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Uroczyste otwarcie Skweru Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej we Wrocławiu 27 sierpnia 2020 roku. Od lewej: Jan Mroczkowski, Ivan Jestřáb - Ambasador 
Republki Czeskiej w Polsce, Julian Golak - inicjator Skweru Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej we Wrocławiu, Jarosław Kresa - Wicewojewoda Dolnośląski, Andrej 
Droba - Ambasador Słowacji w Polsce, Igor Wójcik - dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Miroslav Odložil, Krzysztof Kawalec, Paweł Skrzywanek, prof. Jan 
Waszkiewicz, Ewa Skrzywanek, dr Andrzej Drogoń - dyrektor IPN we Wrocławiu,  Adrián Kromka - dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie, dr Katarzyna Uczkiewicz, 
Petruška Šustrová. Fot. Marek Zygmunt

Petr Pospichal w czasie swojego wystąpienia m.in. podziękował mieszkańcom 
Wrocławia za zorganizowanie demonstracji w sprawie jego uwolnienia w 1987 roku.

Wrocław, 27.08.2020 r. Pamiątkowy obelisk z logotypem SPCzS i okolicznościową 
tablicą w trzech językach odsłonili: Jacek Sutryk - Prezydent Wrocławia, Ivan Jestřáb 
- Ambasador Republki Czeskiej w Polsce, Jarosław Kresa - Wicewojewoda Dolnośląski, 
Andrej Droba - Ambasador Słowacji w Polsce i Julian Golak - Rzecznik Generalny 
SPCzS.

Skwer Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej we Wrocławiu
27 sierpnia 2020 r.

Wrocław to miasto społecznej solidarności i wielkich protestów przeciwko
komunistycznemu reżimowi. To we Wrocławiu w 1981 r., w konspiracji, powstał 
międzynarodowy ruch dysydentów: Solidarność Polsko-Czechosłowacka. W 1989 r. 
działacze z obu stron granicy zorganizowali Przegląd Niezależnej Kultury
Czechosłowackiej. Václav Havel nazwał to wydarzenie „uwerturą do Aksamitnej 
Rewolucji”. 

Náměstí Polsko-česko-slovenské solidarity ve Vratislavi
27. srpna 2020

Vratislav je městem sociální solidarity a velkých protestů proti komunistickému 
režimu. Právě ve Vratislavi v roce 1981 vzniklo konspiračně mezinárodní hnutí 
disidentů: 
Polsko-československá solidarita. V roce 1989 aktivisté z obou stran hranice 
uspořádali Přehlídku nezávislé československé kultury. Václav Havel tuto událost 
nazval "předehrou sametové revoluce". 

Námestie Poľsko-česko-slovenskej solidarity vo Vroclavi
27. augusta 2020

Vroclav je mestom sociálnej solidarity a veľkých protestov proti komunistickému 
režimu. Práve vo Vroclavi v roku 1981 vzniklo konšpiračne medzinárodné hnutie 
disidentov: Poľsko-československá solidarita. V roku 1989 aktivisti z oboch strán 
hranice usporiadali Prehliadku nezávislej československej kultúry. Václav Havel 
túto udalosť nazval "predohrou nežnej revolúcie".

SKWER SOLIDARNOŚCI POLSKO – CZESKO - SŁOWACKIEJ 
WE WROCŁAWIU

SKWER SOLIDARNOŚCI POLSKO – CZESKO – SŁOWACKIEJ 
WE WROCŁAWIU



„KRAJOBRAZY POGRANICZA” 
ARTYŚCI FOTOGRAFICY POGRANICZA 
POLSKO - CZESKIEGO

Jan Brzeziński
Urodzony w 1968 r. w Zblewie (woj. pomorskie). Od wielu lat związany z oświatą i sztuką, obecnie 
nauczyciel fotografi i i informatyki, oraz manager Galerii Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kł. 
Swoją fotografi ą stara się oddać klimat zastanego miejsca, jego wyjątkowość, specyfi kę i piękno. 
Inspiracji szuka w najbliższym otoczeniu, ze szczególnym spojrzeniem na światło i przestrzeń 
Jego zdjęcia zatrzymują w kadrze obrazy natury, architekturę, ale także chętnie podejmuje temat 
fotografi i ulicznej oraz astrofotografi i.
Narodil se v roce 1968 v polské obci Zblewo v Pomořanském vojvodství. Řadu let je spojen s 
osvětou a uměním, v současné době působí jako učitel fotografi e a informaky. Je také manažerem 
Galerie nezávislého umění v Ludwikowicích Kłodzkých. Na svých fotografi ích se snaží zachycovat 
náladu zobrazovaného místa, jeho výjimečnost, specifi cký ráz a krásu. Inspiraci hledá v nejbližším 
okolí, velkou pozornost věnuje světlu a prostoru. Fotografuje přírodu, architekturu a rád se také 
věnuje pouliční fotografi i a astrofotografi i

