pomylił,
gdyż po drugiej wojnie światowej Związek Radziecki podjął
próbę, co prawda nieudaną,
rozbudowy wojennej floty morskiej, która miała być obecna
na wszystkich oceanach. Realizacji tego zamiaru przeszkodziły
przesłanki ekonomiczne wynikające z braku efektywności socjalistycznej gospodarki, której stan
techniczny, jak i wydajność pracy
uniemożliwiły utrzymanie potęgi morskiej w dłuższym okresie
czasu.
Reasumując:
Analizując dziewiętnastowieczną i dwudziestowieczną myśl polityczną polskich
i zachodnich geopolityków,
u większości z nich zauważa się
krytyczny stosunek wobec Rosji, którą uważają za państwo
imperialne o odmiennym systemie politycznym niż państwa
zachodnioeuropejskie, zagrażające bezpieczeństwu i stabilizacji na kontynencie europejskim.
W swoich opiniach są oni na ogół
zgodni z poglądami Maurycego
Mochnackiego odnośnie polityki imperialnej Rosji, podzielając
jego opinię na temat jej zaborczego „ducha”.
Do jednej z najbardziej krytycznych analiz systemu politycznego Rosji można zaliczyć wręcz
prognostyczne opracowanie
Władysława Gizberta-Studnickiego (ur. w 1867 w Dyneburgu
- zm. 1953 w Londynie), wydane
w 1935 roku, pt. System Polityczny Europy a Polska, która to praca
wywołała w 1936 roku krytykę
Wiaczysława Mołotowa, gdyż
przewidywała przebieg drugiej
wojny światowej, jak i po jej zakończeniu sytuację geopolityczną w Europie Środkowej, która
stała się wkrótce Wschodnią.
Podobnie krytycznie na temat Rosji wypowiadał się Eugeniusz Romer (1871 – 1954),
zakładający w swojej teorii
geopolitycznej, że państwo rosyjskie składa się z dwóch czynników, tj. z ziemi i społeczeństwa,
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z których ziemia (terytorium)
jest czynnikiem ważniejszym.
Twierdził, że Rosja jako państwo
kontynentalne wybrała jeden
z najłatwiejszych typów rozwoju polityczno-gospodarczego, tj.
rozwój ekstensywny, zmuszający ją dla utrzymania swego bytu
państwowego, do ciągłego pozyskiwania nowych terytoriów
z ich zasobami naturalnymi oraz
siłą roboczą.
W swoich rozważaniach
Romer wysoce kontrowersyjnie wypowiadał się na temat
ustroju politycznego i gospodarczego Rosji, znajdującej się
według niego poza systemem
cywilizacji europejskiej, której
postawę tworzył od XV wieku rozwój intensywny oparty
na postępie naukowym i wzroście wydajności pracy, osiągający
swoje apogeum w kapitalistycznym sposobie produkcji oraz
w kształtowaniu się społeczeństwa demokratycznego - obywatelskiego.
Myśl polityczną Maurycego
Mochnackiego podzielał Marszałek Józef Piłsudski w odrodzonej
Drugiej Rzeczypospolitej, który
doskonale znał Rosję i rosyjską
historię i wiedział dzięki temu,
że Moskwa i Warszawa – to nie
będą przyjaciele. Wyrażał opinię,
że duch rosyjski jest bowiem
przeżarty krwią i tyraństwem
narzucanym ludziom w tym
kraju od wieków. Kierując się
pragmatyzmem oraz interesem
Polski apelował: „Proszę nadal
zachować przyjazne stosunki
z Rosjanami, bo czy my chcemy,
czy nie chcemy, czy lubimy, czy
się brzydzimy, musimy z nimi żyć
o miedzę, a to wcale nie jest łatwe ani proste… Tylko uważajcie,
ja ich znam dobrze i dawniej, niż
wy ich znacie. Pamiętajcie, że dusza Rosjanina, jeśli nie każdego,
to prawie każdego, jest przeżarta
duchem nienawiści do każdego
wolnego Polaka i do idei wolnej Polski.Oni są łatwi i zdolni
do uczucia nawet wielkiej przyjaźni i będą was kochać szczerze
i serdecznie, jak brata, dopóki
nie poczują, że w sercu swoim
jesteście wolnym człowiekiem
i boicie się ich miłości, w której
dominującym pierwiastkiem jest
żądza opieki nad wami, inaczej
mówiąc: władzy. To jest skaza
urodzeniowa ich duszy, dziedziczna i kilkusetletnia, za ich
niewolę, za Tatarów, za Iwana,
za opryczników, za odwieczne
bunty topione we krwi. Jeśli wła-

sna wolność jest nieosiągalna,
wolność cudza wzbudza zawiść
i odrazę. Jesteśmy od wieków
zbyt bolesnym dla nich wzorem,
zaprzeczeniem ich własnego
losu. Obawiam się, że dużo czasu
upłynie, zanim oni zrozumieją, że
nikt i nic, chyba śmierć, odbierze
nam prawa do wolności…”16
Federacja Rosyjska po rozpadzie ZSRR (1991 r.) odrzuciła spuściznę ideologiczną komunizmu,
co nie oznacza, że pozbyła się
tęsknoty za utraconą przestrzenią postimperialną. Wraz ze wzrastającą wewnętrzną konsolidacją
państwa od (1993 r.) polityka
rosyjska staje się coraz bardziej
asertywna na arenie stosunków
międzynarodowych, a szczególnie w realizacji swoich interesów
w obszarze, tzw. „bliskiej zagranicy”. Kreowana po tym roku koncepcja geopolityczna opiera się
na powrocie do rosyjskiej tradycji
historyczno-geopolitycznej, wykorzystywanej w procesie kształtowania się nowej tożsamości
międzynarodowej. Historyczny
kod kulturowy tożsamości odgrywa ważną rolę, ponieważ
niezależnie od licznych i często
radykalnych zmian zachodzących
w rosyjskiej rzeczywistości społeczno-politycznej, państwo to
zachowuje ciągłość i spójność,
kształtując postawy, zachowania
i wzory właściwe dla jego narodu.
Analizując rosyjskie współczesne teorie geopolityczne, można w nich odnaleźć pozostałości
dawnych myśli i koncepcji, które
zostały dopasowane do potrzeb
współczesnych. Okoliczność ta
determinuje polską politykę
zagraniczną wobec Rosji, stając
się imperatywem, który wymaga
odwołania się do polskich doświadczeń historycznych oraz towarzyszącej im myśli politycznej.
Wgłębiając się w myśl polityczną Maurycego Mochnackiego, a szczególnie określone
przez niego jej cele polityczne
w perspektywie długookresowej,
można podjąć próbę określenia
polsko-rosyjskich relacji, szukając
odpowiedzi na pytanie: w czym
tkwi istota polsko-rosyjskich relacji, tzn. czy są one wyłącznie
rezultatem historycznych uwarunkowań, ewentualnie realnych
sprzeczności interesów, czy determinowane są wyłącznie przez
aktualną sytuację geopolityczną
w świecie?
W dokonywanej analizie
na pierwszym miejscu należy
ująć specyfikę polityki zagranicz-
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nej Rosji, wynikającej z historycznej homogenizacji kulturowej,
której próbę opisu przedstawił
Maurycy Mochnacki w swoich
opracowaniach. Specyfikę jej
działań na arenie stosunków międzynarodowych charakteryzuje
„dysonans między deklarowanymi przez Moskwę interesami,
a faktycznie realizowanymi.
Kreml nie urzeczywistnia głoszonych poglądów, realizuje
natomiast te, które nie są prezentowane. Może to wynikać
z tradycji mongolskiej, gdzie słowo nic nie znaczyło. Jak zauważył
A. Cohen z Americans Heritage
Foundation, rosyjskie działania
polityczne cechują zwykle tajność, gradualizm oraz pozorny
braku sensu”.17
W aktualnej sytuacji geopolitycznej Federacja Rosyjska
jest prawną spadkobierczynią
imperium Związku Radzieckiego,
obejmującego centralny obszar
kraju, jak i sąsiednie państwa
peryferyjne, które posiadały
różny stopnień suwerenności,
np. Polska – NRD, znajdujące się
w strefie jej wpływów politycznych, militarnych i gospodarczych, które dodatkowo umacniały supermocarstwową pozycję
Rosji w globalnym świecie.
Po upadku ZSRR Rosja utraciła pozycję drugiego światowego
imperium, jak również straciła
status supermocarstwa. Jednakże w wyniku braku wyraźnego
oddzielenia Rosji od jej peryferii,
posiadających słaby status państwowości (problemy rozwoju
gospodarczego, sprzeczności
społeczne, brak udziału w sojuszach militarnych itp.), przykładowo Ukraina i Gruzja, rosyjski
syndrom imperialny przejawia
bardzo gwałtowne objawy. Pogłębia je kolejny syndrom „oblężonej twierdzy”, polegający
na postrzeganiu sąsiadujących
z Rosją krajów członkowskich
NATO i UE, a także w pewnym
stopniu i Chin, jako wrogów lub
rywali w skali globalnej, zagrażających jej organicznym, mocarstwowym interesom.18
Obszar poradziecki od ponad ćwierćwiecza jest priorytetowym kierunkiem w polityce
zagranicznej Federacji Rosyjskiej
(FR). Często jest określany, jako
strefa żywotnych interesów lub
„bliska zagranica”. Strategiczne
znaczenie jego dla Rosji podkreślane jest we wszystkich
dokumentach programowych
polityki zagranicznej, począw-

szy od 1993 roku, w którym
opublikowane zostały „Założenia
polityki zagranicznej Federacji
Rosyjskiej” (23.04.1993 r.), Dokument ten określa priorytety międzynarodowej aktywności Rosji
w otoczeniu międzynarodowym
ze szczególnym uwzględnieniem
tzw. obszaru poradzieckiego,
zwanego często „bliską zagranicą”. Uściślenie ujętych w nim
koncepcji zawarte jest m.in.
w Strategii polityki Federacji Rosyjskiej wobec państw - uczestników Wspólnoty Niepodległych
Państw (z 14.09,.1995 r.), jak
i w późniejszych koncepcjach
bezpieczeństwa narodowego
oraz kolejnych doktrynach wojennych, co podkreśla znaczenie
obszaru poradzieckiego w polityce Rosji.
Utrata pozycji imperialnego
mocarstwa światowego wpłynęła negatywnie na świadomość
rosyjskich polityków i społeczeństwa, burząc dotychczasowe poczucie bycia pierwszymi
i najmocniejszymi wśród wszystkich narodów. Dla społeczeństwa
rosyjskiego, którego tożsamość
w znacznym stopniu opiera się
na tradycji mocarstwowej i imperialnej, utrata tego statusu
pociągnęła za sobą kryzys tożsamości.19 Dobitnie potwierdza
to wypowiedź Władimira Putina
z 2005 r., w której stwierdził, że
„upadek ZSRR był największą
geopolityczną katastrofą ubiegłego stulecia”. Wyrażał on
nastroje wielu Rosjan, tęskniących za przebrzmiałą wielkością,
za czasami, gdy byli szanowani
jako naród, a ich państwo miało decydujący wpływ na sprawy
globalne.
Analizując politykę zagraniczną Rosji na arenie stosunków międzynarodowych
w pierwszych dwóch dekadach
XXI wieku, nie można mieć stuprocentowej pewności, że Rosja
porzuciła swą doktrynę polityki
zagranicznej, którą tak precyzyjnie opisał Maurycy Mochnacki
z punktu widzenia jej zagrożeń
dla bytu Polski. Można stwierdzić,
że „historia się kołem toczy”, a sytuacje lubią się powtarzać.
Naiwnością jest wierzyć, że
po upadku ZSRR zmieniła się
polityka zagraniczna Federacji
Rosyjskiej w kwestii budowania jej mocarstwowości drogą
zaboru i podporządkowywania
sobie sąsiednich państw, a zależności Polski od Rosji zostały
przerwane. Niewiele zmieniła się

również pozycja Polski, pomimo
członkostwa w Unii Europejskiej,
(której koegzystujemy zarówno z naszymi byłymi wrogami
z czasu drugiej wojny światowej,
jak i byłymi przyjaciółmi, którzy
nas zawiedli), podobnie jest
w NATO. Polska pomimo wzmocnienia przez sojusze dalej jest
przedmiotem, a Rosja podmiotem gry politycznej – w zakresie
prowadzonych przez Federację
Rosyjską działań. W stosunkach
pomiędzy Polską a Rosją występuje wciąż asymetria relacji.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski zachodzące
w Rosji zmiany społeczne
i polityczne są niepokojące.
Na pierwszy plan wysuwa się
kwestia kształtowania nowej
świadomości społeczeństwa
rosyjskiego oraz ponownej akceptacji przez niego systemu
państwa autorytarnego, popartej nową rosyjską polityką
historyczną.
Zgodnie z nią wielu Rosjan
próbuje na nowo określić swoją tożsamość, identyfikując się
z dziedzictwem carskiej Rosji
oraz odkrywając prawosławne
korzenie. Sprzyjały temu władze
Rosji, stopniowo wprowadzając
prawosławie w krąg państwowej
ideologii, zachowując, co prawda
formalny dystans wobec wszystkich instytucji wyznaniowych,
podkreślając jednocześnie, że
prawosławie jest czynnikiem
najbardziej współtworzącym
rosyjską świadomość narodową
oraz kulturę.
Z mesjanistycznej idei wyjątkowości „rosyjskiej prawosławnej cywilizacji" wyrastała
teza, że Rosja jest kanonicznym
terytorium prawosławia, które
broni silna władza świecka, realizująca ideę „Trzeciego Rzymu”
w świecie, popieraną przez cerkiew prawosławną, gdyż obszar
Rosji jest jednocześnie obszarem
prawosławia.
Historia, jak i sytuacja aktualna wskazują, że myślenie mesjanistyczne, które tak głęboko
zakorzeniło się w rosyjskiej duszy
i tradycji religijnej, usprawiedliwia postimperialną politykę
Rosji, która realizuje świętą ideę
„Trzeciego Rzymu”. Rosjanie są
przekonani, że imperium rosyjskie powstało poprzez dobrowolne wezwanie władzy, a państwa
europejskie przez podboje. Wyższość swoistego systemu politycznego Rosji polega według
nich na tym, że w przeciwień-

stwie do państw zachodnich,
u podwalin których leżą przemoc, niewola, wrogość, to podstawy „Imperium Rosyjskiego”
stworzyły dobrowolność, swoboda i spokój. Pogląd ten podziela wielu Rosjan, którzy model
i retorykę imperialną traktują,
jako sposób sprawowania władzy, nową ideę narodową, określającą procedurę porozumienia
między władzą a społeczeństwem, które przynajmniej w tej
dziedzinie odczuwa satysfakcję.
Podobnie, jak kulturowo
społeczeństwo rosyjskie wraca
do byłej na nowo zinterpretowanej historii, tradycji i tożsamości,
tak samo władze Rosji do dawnej
doktryny imperialnej, po okresie „gorbaczowskim” - na nowo
na jej zewnętrznych granicach
w części europejskiej i azjatyckiej
pojawiają się wojenne zamieszki, wywołane świadomą politykę
„zaboru” lub zaznaczenia swoich
wpływów politycznych. Rząd
Rosji udziela ponownie pomocy wojskowej dla stron walczących w lokalnych konfliktach
na terenie Bliskiego Wschodu lub
w Afryce. Niewiele się zmieniło
od rozpadu Związku Radzieckiego, co winno budzić niepokój.
Odczuwając ten niepokój,
pogłębiony aktualną sytuacją
polityczną w kraju, w której
brak jest konsensusu narodowego, brak odpowiedzialności
za państwo, należałoby odwołać
się do polskich doświadczeń i historii, do proroczej przenikliwości
Maurycego Mochnackiego, który
w okresie powstania listopadowego pisał:
„Bydź, albo nie bydź. Ten
fragment wiersza Szekspira ma
bydź odtąd godłem towarzystwa
patryotycznego. (..) Owe wyrazy
zamykają rzetelne rozumienie
naszej sprawy, i zasadę naszej
polityki. Dlaczego? Żadne przedsięwzięcie, śmiałością, niebezpieczeństwy, nareszcie ogromem
swoim nieprzechodzi polskiego
powstania; żadna zagadka nie
była zawilsza, od kwestji naszego bytu.
Wielki naród w pośrodku
Europy upada niemocą swoich
instytucji, upada licznemi przywarami swego składu społeczeńskiego. Nie dla tego zginęliśmy,
żeśmy mieli zdrajców, żeśmy się
nie zgadzali z sobą, że Moskwa
opłacała mieć polską rewolucję
« trzeba tylko wszystko dać co
kto ma i bić się z moskalami!» –
są słowa Juvenisa. Prawda! ale,
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żeby się bić z pożytkiem dla dobra kraju, (…) potrzeba silnego
rządu. Jestże silny, będzież silny
ten rząd przez izby ustanowiony?
otoż kwestja, którą opinija wyrażająca się w dziennikarstwie
śmiałem, energicznem, satyrycznem rozstrzygnąć zdoła!20
(Podkreślenie L.K.)
Według Maurycego Mochnackiego silna i znacząca pozycja Polski w Europie i świecie
oraz bezpieczeństwo zależy
przede wszystkim od jedności
narodowej jej społeczeństwa,
unikającego jałowych sporów
politycznych, w których interesy
poszczególnych grup (układów
politycznych) mają prymat nad
interesem ogólnonarodowym,
a Konstytucja jest Konstytucją, kiedy pasuje którejś z tych
grup do naginania jej w obronie
swoich interesów – nie liczą się
merytoryczne względy.
Korzystając z jego nauk
w aktualnej sytuacji wewnętrznej
w Polsce, można stwierdzić, że
tylko silne rządy, utrzymanie jedności narodowej, ochrona tożsamości kulturowej – szczególnie
jej chrześcijańskiego kodu, opór
przed narzucanymi z zewnątrz
toksycznymi ideologiami - są
najważniejszymi elementami
strategii gwarantującej suwerenność Polski, gdyż pisze on:
„Na koniec tym sposobem,
mądra, wielka, filozoficzna, strategia, wesprze naszą mądrą,
wielką, filozoficzną, i prawdziwie narodową politykę. Jedna
prawda wiąże się z drugą, pasmo
tych prawd jest nierozerwane.
Chcemy zwyciężyć, a więc zaczepnie działać nam potrzeba.
(…) Teatrem wojny nie może
bydź dzisiejsza Polska, ale Polska podpanowaniem Rossji zoLiteratura:

stająca. Powie kto Czemu masy
nie powstają?: to szaleństwo
i nierozum. Odpowiadamy: wśród
niebezpieczeństw szaleństwo
i rozpacz są najwyższą mądrością, a roztropność nierozumem.
Ta cała rewolucja od początku
do końca, jest i powinna bydź
nieprzerwanym ciągiem działań natchnionych przez rozpacz
i szaleństwo, bo tylko rozpacz
i szał szczupłe pomnaża siły.
Na drodze zwyczajnej, wszystkie
kombinacje nasze, głucha zatrzeniepamięć. Ale strach wielkooki
obejdzie Moskali w około, jeśli
postrzegą, że cały naród polski
w obronie praw i ziemi swojej
używa takich środków, jakie tylko
rozpacz i szał natchnąć zdołają”.21
Konkluzja
Polska uzyskała pełną suwerenność 16 września 1993
roku, kiedy wojska Federacji Rosyjskiej ostatecznie opuściły jej
obszar. Rozpoczął się nowy okres
w historii oraz bytu narodowego
Rzeczypospolitej, której dalsze
losy leżą w gestii narodu ponoszącego pełną odpowiedzialność
za wszystkie elementy egzystencji państwa. W kwestii kształtowania przyszłości warto skorzystać z inspiracji Maurycego
Mochnackiego, który ponad
półtora wieku proroczo pisał:„
« Byliśmy narodem; chcemy bydź
narodem; więc jeszcze nie jesteśmy tym narodem».
W tym pośrednim stanie
między bytem i zagładą, między jestestwem i nicością, cała
zagadka naszéj rewolucji, i cała
tajemnica naszej polityki!
Żeby wskrzesić naród; potrzeba wynaleść jego zatracone
jestestwo, z bacznym względem
na modyfikacje któremi je czas

1. Por. A. Gałganek, Pojęcia imperium i imperializm w nauce o stosunkach międzynarodowych, „Przegląd Strategiczny” 2013, nr 1, s. 80.
2. Por. M. Traczyk, Między imperium a świętą Rosją, Novea Res, Gdańsk 2009, s. 153 i n.
3. W. Zieliński, Rosja – strategia imperium, „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
2016, nr 1(6), s. 350.
4. Stosunki gabinetu petersburskiego z paszą Egiptu, Pamiętnik Emigracji Polskiej, 6
kwietnia 1833, [w:] Maurycego Mochnackiego, Pisma Rozmaite, Oddział Porewolucyjny,
W Księgarni Polskiej, Paryż 1836, s. 364. (Pisownia cytowanego tekstu oryginalna), s. 364.
5. O charakterze zaborów moskiewskich”. Pamiętnik Emigracji Polskiej, 24 kwietnia 1833,
[w:] Maurycego Mochnackiego, Pisma Rozmaite …, op. cit., s. 381, (Pisownia cytowanego
tekstu oryginalna).
6. W. Stanisławski, Rosja carów – imperium kolonialnym?, „Wiedza i Życie", 1992, nr 2,
archiwum.wiz.pl › ..., (12.05.2020)
7. O charakterze zaborów moskiewskich. Pamiętnik Emigracji Polskiej, 24 kwietnia 1833,[w:]
Maurycego Mochnackiego, Pisma Rozmaite .., op. cit., s. 381-382, (Pisownia cytowanego
tekstu oryginalna).
8. Księga I. Teatr wojny: Litwa i Ruś Czerwona pod względem polityki wschodnio-południowej Gabinetu Petersburskiego, [w:] Powstanie narodu polskiego 1830 i 1831, przez
Maurycego Mochnackiego, Tom I, Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego –
czcionkami W. Doekera i Spółki, Poznań 1863, s. 14. (Pisownia cytowanego tekstu oryginalna).
9. Tamże, s. 15.
10. Księga I. Teatr wojny: Ogólne widoki strategiczne, [w:] Powstanie narodu polskiego
w r. 1830 i 1831, op. cit., s. 27. (Pisownia cytowanego tekstu oryginalna).
11. O charakterze zaborów moskiewskich”. Pamiętnik Emigracji Polskiej, 24 kwietnia
1833, [w:] Maurycego Mochnackiego, Pisma Rozmaite, op. cit., s. 378-379, (Pisownia
cytowanego tekstu oryginalna).
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zmienił i przekształcił. Czemże
powstajemy, czy tą Polską której
widzenie autorowie dziwolągów
politycznych w swoich snach
miewają, czy ową starą Polską,
która niegdyś w rzędzie europejskich mocarstw nie poślednie
miejsce zajmowała?
Taka jest kolej rzeczy! Moc
nasza nie idzie z tego czego nie
masz u nas, czego nie pojmujemy, czego nigdy nie było w kraju
naszym, i czegośmy nigdy nie
rozumieli; lecz stąd cośmy mieli
u siebie, w sobie, w naszej rodzinnej posiadłości. Tą powstawszy
mocą i tą dzielnością, zwojujemy
wydzierców i własności i swobód
naszych.
Polska sprawa nie jest genetycznym pierwiastkowych
społeczeństw processem, gdzie
częstokroć traf przygodny, lub
genjusz od natury uprzywilejowany cóś z niczego stwarza , ale
raczej jest to dzieło odzyskania,
jest restauracja, i akt narodowej
pamięci z długiego przebudzonej
letargu. Wzgląd ten obróciwszy
nawet do zewnętrznych stosunków naszego kraju, bardzoby się
oszukał w zdaniu swojem, ktoby

Strona tytułowa książki Powstanie Narodu
Polskiego

mniemał, że Europa przyjmie Bóg
wie jaką nowego kształtu Polskę,
niby nieznanego gościa i umieści
w systemie swoich mocarstw. Nie
zaiste! Wolałaby raczej powitać
upiora politycznego z pochmurnem i melancholijnem wejrzeniem starych czasów. Nie utopja
mędrkujących teoretyków, ale
starożytna monarchja bolesławowska, lub jagellońska znajdzie
przyjaciół i właściwe umieszczenie w teraźniejszym porządku
rzeczy”.22
Zawarta w wypowiedzi Maurycego Mochnackiego sentencja ma aktualnie szczególne
znaczenie w obecnej sytuacji
wewnętrznej Polski, w której
część elit politycznych o genologii „namaszczenia radzieckiego”
lub synekury „resortowych dzieci”
prowadzi destrukcyjną działalność, zmierzającą do wywołania
chaosu w życiu społeczno-gospodarczym lub dążą do pozbawienia dobrego imienia Polski
w instytucjach europejskich.