Jiří Flegr
Fom od 15 let, převážně krajinu a v té době to bylo na černobílý materiál a na fotoaparát Flexaret. 
S érou digitální fotografi e se otevřely nové možnos zpracování a úpravy fotografi e. Krajina zůstává 
mým hlavním movem. V roce 2011 jsem obsadil 1 místo
v Rabořickém mapovém okruhu. V současné době mě učaroval mikrosvět ,který fom přes mi-
kroskop. Nejvíce vodní plankton a fosilní rozsivky, foraminifery, radiolarie a podobné miniatury. 
Zúčastňuji se soutěže Nikons small World,mezinárodní soutěže Rabořický mapový okruh. Jsem 
členem Fotoklubu Broumov.
Fotografuję od 15. roku życia, przeważnie krajobrazy. Wtedy było to na materiale czarno-biały 
i korzystałem z aparatu marki Flexaret. Wraz z erą fotografi i cyfrowej pojawiły się nowe możliwości 
przetwarzania i edycji zdjęć. Krajobraz pozostaje moim głównym tematem. W 2011 roku zająłem 
I miejsce w konkursie „Zamykanie Kręgu” (nazwa czeska Rabořický mapový okruh) Obecnie urzekł 
mnie mikroświat, który fotografuję przy użyciu mikroskopu. Najczęściej plankton wodny i skamie-
niałe okrzemki, otwornice, promienice i inne miniatury. Biorę udział w konkursie mikrofotografi i 
Nikon’s Small World oraz w międzynarodowym konkursie Zamykanie Kręgu. Jestem członkiem 
Fotoklubu Broumov.

Věra Kopecká
Od roku 2010 je členkou vedení Střediska východočeských spisovatelů. Je básnířkou, fotograou 
a zabývá se také lidovými řemesly. Své fotografi e a rukodělné výrobky prezentovala na mnoha 
vernisážích a poezii na četných autorských setkáních. Publikuje v mnoha antologiích v Polsku. Je 
také organizátorkou výtvarného plenéru Za krásami Křinic a Broumovska, na němž se setkávají 
češ a polš umělci, působící v česko-polském příhraničí a v Dolním Slezsku. Je velkou propa-
gátorkou polské kultury 
Od 2010 roku jest członkiem Zarządu Pisarzy Czeskich. Jest poetką, fotografi kiem, uprawia 
rzemiosło ludowe. Prezentowała swoje fotografi e i rękodzieło na wielu wernisażach, a pezję na 
licznych spotkaniach autorskich. Publikuje w wielu antologiach w Polsce. Jest też organizatorem 
pleneru artystycznego „Za krasami Krinic i Broumovska“, gdzie spotykają się polscy i czescy ar-
tyści, działający na pograniczu polsko – czeskim na Dolnym Śląsku. Jest wielkim ambasadorem 
polskiej kultury.

Jarosław Michalak
Fotograf, kurator wystaw, założyciel i prezes Wałbrzyskiego Klubu Fotografi cznego, wałbrzyszanin. 
Od 1996 fotograf freelancer; w latach 90. XX wieku zaczął specjalizować się w fotografi i obiektów 
architektonicznych oraz pejzażu Ziemi Wałbrzyskiej i Dolnego Śląska; autor licznych fotografi i 
wałbrzyskiej architektury przemysłowej i przestrzeni miejskich; na przełomie XX i XXI wieku czę-
stym motywem w jego twórczości był akt, a podsumowaniem tego okresu wystawowy zestaw prac 
Kobieta Święta. Laureat wielu konkursów fotografi i w kraju i za granicą. Fotograf, kurátor výstav, 
zakladatel a předseda Valbřišského fotografi ckého klubu, Valbřišan. Od roku 1996 působí jako 
nezávislý fotograf. V 90. letech 20. stole se začal specializovat na fotografi i architektury a krajiny 
Valbřišska a Dolního Slezska. Je autorem mnoha fotografi í valbřišské průmyslové architektury 
a městských zákou. Na přelomu 20. a 21. stole se často věnoval fotografování aktů. Výsledkem 
tohoto tvůrčího období je výstavní soubor prací nazvaný Svatá žena. Je také laureátem řady 
tuzemských i zahraničních fotografi ckých soutěží