12. Por. M. Traczyk, op. cit., s. 153 i n.
13. O charakterze polskiej emigracji. Pamiętnik Emigracji Polskiej. 1 Lipca 1832. , [w:]
Maurycego Mochnackiego, Pisma Rozmaite …, op. cit., s. 118-119. (Pisownia cytowanego
tekstu oryginalna).
14. Bydź, albo niebydz, „Nowa Polska”, No 29, Lutego 1831, [w:] Maurycego Mochnackiego
pisma rozmaite …, op. cit., s. 42-43.( Pisownia cytowanego tekstu oryginalna), s. 42-43.
15. O polityce wschodnio-południowej gabinetu petersburskiego. Pamiętnik Emigracji
Polskiej, 8 lipca 1832, [w:] Maurycego Mochnackiego. Pisma rozmaite…, op. cit., s. 123/124
i 128. (Pisownia cytowanego tekstu oryginalna).
16. Piłsudski o Rosji: Zawsze będzie imperialistyczna!, Portal ...jagiellonia.org › pilsudski-o-rosji-zawsze-bedzie-imperi... (18.05.2020).
17. S. Weremiuk, Polska wobec Rosji w latach 1992–2014.Od zależności postimperialnych
do trudnych relacji .Analiza wybranych aspektów, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 13 (7), s. 98.
18. Przemiany polityczno-gospodarcze w Rosji po upadku Związku Radzieckiego’, „Historyczny ambasador” (Blog o współczesnej geopolityce kształtowanej na przestrzeni
wieków), Posted on 15 lipca 2017 by historycznyambasador, 15.05.2020).
19. Por. S. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 91–100.
20. Bydź, albo niebydz, „Nowa Polska”, No 29, Lutego 1831. [w:] Maurycego Mochnackiego.
Pisma rozmaite …, op. cit., s. 38..( Pisownia cytowanego tekstu oryginalna).
21. Czemu masy nie powstają? „Nowa Polska”, No 41, 14 lutego 1831, [w:] Maurycego
Mochnackiego. Pisma rozmaite …, op. cit., s.63-64. (Pisownia cytowanego tekstu oryginalna).
22. Restauracja Polski, Dziennik krajowy, N° 228. 20 Sierpnia 1831, [w:] Maurycego Mochnackiego. Pisma rozmaite …, op. cit., s.-89-90.
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AMERIČTÍ BENEDIKTINI MUSELI ODEJÍT
Z BROUMOVA
28. ledna uplyne 70 let od
ochodu amerických benediktinských mnichů z Broumova.
Autorem myšlenky - obnovit
benediktinskou komunitu v broumovském klášteře a vybudovat
tam benediktinský internát pro
broumovské středoškolák byl
tehdy ještě konventuální převor
břevnovského kláštera v Praze
– P. Anastaz Opasek, který po
nuceném odchodu německých
benediktinů z Broumova po skončení druhé světové války, hledal
nové využití kláštera a upevnění
benediktinské myšlenky v naší
republice.
Byl to on, který pozval proto z benediktinského kláštera
sv. Prokopa v Lisle nedaleko
Chicaga, členy české komunity,
aby v Broumově založili nový
konvent.
Proto do Broumova přijeli
v říjnu 1946 příslušníci české komunity, bratři Jan F. Cher, OSB.,
Alexius J. Machacek, OSB, Vaclav
C.Michalilicka, OSB a nejmladší
duchovní - Roger A. Holup, OS.B.
Ten se stal svým porozuměním
pro tužby a sny chlapců v tomto
klášterním internátě, milovanou
a všemi uznávanou autoritou.
Čtyři příslušníci komunity
z Lisle, žijící podle stejné regule
jako benediktini starého světa,
duchovně i hmotně poznamenané druhou světovou válkou,
importovali svým demokratismem, svobodným projevem a
otevřeností svůj program.

Denní program internátu
vycházel ze zkušeností amerických kolejí. Začínal v půl šesté
ráno, v šest hodin se chlapci
zúčastňovali zpěvem gregoriánských chorálů a doprovázeli
mši slouženou převorem – P. J.
Cherfem. Odpoledne po školním
vyučování v broumovských školách se věnovali sportu, hrám,
četbě ale i hodinám angličtiny,
latiny, klavíru nebo hraním na
varhany. Od půl páté až do půl
deváté, s přestávkou na večeři,
se připravovali do školy a v devět
hodin šli spát.
Takový byl denní program,
který byl zajímavý pro ubytované chlapce. Na začátku roku
1948 bylo v internátě ubytováno 40 chlapců od 10 do 16 let.
Z různých míst Čech a Moravy,
z toho 30 studentů místního státního gymnázia a 10 navštěvovalo
měšťanskou školu,
Kromě zachovávání internátního řádu a plnění studijních
povinností nebyl nikdo k ničemu
nucen, ať to bylo sportování a
účast na kulturních kroužcích
nebo přítomnost na mších. Po
únoru 1948 se stalo pouze otázkou času, kdy bude církevní internát vedený americkými občany
zrušen. Došlo k tomu na začátku
roku 1950. Američtí benediktini
byly přinuceni k návratu do USA.
Počátkem roku 2016 projevil
zájem seznámit se historii tohoto
církevního internátu velvyslanec
USA v Praze – pan Andrew Scha-

A.H.Schapiro_přebírá brožuru o historii Benediktinů v Broumově

Studenti benediktinského internátu 1948

Opatství sv. Prokopa v Lisle, USA

Studenti klášterního internátu 1948
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piro. Chtěl vidět ta místa, kde
američtí benediktíni působili. A
to se skutečně stalo 13. května
2016. Na setkání s ním mu byla
předána publikace s historickým
fotografiemi ze života internátu.
Na vytvoření této brožury měl
velký podíl pan Přemek Sochor,
dnes už nežijící administrátor
broumovského kláštera. Počítačově vytvořený soubor byl panu
velvyslanci předán po fotografování na místě, kdy v roce 1949
byla vytvořena poslední společná
fotografie ubytovaných studentů
a jejich amerických vychovatelů.
Několik posledních žijících
pamětníků (mezi nimi i bývalý
starosta Broumova – pan Zdeněk Streubel) na existenci toho
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zařízení vzpomíná. Působení tohoto zařízení bezpochyby obohatilo kulturní a společenský život
ve městě.
Při své předposlední
návštěvě USA v roce v roce
2004 jsem měl možnost navštívil
opatství sv. Prokopa v Lisle a
prohlédnout si místa, kde jsou
tito Čecho-američané pohřbeni.
Měl jsem to štěstí se ještě setkat s posledním česky mluvícím
knězem – otcem Odilo Crkvou. I
on na tyto kněze, kteří působili
v Broumově vzpomínal, Pater
Odilo již bohužel také zemřel.

Pater Holup - nejmladší Benediktin

Robert Leszczyński

KSIĄŻKA O WÓJTOWICACH
Tematyka książki, obejmująca
mi.in: historię, krajoznawstwo,
turystykę, politykę i inne dziedziny życia takiej społeczności jak
Wójtowice, skupia się na lokalnym charakterze, ale też opisuje
regionalny kontekst, obejmujący
całą ziemię kłodzką i może zainteresować czytelników chcących
zgłębić zarówno lokalną jak i regionalną wiedzę.
Nieskromnie posłużę się
opiniami na temat książki czytelników portalu krajoznawczego
polska-org.pl, na którym pojawiła
się informacja o książce, a który
to portal odegrał pewną rolę przy
zgłębianiu potrzebnej wiedzy
do napisania książki: maras Administrator (2020-01-14
13:38:34): Szczerze polecam
książkę naszego kolegi Roberta
(RAJL), którą mam przyjemność
obecnie czytać. Jest to niezwykle
ciekawy „kąsek” dla wszystkich
pasjonatów ziemi kłodzkiej
i nie tylko. Książka wydana jest
niezwykle starannie i zawiera
bogaty materiał ikonograficzny. Można tam znaleźć ciekawe informacje, często nawet
zaskakujące. Jest tu i historia
i współczesność. Są historie pojedynczych domostw i historie
mieszkańców wsi. Dlatego warto
poznać tą całą historię Wójtowic:)
[..] wk (2020-02-28 17:27:33): [..]
Na pewno żadna miejscowość w Polsce nie ma takiej
monografii. Potężne dzieło –
19 rozdziałów i 5 dodatków tabelarycznych, ponad 500 stron, ponad 200 ilustracji (w tym unikatowe zdjęcia), setki przytoczonych

źródeł polskich i niemieckich
(w tym niedostępne archiwalia
i prace przyczynkarskie). Całość
jest kompilacją kilku gatunków:
reportażu, wywiadów, kronik,
opisów krajoznawczych, miniesejów historycznych, a nawet informatora turystycznego. Zwykły
turysta znajdzie rzetelne opisy
ciekawych obiektów - oprócz
znanych (zwykle niedokładnie),
takich jak Fort Wilhelma i Strażnik Wieczności, są to np. ruiny
kapliczki, czy Kamień Królewski.
Niektóre tematy, interesujące
dla „zawodowców”, są szalenie
drobiazgowe (np. dyskusja nazewnictwa wzniesień w okolicy
Wójtowic). Całość wydana bardzo
starannie, w twardych okładkach
przez Fundusz Lokalny Masywu
Śnieżnika.
I jeszcze opis z okładki książki: „Wójtowice to mała wieś na
ziemi kłodzkiej. Przez ostatnie
700 lat jej historię pisali Czesi,
austriaccy Habsburgowie i pruscy Niemcy. Każde z tych państw
i monarchii miały swoje dwa stulecia. Resztę piszą teraz Polacy.
Ważne tutaj były: lasy, rolnictwo,
rzemiosło i mały przemysł, a potem także turystyka i sport. Historia tutejszego kościoła sięga pięciu wieków, a szkoła była przez
ponad 200 lat. Zwykli ludzie tutaj
przyjeżdżali, wyjeżdżali, czasem
wbrew swojej woli, przeżywali
dramaty. Pozostawiali trwałe ślady swojej aktywności w piśmie
i kulturze materialnej. We wsi bywali władający państwami, była
mała i wielka polityka. Ponad
ludźmi zawsze była zachwyca-

Okładka książki zaprojektowana przez Piotra Soszyńskiego, do której wykorzystano moje
zdjęcie i kłodzkiego fotografa Georga Marxa.

jąca i niezwykła przyroda, której
ślady liczą ponad pół miliarda lat.
To po prostu Wójtowice. O tym
jest ta książka.”
Książkę wydał znany w regionie Fundusz Lokalny Masywu

Śnieżnika, który ma swoją siedzibę właśnie w Wójtowicach. Dla
zainteresowanych nabyciem tej
pozycji polecam kontakt z Funduszem (https://flms.pl/pl/).
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PODRÓŻ DO MEGILANDU

Magdalena Maria Burger podczas otwarcia wystawy w Galerii „Cyganeria”.

Świat sztuki, to osobny język piękna, którego używają
artyści. Każda rzecz stworzona
przez człowieka przemawia
do widza. Przemawia w różny
sposób. Przez formę, kształty,
kolory, symboli. Są to rzeczy widoczne, zauważalne. Ale również
jest jeszcze coś, czego czasami
nie potrafimy wytłumaczyć. Są
obrazy, które do nas „przemawiają” i są też inne, język których jest
nam nieznany. Każdy człowiek
świadomie i podświadomie szuka
emocji. Może to jest najbardziej
zrozumiały język dla nas, który
dociera do serca, do duszy. Pomiędzy obrazem, a widzem wytwarza się niesamowity dialog.
Każdy z nas patrząc na to samo,
będzie odczytywać jakąś inną
informację, potrafi zagłębić się
w samego siebie. Artysta jest
pośrednikiem w procesie rozmo-

wy człowieka ze swoim sercem,
emocjami. Za pomocą obrazów
zmusza widza do otworzenia się
i ujawniania własnych przeżyć.
Jest w tym jakaś magia.
Ekspresyjność – tak można
określić malarstwo Magdaleny
Marii Burger. Wiązanka z symbolizmu, delikatnej wrażliwości, kobiecości i jakiejś potężnej niewidzialnej mocy, która wyłania się
z każdego obrazu. Artystka
otwiera własną duszę dla widza.
Przez kolory i niepowtarzalne
kształty wywołuje spontaniczny
dialog. Odwaga w przekazaniu
treści nie może zostawić widza
obojętnym. Jeszcze jedną charakterystyczną cechą, którą sprawia, że prace są rozpoznawalne
oraz tworzą własny styl, jest to,
że autorka nie boi się eksperymentować z technikami, materiałami, kolorami. Przepiękne

kolaże kojarzą się z magicznym
kalejdoskopem. Wywołują u widza różne asocjacje. Eksplodują
żywym kolorem.
Pomimo tego, że Magdalena
Maria Burger świetnie sobie radzi z malarstwem realistycznym,
nie da się ukryć, że artystka jest

w trakcie poszukiwania własnego stylu. Dlatego ekspresywne
i symboliczne obrazy przeważają
i doskonale oddają emocję autorki. Otwierając własną duszę Magdalena Maria Burger dyskretnie
sięga w tajemne zakątki duszy
widza.
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Konkurs „Błogosławiony Ksiądz Gerhard Hirschflelder - obrońca młodzieży”
Pod Honorowym Patronatem J. E. Ks. Bp Marka Mendyka
Parafia św. Bartłomieja w Kudowie-Zdroju i Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej
serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie plastycznym, organizowanym z okazji
10. rocznicy Beatyfikacji Bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera - pierwszego Błogosławionego Diecezji Świdnickiej.
Celem konkursu jest przybliżenie postaci Bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera, niezłomnego duszpasterza i obrońcy młodzieży przed
zgubną ideologią nazistowską w czasach hitlerowskich, zamęczonego w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau za wypowiedziane słowa „Kto z serc młodzieży wyrywa wiarę w Chrystusa
jest zbrodniarzem”.
1. Konkurs ma charakter otwarty. Przebiega w trzech kategoriach
wiekowych:
I Uczniowie szkół podstawowych
II Uczniowie szkół ponadpodstawowych
III Dorośli
2. Każdy uczeń może zgłosić jedną pracę w technice dowolnej
(rysunek, olej, akwarela pastel, akryl, kolaż) formatu 20 x 31 cm
na kartonie lub w formacie 30 x 40 cm na płótnie.
3. W kategorii dorosły możliwe jest zgłoszenie maksymalnie
3 prac w technice dowolnej w formacie 25 x 35 cm na kartonie lub
30 x 40cm i 40 x 50 cm na płótnie.
4. Organizatorzy proszą o zachowanie podanych formatów prac
biorących udział w konkursie.
5. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić informację z danymi:
imię i nazwisko Autora, kategoria wiekowa, technika wykonania,
adres zamieszkania, telefon. W wypadku uczestników nieletnich

konieczne jest dołączenie zgody na udział w konkursie podpisanej
przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.
6. Prace biorące udział w Konkursie stanowią własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich reprodukcji
w wydawnictwie oraz w prasie.
7. O miejscu i terminie wręczenia nagród Laureaci Konkursu zostaną
powiadomieni telefonicznie. Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie uczniów otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody
rzeczowe.
8. Prace należy dostarczyć do dnia 10.09.2020 roku do Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej, 57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 4
lub umówić się na odbiór przez organizatora: tel. 509 100 183.
9. Literatura:
Ks. prof. Tadeusz Fitych, Bł. Ks. Gerhard Hirschfelder rubin ziemi
kłodzkiej”, Nowa Ruda 2016; Zdzisław Szczepaniak, Duszpasterz
młodzieży ks. Gerhard Hirschfelder 1907-1942; Kłodzko 2010; czasopismo „Ziemia Kłodzka” (wydanie elektroniczne numery z lat
2010 - 2020), Internet.
9. Szczegółowych informacji o Konkursie udziela: Teresa Bazała,
tel.509 100 183, e-mail t.bazala@onet.pl.

Konkurs „Błogosławiony Ksiądz Gerhard Hirschflelder - obrońca młodzieży”
Pod Honorowym Patronatem J. E. Ks. Bp Marka Mendyka
Parafia św. Bartłomieja w Kudowie-Zdroju i Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej
serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie literackim, organizowanym
z okazji 10. rocznicy Beatyfikacji Bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera - pierwszego Błogosławionego Diecezji Świdnickiej.
Celem konkursu jest przybliżenie postaci Bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera, niezłomnego duszpasterza i obrońcy młodzieży przed
zgubną ideologią nazistowską w czasach hitlerowskich, zamęczonego w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau za wypowiedziane słowa „Kto z serc młodzieży wyrywa wiarę w Chrystusa
jest zbrodniarzem”.
1. Konkurs ma charakter otwarty. Przebiega w trzech kategoriach
wiekowych:
I Uczniowie szkół podstawowych
II Uczniowie szkół ponadpodstawowych
III Dorośli
2. Każdy uczeń może zgłosić jedną pracę w wybranym przez siebie
gatunku literackim (wiersz, opowiadanie, list, wywiad, itp.)
3. W kategorii dorosły możliwe jest zgłoszenie maksymalnie 3 prac
w wybranym przez siebie gatunku literackim.
4. Prace należy przesłać na adres organizatorów
w postaci wydruku komputerowego.
5. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia z danymi: imię i nazwisko, Autora, tytuł utworu, oznaczenie gatunku literackiego pracy,
kategoria wiekowa, adres zamieszkania, telefon.
6. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie

zgody na udział w konkursie, podpisane przez opiekuna prawnego
lub przedstawiciela ustawowego.
7. Prace biorące udział w Konkursie stanowią własność organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich publikacji w wydawnictwie oraz w prasie.
8. O miejscu i terminie wręczenia nagród Laureaci
Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opiekunowie uczniów otrzymają pamiątkowe
dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.
9. Prace należy nadesłać do dnia 5.09.2020 roku na adres: Fundacja
Odnowy Ziemi Noworudzkiej, ul. Strzelecka 2a, 57-400 Nowa Ruda
10. Literatura: Ks. prof. Tadeusz Fitych,
„Bł. Ks. Gerhard Hirschfelder rubin ziemi kłodzkiej”, Nowa Ruda 2016,
Zdzisław Szczepaniak, Duszpasterz młodzieży ks. Gerhard Hirschfelder (1907 - 1942), Kłodzko 2010, Ks. prof. Tadeusz Fitych, List Boga.
Błogosławiony ks. Gerhard Hirschfelder heros ducha ziemi kłodzkiej, Kudowa Zdrój-Czermna, 2015 płyta CD), czasopismo „ Ziemia
Kłodzka” (wydanie elektroniczne, numery z lat 2010 - 2020), Internet.
11. Szczegółowych informacji o Konkursie udziela: Teresa Bazała
tel.509 100 183, e-mail t.bazala@onet.pl
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A CO TAM W RÓŻANYM DWORZE
A co tam w Różanym Dworze
… Wielka Literacka Rodzina, czyli
… złota, ciepła polska jesień.
Jesień owoc niesie. Owoc
wielu miesięcy pracy. Lekko skłania się ku zimie, gdy z pierwszym
śniegiem nadchodzi senność
i odpocznienie. Cieszmy się owocem pracy naszej. Radujmy się
wspólnie jak to bywa w wielkiej,
kochającej się Rodzinie. Bowiem
wiele tak odmiennych aspiracji
i marzeń… czasem sprzecznych
wiąże tajemna wspólnota. Wiem,
wiem… powiecie Państwo, że jak
to według starego porzekadła –
z rodziną najlepiej wychodzi się
na fotografii. I to też prawda,
bowiem w każdej opowieści zawsze tkwi owo ziarenko prawdy.
Jednak ta prawda wielka i najprawdziwsza bajce o Kopciuszku podobna, a może o Brzydkim
Kaczątku Hansa Christiana Andersena. A to, gdy ze zwyczajności rodzi się niezwykłość. Tak
na oczach naszych lekko jak piórko spada. Tak i tutaj, gdy jesteśmy razem i wspólnie tworzymy
oblicze literatury jako profesjonalni twórcy – pisarze i poeci.
To wtedy słowo nasze ma moc
przemieniania Świata. Przemiany
zwyczajności w niezwyczajność.
Dlatego też słowo ważyć należy jak na aptekarskiej wadze …
jako ów Wdowi Grosz. Bowiem
czasem cięższe jest owo słowo
niż największe ciężary Świata.
Jesteśmy my literaci jak
wielka, wielka Rodzina. I łączy
nas owa więź, której można
nie dostrzec i nie docenić. Jednak pamiętać należy, że każdy
z nas literatów jest członkiem
tej wielkiej rodziny i nawet ten
najmniejszy i najsłabszy, cząstką
jej jest ważną i wspólną. I bronić
będziemy każdego jako to przed
laty napisał Aleksandr Dumas
w powieści Trzej muszkieterowie
i włożył słowa te w usta d’Artagnana… jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego.
A gdy będziecie Państwo
czytać te słowa w dni grudniowe, to być może śnieżyć będzie
i wiatr mroźny za oknem gałęziami szyby smagać będzie …
a to ta pora właśnie rodzinie
najbliższa. W ciepłych domach,
popołudniami i wieczorami…
tak blisko siebie jak nigdy.
A i czas zwalnia wtedy i serca

biją spokojniej. Ceńmy ten czas
wspólny rodzinny, bo nic lepszego na tym naszym Świecie nie
ma jak owa bliskość szczególna,
poczucie bezpieczeństwa i siły,
które czerpiemy z tego wspólnego obcowania. A i Święta już
za pasem i zapach świerczyny,
a dzieciom naszym gwiazdki
z Nieba. Choć powiem Państwu,
że z perspektywy czasu, z mojego
dzieciństwa pamiętam nie tyle
piękne drobiazgi i prezenty pod
choinką, co ciepło rodzinne i miłość. To szczególny i największych
dar tych wspólnych chwil.
Jednak wróćmy do Wielkiej
Literackiej Rodziny …
A opowiem dzisiaj o tej
Wielkiej Rodzinie słów kilka
i o jesieni polskiej złotej i ciepłej,
co tuż przed zimą stąpa. Świat
złoci… i mówi nam pisarzom,
że już czas. Nadszedł czas, aby
usiąść w domach naszych, przy
biurkach, przy lampach wieczornych… z psiakiem tulącym się
do stóp, z kociskiem na kolanach coś tam sobie mruczącym
po swojemu i… pisać, pisać, pisać. Księgi nowe i wiersze. Stare
rękopisy z przepastnych szuflad
wydobyć, kartki policzyć, czy aby
jakaś nie zgubiła się i nie zaginęła. I pisać, gdy za oknem wiatr
i deszcz, gdy za oknem śnieży,
a mróz kwiaty na szybach maluje.
Bo nadchodzi czas pracy pisarskiej. Ciszy i skupienia.
Wróćmy jednak do polskiej
jesieni literackiej. Do dolnośląskości i wspólnoty, o której pisałam. A wiecie to przecie, że każda
Rodzina … Mateczkę ma. Tak
i u nas. Naszą literacką Mateczką jest Aleksandra Pijanowska
- Adamczyk, zwana przez nas
Oleńką. Nestorka Związku Literatów Polskich na Dolnym Śląsku,
choć o wieku damy mówić nie
uchodzi, to jednak powiem Państwu, że seniorka nasza kończy
właśnie 98 lat. To złota jesień życia, tym bardziej piękna, że w pełni sił wszelakich. A intelekt, wiedza, błyskotliwość takie, że i nie
zawsze młodzi nadążyć mogą.
I w rozmowie bacznym i czujnym
należy być, a to na wszelki przypadek, gdyby starsza Pani sprawdzić chciała czy słuchamy i czy
ripostę dać możemy, by sprostać
chwili. Mateczka ta nasza wielce się o nas wszystkich troszczy

Monika Maciejczyk

Plakat promujący spotkanie „Dwa kolory tej samej krwi”.