„KRAJOBRAZY POGRANICZA” 
ARTYŚCI FOTOGRAFICY POGRANICZA 
POLSKO - CZESKIEGO

Josef Ptáček
Pocházím z Broumovska, kde jsem se narodil a žiji. Tato oblast s překrásnou krajinou, kterou 
se toulám od dětství, mě přivedla k focení. Ve svých fotografi ích se snažím zvěčnit atmosféru 
daného okamžiku. Nejraději chodím fot za rozbřesku, za jasných nocí i za dešvých dnů, kdy jsou 
nejlepší podmínky pro focení vody. Ne vždy se zadaří či stoprocentně vyjde počasí, ale i za jediný 
vydařený snímek jsem velmi rád. Zúčastňuji se mezinárodní soutěže Rabořický mapový okruh. 
Jsem členem Fotoklubu Broumov.
Pochodzę z Ziemi Broumovskiej, tam się urodziłem i mieszkam do dzisiaj. Jest to rejon o prze-
pięknym krajobrazie, który od dzieciństwa lubię przemierzać podczas wędrówek i zainspirował 
mnie do fotografowania. Na zdjęciach staram się uwiecznić atmosferę danej chwili. Najbardziej 
lubię fotografować o wschodzie słońca, w jasną noc lub podczas deszczu, kiedy panują najlepsze 
warunki dla fotografowania wody. Nie zawsze się uda, nie zawsze sprzyja pogoda, jednak cieszę 
się nawet z jednego udanego zdjęcia. Biorę udział w konkursie międzynarodowym „Zamykanie 
Kręgu”. Jestem członkiem Fotoklubu Broumov.
Lenka Židová
Do fotografování mě zasvěl můj otec již v dětství. V roce1989 jsem se přestěhovala do Broumova, 
kde jsem se po roce stalačlenkou Fotoklubu Broumov, ve kterém jsem do dnes. Velkým předělem 
bylo absolvování Hradecké fotografi cké konzervatoře v letech 2002-2004. Jsem členkou Volného 
sdružení východočeských fotografů a členkou sekce fotografů regionu Náchod Každoročně se 
zúčastňuji v rámci Fotoklubu Broumov mezinárodní fotografi cké soutěže RMO. Své fotografi e 
jsem vystavovala společně s Fotoklubem v několika výstavních síních v Česku i Polsku.
Uspořádala jsem i autorské výstavy. 
Do świata fotografi i wprowadził mnie już w dzieciństwie mój ojciec. W 1989 roku przeprowadziłam 
się do Broumova, gdzie po roku wstąpiłam do Fotoklubu Broumov, którego członkiem jestem do 
dzisiaj. Wielkim przełomem dla mnie było ukończenie Hradeckiego Konserwatorium Fotogra-
fi cznego w latach 2002-2004. Fotografuję przyrodę, chętnie też wykonuję zdjęcia przestrzeni 
miejskiej oraz portrety ludzi. Obecnie należę też do Nieformalnego Stowarzyszenia Fotografów 
Wschodnioczeskich oraz jestem członkiem sekcji fotografów regionu Nachodzkiego. Corocznie 
w ramach Fotoklubu Broumov biorę udział w międzynarodowym konkursie fotografi cznym „Zamy-
kanie Kręgu”. Swoje fotografi e prezentowałam wraz z Fotoklubem na kilku wystawach w różnych 
galeriach w Czechach i Polsce. Organizowałam też wystawy autorskie.

Krzysztof Żarkowski
Zawodowy fotograf z wykształcenia leśnik, miłośnik ptaków, autor wielu zdjęć przyrodniczych 
promujących Sudety w wielu publikacjach,kalendarzach i albumach.
Profesionální fotograf, vzděláním lesník, milovník ptáků, autor mnoha fotografi í přírody propa-
gujících Sudetská pohoří v mnoha publikacích a kalendářích.

Mirosław Maciejewski
Fotograf z ponad 20 letnim doświadczeniem, po szkole Filmowej w Łodzi, twóca poetyckich minia-
tur mulmedialnych, projektant i twórca biżuterii artystycznej... Ma na swoim koncie wiele wystaw 
zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. Wyróżniony w konkursie „Asahicamera”
w Japonii. Współpracował z „Wprost” i „BestSeller”. 
Fotograf s více než dvaceletou praxí, absolvent Filmové školy v Lodži, tvůrce poeckých mulme-
diálních miniatur, návrhář a tvůrce uměleckých šperků. Na svém kontě má řadu individuálních i 
kolekvních výstav. Získal ocenění v soutěži Asahicamera v Japonsku. Spolupracoval s polskými 
časopisy Wprost a BestSeller

Zbigniew Prorok
Urodzony w Zembrzycach, mieszkaniec Boguszowa-Gorc. Członek Wałbrzyskiego Klubu Fotogra-
fi cznego. Wystawy zbiorowe: Piątka WKF- Wałbrzych 2012, Koniec Świata- Wałbrzych 2012, Temat
Rzeka - Wałbrzych 2014 oraz liczne poplenerowe wystawy zbiorowe PINHOLE DAY, udział w II i IV 
Triennale Fotografi i Wałbrzyskiej, dwukrotny udział w Weekendzie Fotografi i-Ciemno, prawie noc
i Ponadwidzianym. Udział w kilku plenerach interdyscyplinarnych, w ramach Polsko - Czeskich Dni 
Kultury Chrześijańkieji i w zbiorowych wystawach poplenerowych. Narozen v Zembrzycích, nyní 
žije v Boguszowě-Gorcích. Člen Valbřišského fotografi ckého klubu (WKF). Společné výstavy: Pěce 
WKF – Valbřich 2012, Konec světa – Valbřich 2012, Téma řeka – Valbřich 2014, četné souhrnné 
výstavy prací vzniklých během fotografi ckých plenérů, II. a IV. Trienále valbřišské fotografi e, dva 
víkendy fotografi e pořádané ve Valbřichu pod hesly „Tma, skoro noc“ a „Nad viděným“. Účastnil 
se také několika interdisciplinárních plenérů, pořádaných v rámci Českopolských dnů křesťanské 
kultury, a následných společných výstav.
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27.08.2020 roku odbyły 
się we Wrocławiu uroczysto-
ści upamiętnienia bohaterów 
działających na rzecz wolności, 
demokracji i solidarności mię-
dzynarodowej. U zbiegu ulic: 
Zachodniej i Rybackiej odsło-
nięto obelisk oraz uroczyście 
otworzono „Skwer Solidarności 
Polsko - Czesko - Słowackiej”, 
upamiętniający działalność mało 
znanej wówczas organizacji mię-
dzynarodowej, która powstała  
w 1981 roku. Wydarzenie to mia-
ło charakter międzynarodowy, 
bowiem wzięli w nim udział liczni 

oficjele oraz świadkowie historii. 
Obecny był ambasador Republiki 
Czeskiej Ivan Jestřáb, ambasador 
Słowacji Andrej Droba, konsul 
Republiki Czeskiej we Wrocła-
wiu Arkadiusz Ignasiak, konsul 
honorowy Słowacji Maciej Kacz-
marski, przewodniczący Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego 
Andrzej Jaroch, wicewojewoda 
dolnośląski Jarosław Kresa, dyrek-
tor IPN, oddziału we Wrocławiu 
Andrzej Dragoń, przewodniczący 
NSZZ Solidarność regionu Dol-
ny Śląsk Kazimierz Kimso oraz 
pierwszy historyczny Marszałek 

Województwa Dolnośląskiego 
prof. Jan Waszkiewicz.

Uroczystość rozpoczęła się  
o godz. 12.00 od wystąpienia pre-
zydenta Wrocławia Jacka Sutryka, 
który w swoim przemówieniu po-
dziękował za inspirację i złożony 
przez Juliana Golaka wniosek  
w sprawie upamiętnienia SPCzS 
we Wrocławiu. Uroczystość 
wywołała bardzo duże zain-
teresowanie nie tylko wśród 
mieszkańców Wrocławia, ale 
także przybyło na nią wielu gości  
z zagranicy.