i przeżywa każdy nasz upadek
i sukces każdy. Na zdrowie nasze
ma baczenie; jak to prawdziwa
Mateczka. Uczyłam się od Niej
przez lata nie tylko wszystkiego, co z literaturą związane być
może, ale też tej szczególnej
ciepłej i dobrej uwagi. Troski tej
serdecznej o innych. Kłaniamy
Jej się nisko i wdzięczność naszą okazujemy, bowiem skarb to
nasz jest wielki. Miałam zaszczyt
w dniu 9 października 2019 roku
w Klubie Muzyki i Literatury
we Wrocławiu prowadzić benefis
Naszej kochanej nestorki Aleksandry Pijanowskiej – Adamczyk
i Jej córki, także pisarki i poetki –
Grażyny Adamczyk – Lidtke. Tytuł spotkania – Dwa kolory tej
samej krwi, bowiem dwie pisarki
matka i córka, a twórczość tak
odmienna jakby na antypodach. Aleksandra reprezentuje

nurt klasyczny w prozie i poezji
polskiej. Córka Jej Grażyna to
pisarka, poetka i tancerka, założycielka pierwszej szkoły tańca
flamenco w Polsce. Animatorka
i właścicielka Pałacyku Tańca
we Wrocławiu. Prowadzi go
od wielu już lat wspólnie z mężem Aleksandrem Lidtke, wybitnym tancerzem i aktorem
będącego już historią Teatru
Grotowskiego. Matka i córka
to dwie literackie tak odmienne osobowości, a jednocześnie
dopełnienie stwarzające klimat
wielkiej literatury i sztuki. Wspaniałe to było spotkanie, pełne
wspomnień i ciepła rodzinnego.
Pełne poezji i opowieści o życiu –
współczesności i nadziei na przyszłość. Spotkaniu towarzyszyły
przygotowane przez Grażynę
Adamczyk – Lidtke… muzyka
i taniec hiszpański. Taniec kobiet
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z dzbanami – muzyka, balet
i piękna choreografia. Za oknami wiatr i jesienna pogoda,
a w Klubie Muzyki i Literatury
gorące klimaty, barwy i hiszpańska muzyka. Nasza nestorka
Aleksandra Pijanowska – Adamczyk dosłownie obsypana została
kwiatami, a ja miałam szczęście
już w zaciszu domowym seniorki wykonać fotografię – Oleńki
tonącej w bukietach.
A już 18 października – Międzynarodowy Zjazd Poetów
w Czechach. Nasza droga Věra
Kopecká przygotowała kolejną
edycję Dni Poezji w Broumovie.
W tym roku wspólnie obchodziliśmy uroczystość jubileuszu –
to już 20 lat minęło. Uczestniczę
od początku w pracach organizowanych w ramach działań Vĕry
Kopeckiej i powiem Państwu,
że lata tej współpracy i przyjaźni należą do najpiękniejszych
moich wspomnień. Pokłosiem
uroczystości 20-lecia jest jubileuszowa antologia pod redakcją
Vĕry Kopeckiej i Antoniego Matuszkiewicza – Pegas nad Broumovem, wydana w 4 językach czeskim, polskim, ukraińskim
i rosyjskim. Wybitna to pozycja

na europejskiej scenie wydawniczej, prezentująca wiersze poetów znanych i reprezentatywnych dla swoich środowisk - Czechy, Słowacja, Polska, Bułgaria,
Rosja, Ukraina. Miałam zaszczyt
znaleźć swoje miejsce w tej wyjątkowo cennej publikacji – wierszem balladą – Na Wschodzie bez
zmian. Świętowaliśmy jubileusz
Vĕry Kopeckiej w czeskim Broumovie i Křinicach, a w Polsce
w Ludwikowicach, gdzie uroczyście przyjęli nas przyjaciele polscy – Teresa Bazała i Julian Golak
… Poezja, sztuka, wernisaż fotografii artystycznej Vĕry Kopeckiej, muzyka i śpiew wokalistów,
a na deser pyszny tort upieczony
przez naszą drogą przyjaciółkę
Teresę Bazałę. Szczęśliwe i dobre
to chwile … w myśl przesłania,
które podkreśla zawsze z wielkim
przekonaniem Julian Golak, że
jesteśmy jedną Wielką Rodziną.
I tego wieczoru czuliśmy to bardzo mocno - My wszyscy z tylu
krajów Słowiańszczyzny.
13 listopada 2019 roku
w Różanym Dworze zorganizowałam spotkanie autorskie
sławnej pisarki i poetki polskiej
Elżbiety Śnieżkowskiej - Bielak

Uczestnicy spotkania „Dwa kolory tej samej krwi”.
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pt. Gdyby ściany mogły mówić.
I XVI już listopadowy Festiwal
– Poeci bez Granic w Polanicy
- Zdroju, organizowany przez
ZLP wspólnie z władzami samorządowymi pod patronatem
honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach festiwalu odbyło się
wiele wykładów, między innymi w szkołach ziemi kłodzkiej.
Festiwal to rozmowy i noce
poezji, to Hyde Park i promocja

nowej antologii ZLP – Polanickie
inspiracje. To wspólne złożenie
kwiatów pod pomnikiem Adama Mickiewicza i wiele, wiele
serdeczności.
A tuż po festiwalu miałam zaszczyt wręczyć Grażynie Adamczyk-Lidtke Nagrodę Imię Róży
za ogromny wkład w polską literaturę współczesną i wieloletnią
współpracę w ramach Projektu
Inicjatywny Różany Dwór.
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MUZEUM PAPIERNICTWA OTWARTE
DLA ZWIEDZAJĄCYCH W NOWYCH WARUNKACH
WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ

Pandemia koronawirusa
mocno zmieniła nasze życie.
Przerwała również bardzo dobry
okres dla Muzeum Papiernictwa,
które w pierwszych tygodniach
2020 roku cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem turystów.
W styczniu i lutym odnotowaliśmy wzrost liczby zwiedzających
o 75% w stosunku do tego samego okresu 2019 roku.
Decyzją władz państwowych
muzeum od 12 marca nie przyjmowało zwiedzających. Zintensyfikowaliśmy naszą działalność
w „sieci”, tworząc na naszej stronie zakładkę # Zostań w domu
z M u z e u m Pa p i e r n i c t w a ,
w której zamieszczaliśmy filmy
edukacyjne i artykuły popularno-naukowe. Nie przestaliśmy
czynić przygotowań o wpisanie najcenniejszych młynów
papierniczy na listę UNESCO.

Projekt, w którym uczestniczą
historyczne papiernie z Polski
(Duszniki-Zdrój), Czech (Velke
Losiny), Niemiec (Homburg
w Bawarii) i Francji (Ambert) jest
kontynuowany, choć zadania zaplanowane na wiosnę tego roku
musimy przełożyć na miesiące
letnie.
W kwietniu rozpoczęliśmy
przygotowania do otwarcia muzeum już w nowych warunkach.
Opracowaliśmy nowe zasady
zwiedzania, które zostały skonsultowane z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną
w Kłodzku. Już w końcu kwietnia Muzeum Papiernictwa było
gotowe na otwarcie – brakowało
tylko decyzji władz rządowych
umożliwiających działalność
muzeów. Okazało się, że muzea
i galerie będą mogły wznowić
działalność w „drugim etapie

odmrażania gospodarki”, który
rozpoczął się 4 maja. Dlatego
Muzeum Papiernictwa już 4 maja
zostało otworzone dla zwiedzających, jako jedno z pierwszych
muzeów w Polsce. W związku
z ciągle trwającym ryzykiem
zakażenia, działamy na nieco
innych zasadach:
- musimy unikać gromadzenia
ludzi, dlatego ograniczamy liczbę wchodzących do muzeum
do 10 osób na pół godziny,
- aby unikać kolejki do muzeum
wprowadziliśmy rezerwację telefoniczną, dlatego przed planowaną wizytą najlepiej zadzwonić
pod numer 748 627 424 i ustalić
godzinę wejścia,
- jak w całej Polsce zwiedzamy
w maseczkach i używamy płynów
do dezynfekcji dłoni,
- dla zwiedzających przygotowaliśmy treść audioprzewodnika

do pobrania na smartfony (nasze audioprzewodniki są również
dostępne, a po każdym użyciu
poddawane są dezynfekcji),
- istnieje możliwość wykonania
własnej kartki papieru, również
przy zastosowaniu szczególnych
zasad bezpieczeństwa.
Wprowadzaliśmy nowe wersje językowe audioprzewodników; dotąd można było wysłuchać opowieści o ekspozycjach
w j. polskim i angielskim,
a obecnie są dostępne dodatkowo wersje w językach czeskim
i niemieckim.
Muzeum czynne jest od poniedziałku do soboty w godz.
9.00-18.00, a w niedzielę w godz.
9.00-16.00. Zapraszamy!
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MUZEUM PAPÍRENSTVÍ OTEVŘENÉ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
PODLE NOVÝCH PODMÍNEK
Pandemie koronaviru výrazně změnila náš život. Přerušila
také velmi dobré období pro
Muzeum papírenství, které se v
prvních týdnech roku 2020 těšilo obrovskému zájmu turistů. V
lednu a únoru jsme zaznamenali
75% nárůst počtu návštěvníků
ve srovnání se stejným obdobím
roku 2019.
Na základě rozhodnutí státních orgánů muzeum nepřijímalo
návštěvníky od 12. března. Zintenzívnili jsme své aktivity v „síti“
a vytvořili jsme na našich stránkách záložku # Zůstaňte doma
s Muzeem papírenství, ve které
jsme publikovali vzdělávací videa
a populárněvědecké články. Nepřestali jsme se připravovat na
zápis nejcennějších papírenských
mlýnů na seznam UNESCO. Pro-

jekt, kterého se účastní historické
papírny z Polska (Duszniki-Zdrój),
České republiky (Velké Losiny),
Německa (Homburg v Bavorsku)
a Francie (Ambert), pokračuje,
i když úkoly plánované na jaro
letošního roku musíme přeložit
na letní měsíce.
V dubnu jsme se začali připravovat na otevření muzea podle nových podmínek. Vypracovali
jsme nová pravidla návštěvního
řádu, která jsme konzultovali s
Okresní sanitární a epidemiologickou stanicí v Kłodzku. Již
koncem dubna bylo Muzeum
papírenství připraveno na otevření – chybělo pouze rozhodnutí
správních orgánů umožňujících
fungování muzeí. Ukázalo se,
že muzea a galerie budou moci
obnovit provoz ve „druhé etapě

odmrazování ekonomiky“, která
byla zahájena 4. května. Proto
Muzeum papírenství bylo již 4.
května otevřeno pro návštěvníky
jako jedno z prvních muzeí v Polsku. Vzhledem k přetrvávajícímu
riziku nákazy pracujeme na poněkud odlišných principech:
– musíme se vyhnout shlukování
lidí, proto omezujeme počet
návštěvníků muzea na 10 osob
na půl hodiny,
– abychom zabránili frontám do
muzea, zavedli jsme telefonickou
rezervaci, proto před plánovanou
návštěvou je nejlépe zavolat na
číslo 748 627 424 a dohodnout
čas vstupu,
– stejně jako v celém Polsku jsou
prohlídky možné v roušce a používají se dezinfekční prostředky
na ruce,

– pro návštěvníky jsme připravili
obsah zvukového průvodce ke
stažení na smartphony (naše
zvukové průvodce jsou také
dostupné a po každém použití
jsou dezinfikovány),
– je možné vyrobit si vlastní list
papíru, také s dodržením zvláštních bezpečnostních opatření.
Zavedli jsme nové jazykové
verze zvukových průvodců; dosud bylo možné poslechnout si
komentáře k expozicím v jazyce
polském a anglickém a nyní jsou
k dispozici další verze v jazyce
českém a německém.
Muzeum je otevřeno od
pondělí do soboty 9.00–18.00
hod. a v neděli 9.00–16.00 hod.
Zveme vás!

dr hab. Maciej Szymczyk

PAPIERMUSEUM DUSZNIKI-ZDRÓJ UNTER NEUEN
BEDINGUNGEN FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT ZUGÄNGLICH
Die Coronavirus-Pandemie
hat unser Leben ganz schön auf
den Kopf gestellt. Sie unterbrach
eine für das Papiermuseum sehr
gute Zeit, denn in den ersten Wochen des Jahres 2020 war es bei
Touristen auf großes Interesse
gestoßen. Im Januar und Februar
verzeichneten wir einen Anstieg
der Besucherzahlen um 75% im
Vergleich zum gleichen Zeitraum
im Jahr 2019!
Auf Beschluss der staatlichen
Behörden hat das Museum seit
nunmehr dem 12. März keine
Besucher mehr empfangen.
Wir hingegen haben unsere Aktivitäten im "Netzwerk" aktiviert
und und schufen auf unserer
Website das Lesezeichen # Mit
dem Papiermuseum zu Hause
bleiben, auf der wir Lehrfilme
und populärwissenschaftliche
Artikel platzierten. Auch haben
wir weiter daran gearbeitet, uns
auf die Aufnahme der wertvollsten Papierfabriken in die UNESCO-Liste vorzubereiten. Das

Projekt, an dem sich historische
Papierfabriken aus Polen (Duszniki-Zdrój), der Tschechischen Republik (Velke Losiny), Deutschland (Homburg in Bayern) und
Frankreich (Ambert) beteiligen,
wird fortgesetzt, obwohl wir die
für dieses Frühjahr geplanten Aufgaben auf die Sommermonate
verschieben müssen.
Im April begannen wir mit
den Vorbereitungen für die
Eröffnung des Museums - dies
bereits unter neuen Bedingungen. Wir haben neue Regeln für
die Besichtigung unserer Sehenswürdigkeiten festgelegt, die mit
der Distriktstation der Staatlichen
Sanitärinspektion in Kłodzko abgestimmt wurden. Bereits Ende
April war das Papiermuseum zur
Eröffnung bereit - es fehlten nur
noch die Entscheidungen der Regierungsbehörden, die den Betrieb von Museen ermöglichten.
Wie sich zeigte, durften Museen
und Galerien ihre Aktivitäten in
der "zweiten Phase des wirt-

schaftlichen Auftauprozesses",
der am 4. Mai begann, wieder
aufnehmen. Aus diesem Grund
wurde das Papiermuseum am 4.
Mai - als eines der ersten Museen
in Polen - für die Öffentlichkeit freigegeben. Aufgrund des
anhaltenden Infektionsrisikos
arbeiten wir jedoch nach leicht
modifizierten Prinzipien:
- Wir müssen größere Menschenansammlungen vermeiden,
deshalb beschränken wir die Zahl
der Personen, die das Museum
betreten dürfen, auf 10 Besucher
pro halbe Stunde.
- Um Warteschlangen vor dem
Museum zu vermeiden, haben
wir eine telefonische Reservierung eingerichtet. Am besten
rufen Sie daher die Nummer
748 627 424 an und legen die
Eintrittszeit vor dem geplanten
Besuch fest.
- Wie in ganz Polen vorgeschrieben, besuchen wir das Museum
mit Gesichtsmaske und verwenden Handdesinfektionsmittel.

- Für die Besucher haben wir
den Inhalt des Audioguides zum
Herunterladen auf Smartphones
vorbereitet (unsere Audioguides
sind ebenfalls erhältlich und
werden nach jeder Benutzung
desinfiziert).
- Es ist möglich, ein eigenes Blatt
Papier herzustellen, was gleichfalls unter Einhaltung besonderer
Sicherheitsregeln geschieht.
Wir haben neue Sprachversionen für die Audioguides eingeführt. Bisher war es möglich,
die Erläuterungen zu den Ausstellungen auf Polnisch und
Englisch zu hören. Jetzt gibt es
zusätzliche Versionen auf Tschechisch und Deutsch.
Das Museum hat von Montag
bis Samstag von 9.00 bis 18.00
Uhr und sonntags von 9.00 bis
16.00 Uhr geöffnet. Besuchen
Sie uns!
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ZAPROSZENIE NA XXI DNI POEZJI W BROUMOVIE

Věra Kopecká podczas otwarcia XX Dni Poezji w Broumovie w październiku 2019 roku.

XXI Dni Poezji w Broumovie odbędą się w dn. 16 – 18.
10.2020 r.
Impreza odbędzie się dzięki
pomocy Miasta Broumova, Agentury pro rozvoj Broumovska, gminy Křinice.Będzie także częścią
XVI Wschodnioczeskiego Jesiennego Maratonu Artystycznego,
organizowanego przez Středisko
východočeských spisovatelů.
Celem spotkania jest wzbogacenie życia kulturalnego Broumova, przybliżenie uczniom
i studentom broumovskich szkół
i Województwa Kralovohradeckiego poezji współczesnej i jej
twórców, stworzenie przestrzeni
dla wzajemnego poznawania się
i prezentacji utworów uczestniczących pisarzy, wzbogacenie
ich twórczości poprzez nowe
inspiracje i przyczynienie się
do podniesienia jej poziomu.
Czego możecie oczekiwać?
* Autorów z Czech, Moraw, Polski,
Słowacji – różnego wieku, wykształcenia, zawodu i doświadczenia literackiego.
* Miłej, przyjacielskiej i twórczej
atmosfery oraz sprzyjającego
otoczenia w Domu Kultury
w Křinicach (w byłej szkole).
* Wieczorów poezji i warsztatów
literackich.
* Almanachu uczestniczących
autorów i antologii wierszy
o drzewach z warsztatów z mi-

nionych lat.
* Autorskich prezentacji w Broumovie i Křinicach, na których
uczestnicy będą mieli możliwość
przedstawić swoje wiersze – sobie nawzajem i publiczności.
* Spacerów po Broumovie i Křinicach.
* Wystawy obrazów z pleneru
w Křinicach.
* Zwiedzania Broumovskiego
klasztoru i ogrodów klasztornych.
Dalsze informacje:
Większość uczestników będzie zakwaterowana w Domu
Kultury w Křinicach, w większych pokojach. Koszt za 1 nocleg to 250 Kč + pobytowa opłata
15 Kč.Zainteresowani zakwaterowaniem w pokojach dwuosobowych mogą załatwić sobie
noclegi w kwaterach prywatnych
na własny koszt.
W piątek dla przybywających
uczestników będzie przygotowany poczęstunek, a później kolacja
w Křinicach.
W sobotę za obiad i kolację
każdy płaci sam (obiad – 95
Kč, kolacja – 90 Kč). Śniadanie
przygotowują sobie uczestnicy
we własnym zakresie, do dyspozycji będzie kuchenka.
Opłata organizacyjna wynosi
150 Kč.
Zgłoszenia na Dni Poezji wraz
z 2 lub 3 krótszymi wierszami,

jakie chcielibyście umieścić w almanachu, prześlijcie do dnia 20
lipca br. e-mailem na adres: kopecka.vera@volny.cz albo pocztą
na adres: Mgr.Věra Kopecká, Křinice 8, 55001 Broumov, Czechy
Tym, którzy się zgłoszą, ale
do Broumova nie przyjadą, zostanie almanach przesłany na ich
prośbę po zapłaceniu podstawowej opłaty organizacyjnej 100 Kč.
Przygotujcie sobie także
1 – 2 wiersze na inauguracyjną
prezentację autorską i na występ
w Křinicach .
Na ewentualne pytania chętnie odpowiem Wam za pośrednictwem e-maila.
Oczekuję Waszych propozycji odnośnie warsztatów.
Z radością oczekuję spotkania
z Wami!
Program spotkań :
piątek 16. 10.
8:00 – 12:00
Spotkania wybranych gości
z uczniami broumovskich szkół
14:00 – 17:00 przybycie i akredytacja uczestników w pomieszczeniach
broumovskiego klasztoru – Kreslírna, czas wolny, zwiedzanie
zabytków miasta poczęstunek,
przygotowanie występu z wier-

szy uczestników
17:00 – 18:30
Wieczór pełen
poezji – program dla publiczności w Kreslírnie broumovskiego
klasztoru
19:00 – 20:30
Kolacja i zakwaterowanie uczestników
20:30 – 23:00
Wystawa obrazów z pleneru w Křinicach, 1.
i 2. warsztat twórczy
sobota 17. 10.
9:00 – 12:00 Wykłady, warsztaty
12:00 – 13:00 Obiad
14.00 – 16:30 Przechadzka
w okolicy, warsztat
17 – 19:00 Czas dla gości, nowe
książki uczestniczących
autorów
19:00 Kolacja
20:00 – 22:00 Dokończenie
i prezentacja prac z warsztatów,
informacje z klubów literackich,
wieczór towarzyski
niedziela 18. 10.
9:00 – 10:00 Zakończenie spotkania,
odjazd uczestników
Program może być uściślony, uzupełniony lub zmieniony
przez organizatorów stosownie
do okoliczności.

Ziemia Kłodzka nr 300-301/czerwiec - lipiec 2020

81

Věra Kopecká

XXI. DNY POEZIE V BROUMOVĚ

Básníci - účastníci XX. Dnů poezie v Broumově v roce 2019

XXI. Dny poezie v Broumově
se budou konat 16. 10. – 18. 10.
2020
Setkání se uskuteční za podpory Města Broumova, Agentury
pro rozvoj Broumovska a obce
Křinice a budou součástí 16.
Východočeského podzimního
uměleckého maratónu pořádaného Střediskem východočeských spisovatelů.
Cílem setkání je obohatit
kulturní život Broumova, přiblížit žákům a studentům broumovských škol a Královéhradeckého kraje současnou poezii a její
tvůrce, vytvořit prostor k vzájemnému poznávání a prezentaci
tvorby zúčastněných autorů,
obohatit jejich tvorbu o novou
inspiraci a přispět ke zkvalitnění
jejich tvorby.
Na co se můžete těšit?
* Na autory z Čech, Moravy,
Polska, Slovenska a různého
věku, vzdělání, profesí i literárních zkušeností.
* Na příjemnou, přátelskou
a tvůrčí atmosféru a přívětivé
prostředí v Obecním domě v
Křinicích (bývalá škola).
* Na poetické večery a dílny.
* Na sborník zúčastněných
autorů a antologii Stromy
průvodci našich cest z tvůrčích
dílen minulých ročníků.
* Na autorská vystoupení
v Broumově a v Křinicích, v ni-

chž mají účastníci možnost
představit své verše sobě
navzájem i veřejnosti.
* Na procházku Broumovem
a Křinicemi.
* Na výstavu obrazů z plenérů
v Křinicích.
* Na prostředí Broumovského
kláštera a klášterní zahradu.
Další informace :
Převážná většina účastníků
bude ubytována v Obecním
domě v Křinicích ve větších pokojích. Cena za 1 nocleh je 250
Kč + ubytovací taxa 15 Kč.
Zájemci o ubytování ve dvou
si mohou zajistit ubytování v soukromí na vlastní náklady.
Sobotní oběd a večeři si hradí
každý účastník sám (oběd 95 Kč,
večeře 90 Kč), snídani si zajišťují
účastníci sami, k dispozici bude
kuchyňka.
V pátek bude pro účastníky
připraveno občerstvení a v Křinicích večeře.
Účastnický poplatek: 150 Kč
Přihlášky na Dny poezie
a 2 až 3 kratší básně, kte rými se chcete prezentovat
ve sborníku zašlete do 20. 7.
e-mailem na adresu: kopecka.
vera@volny.cz nebo poštou na
adresu Mgr. Věra Kopecká, Křinice
8, 550 01.
Těm, kteří se přihlásí a do Broumova nepřijedou, bude sborník

zaslán na požádání po zaplacení
sníženého účastnického poplatku
100 Kč.
Připravte si rovněž 1 – 2
básně na zahajovací autorské
čtení a čtení v Křinicích.
Případné dotazy vám ráda
zodpovím prostřednictvím e-mailu.
Uvítám vaše náměty pro dílny. Těším se na setkání s vámi.
pátek 16. 10.
8:00 – 12:00
besedy hostů s žáky a studenty
broumovských škol
14:00 – 17:00
sraz účastníků a prezence
v prostorách Broumovského
kláštera – Kreslírna

sobota 17. 10.
9:00 – 12:00
přednášky, dílny
12:00 – 13:00
oběd
14 – 16:30
vycházka do okolí, dílna
17 - 19:00
okénko hostů, nové knihy účastníků, přístupné veřejnosti
19 - večeře
20:00 – 22:00
p re z e n t a c e p r a c í z d í l e n
informace z literárních
klubů společenský večer
neděle. 18. 10.
9:00 – 10:00 závěr setkání
odjezd účastníků

volný program, prohlídka kulturních památek města
občerstvení, příprava pořadu
z veršů účastníků
17:00 – 18:30
Podvečer plný poezie – pořad
z veršů zúčastněných autorů
pro veřejnost v Kreslírně Broumovského kláštera
19:00 – 20:30
večeře a ubytování účastníků
20:30 – 23:00
výstava obrazů
z plenérů v Křinicích, 1. a 2. tvůrčí
dílna
Antologie vydaná během XX. Dnů poezie
v Broumově
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ZIĘBICE