Odsłonięcia obelisku na proś-

bę prezydenta Wrocławia Jacka 
Sutryka dokonali ambasadorowie 
Czech i Słowacji, wicewojewo-
da dolnośląski, przewodniczący 
Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego oraz inni zaproszeni 
goście, szczególnie aktywni 
działacze SPCzS oraz legendarni 
kurierzy SPCzS: Jan Mroczkow-
ski z Lądka – Zdroju, Miroslav 
Odložil ze Zlina, Petr Pospíchal 
z Pragi oraz inni goście, którzy 
przyjechali z różnych części Pol-
ski, Słowacji i Republiki Czeskiej. 

Historia Solidarności Polsko- 
Czechosłowackiej zaczyna się 

Julian Golak  

SKWER SOLIDARNOŚCI POLSKO – CZESKO - SŁOWACKIEJ 
WE WROCŁAWIU

Uroczyste otwarcie Skweru Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej we Wrocławiu 27 sierpnia 2020 roku. Od lewej: Jan Mroczkowski, Ivan Jestřáb - Ambasador Republki Czeskiej  
w Polsce, Julian Golak - inicjator Skweru Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej we Wrocławiu, Jarosław Kresa - Wicewojewoda Dolnośląski, Andrej Droba - Ambasador Słowacji  
w Polsce, Igor Wójcik - dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Miroslav Odložil, Krzysztof Kawalec, Paweł Skrzywanek, prof. Jan Waszkiewicz, Ewa Skrzywanek, dr Andrzej 
Drogoń - dyrektor IPN we Wrocławiu,  Adrián Kromka - dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie, dr Katarzyna Uczkiewicz, Petruška Šustrová. Fot. Marek Zygmunt

Wrocław, 27.08.2020 r. Pamiątkowy obelisk z logotypem SPCzS i okolicznościową tablicą 
w trzech językach odsłonili: Jacek Sutryk - Prezydent Wrocławia, Ivan Jestřáb - Ambasador 
Republki Czeskiej w Polsce, Jarosław Kresa - Wicewojewoda Dolnośląski, Andrej Droba - 
Ambasador Słowacji w Polsce i Julian Golak - Rzecznik Generalny SPCzS.

Spotkanie w Zarządzie Regionu NSZZ Solidarność we Wrocławiu w dniu 27.08.2020 r. 
Od lewej: Warcisław Martynowski, Miroslav Odložil - słynny kurier SPCzS ze Zlina, 
Grzegorz Makul i Julian Golak.
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wraz z protestami społecznymi 
i strajkami w sierpniu 1980 roku  
i jest niejako powiązana z po-
wstaniem Solidarności. 

W Pradze, stolicy Czech 
sygnatariusze Karty 77 sfor-
mułowali poparcie i wyrazy 
solidarności dla walczących  
z systemem komunistycznym 
polskich robotników. Oczywiście 
komunikaty były przekazywane 
prawie wyłącznie przez zagra-
niczne radiostacje, tzn. „Wol-
ną Europę” i „Głos Ameryki”. 
Gdyby nie te rozgłośnie, Czesi  
i Słowacy nie dowiedzieli by się 
tak szybko o tym, co dzieje się  
w Polsce. Komunikaty Karty 77 są 
pełne uznania i pochwał dla pol-
skich robotników strajkujących  
w sierpniu 1980 roku. Podpisu-
ją je sygnatariusze i rzecznicy 
Karty 77: Maria Hromádková  
i Miloš Rejchrt. Biuletyn informa-
cyjny Karty 77 nr 12 datowany 
1-31.08.1980 roku, na stronach 
10 - 12, publikuje artykuł pt. 
„Polskie lato - 1980”. Redaktorzy 
Biuletynu, artykuły sygnują swo-
imi nazwiskami: Petr Uhl i Anna 
Šabatová, podają także adres 
swojego mieszkania: Praha 2, 
ul. Anglicka 8.

Podczas I Zjazdu Solidarności 
w Gdańsku w dniu 8 września 
1981 roku, zostaje uchwalone 
„Posłanie do ludzi pracy Europy 
Wschodniej”: „Delegaci zebrani  
w Gdańsku na I Zjeździe Delega-
tów Niezależnego Samorządne-
go Związku Zawodowego „Soli-
darność” przesyłają robotnikom 
Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, 
Niemieckiej Republiki Demo-
kratycznej, Rumunii, Węgier  
i wszystkich narodów Związku 
Radzieckiego - pozdrowienia  
i wyrazy poparcia. 