Opactwo Cystersów w Henrykowie - fot. Grzegorz Noculak

Ziębice to miasto położone wśród malowniczych pagórków Wysoczyzny Ziębickiej
na południowym wschodzie
Dolnego Śląska. Ta dawna stolica piastowskiego Księstwa Ziębickiego zachowała oryginalny
średniowieczny układ urbanistyczny. Wraz z początkami
miasta powstawał, istniejący
do dziś, kościół parafialny
pw. św. Jerzego i NMP, obecnie
Bazylika Mniejsza, który jest najstarszym zabytkiem miasta, stanowiącym unikatowe połączenie
dwunawowej wczesnogotyckiej
hali z lat 1265–75 i trójnawowego
prezbiterium późnogotyckiego
z lat 1477–1504. W centrum miasta znajduje się duży plac rynkowy z kamieniczkami i uliczkami
o zwartej zabudowie. Obecnie
w Ratuszu Miejskim mieści
się jedyne w Polsce muzeum
regionalne, specjalizujące się
w ekspozycji sprzętów gospodarstwa domowego. Stare miasto otoczone jest ulicą Wałową,
w miejscu której niegdyś znajdowała się fosa. Do dziś zachowały
się fragmenty fortyfikacji oraz
jedna z bram miejskich – Brama
Paczkowska. Ozdobą Ziębic jest
monumentalny, zabytkowy Park
Miejski z górującym nad miastem
pomnikiem Orła Piastowskiego.
Ta największa ceramiczna rzeźba w Europie stanowi wspaniały
punkt widokowy na panoramę
miasta i okoliczne wzgórza,
z klasztorem pocysterskim i górą
Ślężą w tle. Gmina Ziębice posiada mnóstwo atrakcji turystycz-

nych. Jedną z nich jest Granica
św. Jana, powstała na przełomie
XIII-XIV wieku w postaci sześciu
granitowych słupów. To granica
dawnego księstwa biskupiego
powstałego na Śląsku w końcu
XII wieku.
Niezapomniane chwile spędzi każdy kto odwiedzi kompleks
leśny w Henrykowie, który jest
obszarem chronionego krajobrazu, obejmujący zabytkowy
ogród i park przyklasztorny
z bogatym drzewostanem.
To właśnie w Henrykowie, oddalonym od Ziębic o 8 km, znajduje się jeden z najważniejszych
obiektów zabytkowych Śląska
i Polski – pocysterski zespół
klasztorny – Klasztor Księgi Henrykowskiej, liczący ok. 800 lat.
Swoją sławę obiekt zawdzięcza
kronice klasztornej z XIII w., zwanej Księgą henrykowską, którą
w 2015 wpisano na listę „Pamięć
Świata” UNESCO. Pierwsze karty
wypełnione zostały przez opata
Piotra w roku 1269, a następnie
uzupełnione po roku 1310.
W Księdze tej zapisano pierwsze
polskie zdanie „Day ut ia pobrusa, a ti poziwai” (daj ja pomielę,
a ty odpocznij) oraz kilkadziesiąt
polskich nazw pobliskich miejscowości.
Serdecznie zapraszamy
do tego pięknego, historycznego miasta i malowniczej gminy.
Znajdziecie tu Państwo spokój
oraz odpoczynek i z pewnością
zostaniecie serdecznie przyjęci
przez gościnnych mieszkańców...
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ZIĘBICE (DT. MÜNSTERBERG)
Ziębice (dt. Münsterberg) ist
eine Stadt inmitten der malerischen Hügel des Münsterberger-Plateaus im Südosten Niederschlesiens. Diese ehemalige
Hauptstadt des Herzogtums
Münsterberg hat das ursprüngliche mittelalterliche Stadtbild
bewahrt. Zusammen mit den Anfängen der Stadt entstand die
heutige Pfarrkirche St. Georg
und der Heiligen Jungfrau Maria, derzeit die Basilica Minor, das
älteste Denkmal der Stadt, eine
einzigartige Kombination aus
einer frühgotischen Halle mit
zwei Kirchenschiffen von 1265
- 75 und einem spätgotischen,
dreischiffigen Chorraum von
1477 bis 1504. In der Innenstadt
gibt es einen großen Marktplatz
mit Mietshäusern und Straßen
von geschlossener Bauweise.
Derzeit beherbergt das Rathaus
das einzige regionale Museum in
Polen, das sich auf die Ausstellung von Haushaltsgeräten spezialisiert hat. Die Altstadt ist von
der Wałowa-Straße umgeben,
wo sich einst der Wassergraben
befand. Teile von Befestigungen
und eins der Stadttore - das
Patschauer Tor - sind bis heute
erhalten geblieben. Die Zierde
von Ziębice ist der monumentale,
historische Stadtpark mit dem
Denkmal des Piastenadlers, das
die Stadt überragt. Diese größte
Keramikskulptur in Europa ist ein
wunderbarer Aussichtspunkt auf
das Panorama der Stadt und die
umliegenden Hügel, mit dem
Zisterzienserkloster und dem

Panorama Ziębic. Fot. Wojciech Zioła

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela w Henrykowie. Fot. Wojciech Zioła

Zobtenberg im Hintergrund.
Die Gemeinde Ziębice hat viele
touristische Attraktionen. Eine
davon ist die St. Johannes – Grenze. Sie entstand um die Wende
des 13. und 14. Jahrhunderts in
Form von sechs Granitsäulen.
Dies ist die Grenze des ehemaligen bischöflichen Fürstentums,
das Ende des 12. Jahrhunderts
in Schlesien gegründet wurde.
Jeder, der den Waldkomplex
in Henryków / Heinrichau besucht, ein Gebiet mit geschützter
Landschaft, einschließlich eines
historischen Gartens und eines
Klosterparks mit einem reichen

Baumbestand, wird unvergessliche Momente verbringen. In
Henryków, 8 km von Ziębice
entfernt, befindet sich eins der
wichtigsten historischen Gebäude Schlesiens und Polens - der
ehemalige Zisterzienserklosterkomplex - das etwa 800 Jahre alte
Kloster des Heinrichauer Buches.
Das Gebäude verdankt seinen
Ruhm der Klosterchronik aus
dem 13. Jahrhundert, dem sog.
Heinrichauer Buch, das 2015 in
die UNESCO-Liste „Memory of the
World“ aufgenommen wurde. Die
ersten Seiten wurden 1269 von
Abt Peter ausgefüllt und dann

nach dem Jahre 1310 ergänzt.
Dieses Buch enthält den ersten
polnischen Satz "Day ut ia pobrusa, ti poziwai" (lass mich mahlen
und du ruh dich aus) und mehrere Dutzend polnische Namen
von nahegelegenen Orten.
Wir laden Sie herzlich in diese schöne, historische Stadt und
malerische Gemeinde ein. Hier
finden Sie Ruhe und Erholung
und werden von gastfreundlichen Bewohnern herzlich willkommen geheißen ...
[übersetzt von Irena Rogowska]
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ZIĘBICE
Ziębice je město ležící mezi
malebnými kopci Ziębické
vrchoviny na jihovýchodě Dolního Slezska. Toto bývalé hlavní
město Ziębického knížectví si
zachovalo původní středověké
urbanistické uspořádání. Spolu
s počátky města vznikl i dodnes
dochovaný farní kostel sv. Jiřího a
Blahoslavené Panny Marie, v současné době Menší Bazilika, která
je nejstarší památkou města a je
jedinečnou kombinací dvoulodní
raně gotické haly z let 1265–75
a trojlodního pozdně gotického
presbytáře z let 1477–1504.
V centru města je velké kompaktní náměstí s kamennými
domy a uličkami. V současné
době má radnice jediné regionální muzeum v Polsku, které se
specializuje na vystavování domácích spotřebičů. Staré město je
obklopeno Wałowou ulicí, kde se
kdysi nacházel příkop. Fragmenty
opevnění a jedna z městských
bran - Paczkowská brána, přežila
dodnes. Výzdobou Ziębic je monumentální historický městský
park s pomníkem Piastovského
orla, který se tyčí nad městem.
Tato největší keramická socha v

Radnice v Ziębicích. Foto Wojciech Zioła

Evropě je skvělým vyhlídkovým
bodem na panorama města a
okolních kopců, v pozadí je cisterciácký klášter a hora Ślęza.
Obec Ziębice má mnoho turistických atrakcí. Jedním z nich
je Hranice sv. Jana založena na
přelomu 13. a 14. století ve formě šesti žulových sloupů. Toto je
hranice bývalého biskupského
knížectví založeného ve Slezsku
na konci 12. století.
Každý, kdo navštíví lesní
komplex v Henrykově, což je
oblast chráněné krajiny, včetně
historické zahrady a klášterního
parku s bohatým porostem,
stráví nezapomenutelné chvíle.
V Henrykově, 8 km od Ziębic, se
nachází jedna z nejdůležitějších
historických budov Slezska a
Polska – pocisterciácký klášterní
komplex - klášter Henrykovské
Knihy je starý asi 800 let. Za svou
slávu vděčí klášterní kronice z 13.
století, která se jmenuje Henrykovská kniha a v roce 2015 byla
zapsána na seznam „Světové paměti“ UNESCO. První karty byly
vyplněny opatem Petrem v roce
1269 a poté doplněny po roce
1310. Tato kniha obsahuje první

Ziębice. Foto Grzegorz Noculak

polskou větu „Den ut ia pobrusa, ti poziwai“ (dej, já pomelu a
ty odpočívej) a několik desítek
polských jmen okolních míst.
Srdečně Vás zveme do tohoto

Pomník piastovské orlice. Foto Wojciech Zioła

krásného historického města a
malebné obce. Najdete zde klid
a odpočinek a jistě vás přivítají
pohostinní obyvatelé ...
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Chcielibyśmy Państwa poinformować, że Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu nadal planuje realizację festiwali muzycznych, których jest tradycyjnie organizatorem lub współorganizatorem. Epidemia COVID-19 pokrzyżowała wszystkim wiele planów na rok 2020, mimo to nie poddajemy się!
58. Międzynarodowy Festiwal
Moniuszkowski
w Kudowie-Zdroju odbędzie się w dniach 27-29
sierpnia 2020 roku.
XXIX Międzynarodowy Festiwal Maj z Muzyką Dawną Edycja jesienna odbędzie się w październiku
2020 roku.

55. Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju odbędzie się w drugiej
połowie września 2020
roku.

do 4 sierpnia 2020 roku.

20. Summer Guitar Festival
w Krzyżowej staramy się,
by odbył się w planowanym terminie od 25 lipca

Już teraz zapraszamy Państwa na wszystkie wydarzenia i koncerty w ramach
naszych Festiwali! Zachę-

Od roku 2020 Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
jest organizatorem Festiwalu.

camy Państwa do śledzenia naszego profilu na Facebooku: www.facebook.
com/OKiSWroclaw/ oraz
strony internetowej: www.
okis.pl/, na których znajdziecie Państwo wszelkie
informacje na temat naszej
działalności oraz dokładnych terminów nadchodzących wydarzeń.

WYSTAWA ŁÓDŹ KALISKA „PRAWDOPODOBNIE
NAJLEPSZY Z MOŻLIWYCH ŚWIATÓW”
19 czerwca-8 sierpnia 2020,
Galeria FOTO-GEN
Przekrojowa wystawa najbardziej znanej i docenionej
polskiej awangardowej grupy artystycznej Łódź Kaliska, tworzącej
od początku lat osiemdziesiątych
Ruch artystyczny zwany „Kulturą
Zrzuty”, niezależnej zarówno od
instytucji państwowych, opozycji
czy Kościoła. Grupa w zeszłym
roku obchodziła czterdziestolecie
swojej niezwykle bogatej i różnorodnej twórczości. Składają się
na nią przede wszystkim działania o proweniencji fotomedialnej, tj. serie filmów i fotografii
inscenizowanych w warunkach
studyjnych, jak i prowokacyjne
happeningi i performance, które
poza swoim efemerycznym charakterem, stanowiły tworzywo

dla realizacji fotograficznych.
W skład formacji od początku istnienia wchodzą: Marek Janiak,
Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik,
Andrzej Wielogórski (Makary),
Andrzej Kwietniewski (zawiesił
działalność w 2007 roku), zaś
w kolejnych latach szeregi grupy zasilili Sławek Bit oraz Zofia
Łuczko. Łódź Kaliska powstała
w atmosferze skandalu, kiedy to
jej późniejsi założyciele zostali
karnie usunięci z Fotograficznego Pleneru Młodych w Darłowie.
Kontrowersje towarzyszyły jej
przez cały, bardzo dynamiczny
okres aktywności artystycznej, co bezpośrednio wynikało
przede wszystkim z ich sztuki,
która by być sztuką, nie może

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

sobie pozwolić na przyjmowanie jakichkolwiek kompromisów.
Stanowić ma bowiem nośnik służący materializacji osobistych
idei, pozwalający zabierać głos
w najważniejszych sprawach i
reagować na otaczającą rzeczywistość artystyczną i społeczną.
Reakcja ta, tylko jeżeli jest absolutnie szczera i nie skrępowana
jakimikolwiek konwenansami,
ma szanse przynieść rezultat,
jakim będzie zmiana na lepsze
komentowanej przez artystów
rzeczywistości. Kuratorem wystawy jest Manfred Bator.
Projekt jest współfinansowany z Budżetu Województwa
Dolnośląskiego.
Więcej na: www.okis.pl/
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AMAZON BURNS – PRODUKCJA NOWEGO SPEKTAKLU
Premiera niemiecka planowana jest w drugim kwartale 2020 w Berlinie.
Premiera polska: 13 listopada 2020 w Imparcie we Wrocławiu.

AMAZON BURNS to druga,
po świetnie przyjętej i nominowanej do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej „Swietłanie”, produkcja realizowana
przez Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu we współpracy
z Przemysławem Wojcieszkiem,
tym razem autorką tekstu
do spektaklu jest Maja Staśko.

Maja Staśko, autorka rewelacyjnych „W*wionych kobiet w leju
po Polsce” powraca z nową komedią! Tym razem bohaterkami
są dwie pracownice pewnego
internetowego giganta, które
w przerwie na papierosa marzą
o lepszym życiu, miłości, szczęściu, czy po prostu o bogatym
facecie, który wszystko zmieni.
W tle płonie Amazonia, świat się
kończy, dlatego śmiejcie się
z nami póki jest z czego.
Maja Staśko – publicystka,
aktywistka, autorka książki
„Gwałt to przecież komplement.
Czym jest kultura gwałtu?”,
współzałożycielka Stowarzyszenia Forget-Me-Not wspierającego osoby po przemocy
seksualnej. Aktywnie wspiera
osoby będące ofiarami przemocy. Prowadzi autorskie konta na Instagramie i Facebooku
poruszające tematy związane
z kulturą gwałtu, wyzyskiem i feminizmem socjalnym oraz kanał
„Twoja Herstoria” na YouTubie, na
którym kobiety, które doświad-

czyły przemocy mogą podzielić
się swoimi historiami. Organizatorka demonstracji i protestów. Współpracuje z „Krytyką
Polityczną” i „Codziennikiem
Feministycznym”. Publikowała
w „Gazecie Wyborczej”, „Wysokich Obcasach”, „Nowym
Obywatelu”, OKO.press, „Dwutygodniku”, na Onecie, Gazeta.
pl czy w Wirtualnej Polsce. Autorka scenariusza do spektaklu Wkurwione kobiety w leju
po Polsce w reżyserii Przemka
Wojcieszka we wrocławskim
teatrze Capitol. Wraz z Patrycją
Wieczorkiewicz przygotowuje
książkę Gwałt polski.
Producenci: spektakl jest
koprodukcją Przemysława Wojcieszka oraz Ośrodka Kultury
i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji
Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Projekt jest współfinansowany
z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Więcej na: www.okis.pl/

POLECAMY NASZE WYDAWNICTWA!
Pod szyldem Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu powstaje wiele wyjątkowych wydawnictw – monografii i katalogów z wystaw. Pozycje te wyróżniają się wysokim poziomem
merytorycznym i edytorskim. Szczególną uwagę zwracają 4 wydane w 2019 roku książki.
GENERATOR. LECH TWARDOWSKI to książka o znakomitym współczesnym polskim
artyście, szczególnie ważnym
dla środowiska wrocławskiego,
które od lat inspiruje i animuje.
Ponieważ jest malarzem abstrakcyjnym, jego twórczości
nie da się bez reszty zamknąć
w słowach i przetłumaczyć
na gładko brzmiące zdania. Choć
nie da się tak zrobić w ogóle
z żadnymi obrazami, to dydaktyczne komentarze i właściwe
interpretacje skolonizowały
już dziś wizualność niemal bez
reszty. Czy zatem po książkę
Generator… należy sięgnąć, by
poczuć złośliwą satysfakcję, że

autorom opisującym malarstwo
Twardowskiego faktycznie niewiele się udało? Oczywiście, jest
wręcz przeciwnie, tym bardziej,
że wśród nich znajdziemy postacie naprawdę wybitne: Annę
Chmielarz, Marcina Ludwina,
Annę Markowską, Marka Śniecińskiego, Andrzeja Turowskiego, Janusza Zagrodzkiego. Dzięki nim
publikacja mierzy się nie tylko
z cyklem malarskim Generator
i wrocławską sztuką współczesną
oraz jej tradycją, ale też z zagadnieniem roli malarstwa w świecie
współczesnym w ogóle.
Przede wszystkim jednak ta
bogato ilustrowana reprodukcjami dzieł malarskich Twardow-

skiego książka zachęca czytelnika
do zajęcia pozycji pomiędzy –
pomiędzy słowem i obrazem.
Dzięki niej zdobędzie on odświeżającą perspektywę w spojrzeniu
na otaczający świat – zobaczy
go jako przestrzeń zdziwienia,
tajemnicy i wolności, gdzie
wszystko jest możliwe, bo nic –
nawet omawiane malarstwo – nie
jest stworzone do końca. Czeka
na twórczego odbiorcę.
Lech Twardowski (ur. w
1952 roku w Brodnicy) – malarz
intermedialny, autor instalacji,
obiektów, akcjonista oraz performer. Studiował w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Pięknych
we Wrocławiu (obecnie Akade-

Ziemia Kłodzka nr 300-301/czerwiec - lipiec 2020
mia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu),
w pracowni malarstwa prof.
Z b i g n i e w a K a r p i ń s k i e g o.
W 1983 roku wyjechał do Paryża;
skąd w 1995 roku powrócił do
Wrocławia. Jego obrazy i obiekty znajdują się m.in. w zbiorach
Musée d’Art Moderne w Paryżu,
Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego
we Wrocławiu, w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych oraz w zbiorach
prywatnych w Polsce i za granicą.
Partnerem wydawniczym
książki jest Strefa Kultury Wrocław w ramach Wrocławskiego
Programu Wydawniczego.
Publikacja dofinansowana
z Budżetu Województwa Dolnośląskiego
WITOLD LISZKOWSKI.
FLUKTUACJE
Publikacja poświęcona jest
sztuce Witolda Liszkowskiego,
znanego wrocławskiego malarza i artysty multimedialnego.
Autorzy tekstów – Zofia Reznik
oraz Marek Śnieciński – analizują
twórczość Liszkowskiego i rolę
odbiorcy jego dzieł. Charakterystyczną cechą działań tego artysty jest bowiem traktowanie
sztuki jako miejsca spotkania
z widzem. Liszkowski prezentuje nurt sztuki eksperymentalnej i interdyscyplinarnej,
a aktywność artystyczną łączy z refleksją teoretyczną
i estetyczną. Autorzy książki
stawiają akcent na tak ważne
elementy dzieł artysty, jak warstwa dźwiękowa oraz działania
w przestrzeni miejskiej Wrocławia.
Publikacja dofinansowana
z Budżetu Województwa Dolnośląskiego
STANISŁAW DRÓŻDŻ. CZASOPRZESTRZENNIE (OD – DO)
W 2019 roku przypadła 80.
rocznica urodzin i 10. rocznica
śmierci Stanisława Dróżdża, ikony
polskiej poezji konkretnej, poety,
teoretyka, animatora i propagatora ruchu konkretystycznego,
jednego z najbardziej znaczących artystów polskiej awangardy lat 60. i 70. XX wieku.
Z tej okazji Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu przygotował wystawę oraz publikację
poświęconą temu wybitnemu
artyście. W tych projektach sku-
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piliśmy się na dwóch istotnych
aspektach twórczości Stanisława
Dróżdża: jego działalności animatorskiej oraz zagadnieniu dźwięku w polskiej poezji konkretnej.
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.
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury
oraz z Budżetu Województwa
Dolnośląskiego
Publikacja towarzyszyła
wystawie Stanisław Dróżdż.
Czasoprzestrzennie. OD – DO
Galeria Foto-Gen Ośrodka
Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 6.12.2019 - 3.01.2020
ZDZISŁAW JURKIEWICZ.
ZDARZENIA
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. 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 Malugi oraz
rozmowę Zbigniewa Makarewicza z Aliną Jurkiewicz-Malugą.
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury
oraz z Budżetu Województwa
Dolnośląskiego
Książki można zamówić pisząc na adres wydawnictwa@
okis.pl

MIESIĘCZNIK ODRA
Odra to pismo wydawane
przez Instytut Książki i Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
Ukazuje się od 1961 roku. W latach 70. pismo zaskarbiło sobie
uznanie odkrywaniem „białych
plam” najnowszej historii (przez
m.in. K. Moczarskiego, H. Krall),
tocząc często boje z cenzurą;
obecnie kontynuuje zainteresowanie różnymi meandrami
historii i kultury.
Odra jest cenionym forum
debat dotyczących aktualnych
problemów polskich i międzynarodowych; w dyskusjach
i polemikach tych prezentują swe
poglądy najwybitniejsi polscy
i zagraniczni badacze, pisarze,
artyści. Obecnie pismo kontynuuje zainteresowanie różnymi
meandrami historii i polityki (zamieszczając oryginalne teksty
i rozmowy z prominentami polskiej współczesności, w ostatnich
latach m.in. z Z. Baumanem,
K. Modzelewskim, A. Wajdą,
J. Piniorem, A. Hallem, J.Woleńskim, K. Orłosiem, E. Łętowską,
Balcerowiczem, a także z badaczami i pisarzami zagranicznymi).
W stałym cyklu wprowadza
w arkana światowej myśli filozoficznej, nowej sztuki, filmu.
W katalogach „Odry” znajdują się
wypowiedzi programowe i teksty
autorów tej miary co J. Grotowski, Cz. Miłosz, Z. Herbert, G. Herling-Grudziński, M. Białoszewski,
S. Lem, T. Karpowicz, R. Kapuściński i in. Publikowali i publikują w piśmie m.in. T. Różewicz,
W. Szymborska, J.M. Rymkiewicz,
, P. Citati, L. Flaszen, E. Śmieja,
A. Czerniawski, J. Hen, H. Grynberg, M. Bajer, A. Sosnowski,
M. Orzechowski, M. Świerkocki,
J. Ugniewska, stałe felietony zamieszczają U. Kozioł, M. Urbanek,
J. Sieradzki. J. Łukasiewicz, M. Iłowiecki, H. Klimko-Dobrzaniecki,
M. Ratajczak .
Bieżące numery „Odry” można nabyć także w redakcji oraz
w salonach Kolportera, Empikach, w wybranych księgarniach
i kioskach „Ruchu”.
Więcej na facebooku i stronie „Odry”: www.facebook.com/
MiesiecznikOdra/ i okis.pl/miesiecznik-odra/
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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.

LIDERZY WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ
LÍDŘI POLSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE
Drugie spotkanie liderów współpracy polsko-czeskiej odbyło się
27 lutego 2020 roku w Bibliotece
Miejskiej w Nowej Rudzie. Bohaterami spotkania byli artyści
pracujący na rzecz współpracy
polsko-czeskiej: Lucyna Wierzbicka - malarka z Boguszowa-Gorc
oraz Czech Petr Kysela - rzeźbiarz
z Polic n. Metują, którzy od ponad
20 lat działają w Polsko-Czeskim
Klubie Artystycznym ART.Studio w Mieroszowie. Uczestnikami
spotkania byli inni liderzy, którzy
prezentowali swoją współpracę
i doświadczenia z niej wynikające.

Druhé setkání lídrů česko-polské spolupráce se uskutečnilo
27 února 2020 v Městské knihovně v Nowé Rudě. Hlavními aktéry
tentokrát byli umělci významně
přispívající k rozvoji česko-polské spolupráce: Lucyna Wierzbicka - malířka z BoguszowaGorců a Petr Kysela - řezbář z Police nad Metují, kteří již více než
20 let působí v česko-polském
uměleckém klubu ART Studio
v Mieroszowě. Setkání se zúčastnili také další významní hosté,
kteří představili svou spolupráci
a z ní plynoucí zkušenosti.

Henryk Hnatiuk prezentuje działania Lucyny Wierzbickiej.
Henryk Hnatiuk představuje tvorbu Lucyny Wierzbické.

Prowadzący spotkanie Henryk Hnatiuk rozmawia z Petrem Kyselą
Moderátor setkání Henryk Hnatiuk hovoří s řezbářem Petrem Kyselou.

Członkowie PTTK w Ząbkowicach Śląskich i Czesi z Klubu Czeskich Turystów w Červenym Kostelcu.
Členové polské turistické organizace PTTK ze Ząbkowic Śląských a Klubu českých turistů z Červeného Kostelce.

Libuše Rosová – starostka miejscowości Křinice i Vĕra Kopecká .
Starostka obce Křinice Libuše Rosová a básnířka Vĕra Kopecká.

Koncert uczniów Szkoły Artystycznej w Broumovie. Dyrektor Štěpán Přibyl zachęca do podejmowania przez polskie dzieci
i młodzież nauki gry na instrumentach w Szkole Artystycznej w Broumovie.
Ředitel Štěpán Přibyl nabízí polským dětem a mládeži možnost studia hry na hudební nástroje na ZUŠ Broumov.

Działaczki Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w Wałbrzychu: Anna Adamkiewicz i Barbara Malinowska.
Členky sdružení Civitas Christiana z Wałbrzychu: Anna Adamkiewicz a Barbara Malinowska.

Byli Dyrektorzy Bibliotek w Broumovie i Nowej Rudzie Witolda Walosczyk i Jan Mayer oraz Ewa Geryn były dyrektor
Noworudzkiego Ośrodka Kultury.
Bývalí ředitelé městských knihoven v Nowé Rudě a Broumově Witolda Walosczyk a Jan Mayer a bývalá ředitelka Městského
kulturního střediska v Nowé Rudě Ewa Geryn.

Trzydziestoletnią współpracę Nowej Rudy i Broumova oceniają Julian Golak i Ojciec Gereon z Broumova
Julian Golak a řeholní bratr Gereon z broumovského kláštera hodnotí třicetiletou spolupráci Nowé Rudy a Broumova.