Jako pierwszy, niezależny 
związek zawodowy w naszej 
powojennej historii głęboko czu-
jemy wspólnotę naszych losów. 
Zapewniamy, że wbrew kłam-
stwom szerzonym w waszych 
krajach, jesteśmy autentyczną, 
10-milionową organizacją pra-
cowników, powołaną w wyniku 
robotniczych strajków. Naszym 
celem jest walka o poprawę bytu 
wszystkich ludzi pracy. Popiera-
my tych z was, którzy zdecydo-
wali się wejść na trudną drogę 
walki o wolny ruch związkowy. 
Wierzymy, że już niedługo wasi 
i nasi przedstawiciele będą się 
mogli spotkać celem wymiany 
związkowych doświadczeń”.

Tą uchwałę I Zjazdu „Soli-
darności” przewiózł do Pragi,  
do mieszkania Anny Sabatovej 
i Petra Uhla mieszkaniec Wro-
cławia Aleksander Gleigewicht, 
który przedstawił sytuację i opo-
wiedział co się dzieje w Polsce już 
od kilkunastu miesięcy. W swoim 
mieszkaniu, w obecności księdza 
Vaclava Maleho Anna Šabatová 
wymyśla nazwę „Solidarność 
Polsko - Czechosłowacka”. 

Kilka tygodni później gen. 
Wojciech Jaruzelski wprowa-
dza na terenie całej Polski „Stan 
Wojenny”. Przerzuty informacji, 
a była to „bibuła” i książki, prze-
rzucane przez granicę w jedna-
kowych plecakach, organizują 
mieszkańcy Wrocławia: Mieczy-
sław Piotrowski „Dučin”, Mirosław 
Jasiński i Jarosław Broda oraz 
Warcisław Martynowski z Ląd-
ka - Zdroju. Kurierami są przede 
wszystkim Zdzisław Dumański  
i Jan Mroczkowski z Lądka- Zdro-
ju, którzy ponad 30 razy dokonu-
ją odważnych i udanych akcji. Ze 
strony czeskiej najbardziej zna-

nymi kurierami byli: Petr Bartoš, 
Miroslav Odložil, Vladimír Trlida, 
Petr Holubar, Bedrich Koutny.

Najwięcej przerzutów zorga-
nizowano w górach ziemi kłodz-
kiej, w latach 1987 - 1989, nawet 
po trzy przerzuty co dwa mie-
siące. Odbyły się trzy spotkania  
na terenie ziemi kłodzkiej,  
w których uczestniczył osobiście 
Vaclav Havel: na Borówkowej 
Górze, Przełęczy Karpowskiej  
i w Masywie Śnieżnika.

Najbardziej niebezpieczną, 
ale zakończoną sukcesem była 
akcja przerzucenia przez gra-
nicę z terenu Czech Stanislava 
Devátego, której dokonał Jan 
Mroczkowski, którego później 
skutecznie ukrywał w swoim 
mieszkaniu w Lądku - Zdroju.

W 1987 roku, gdy w Pradze 
aresztowano i uwięziono Petra 
Pospichala wrocławscy działacze 
SPCz zorganizowali manifestację 
na ul. Świdnickiej z transparen-
tami „Uwolnić Petra Pospichala”. 
W czasie uroczystości otwarcia 
Skweru SPCzS we Wrocławiu 
Petr Pospichal podczas swojego 
wystąpienia, w języku polskim 
podziękował za tą akcję miesz-
kańcom Wrocławia oraz działa-
czom SPCzS.

We Wrocławiu w dniach od 
3 do 5.11.1989 roku została zor-
ganizowana przez SPCz Między-
narodowe Seminarium „Europa 
Środkowa. Kultura na rozdrożu 
- pomiędzy totalizmem a ko-
mercjalizmem”. W przeglądzie 
czechosłowackiej kultury nieza-
leżnej wystąpili między innymi 
pieśniarze emigracyjni: Karel Kryl 
i Jaroslav Hutka. Zorganizowa-
no także spotkania integracyjne  
i planowano odważną współpra-
cę na przyszłość. 

W Czechosłowacji podczas 
trwania tzw. „aksamitnej rewo-
lucji”, V. Havel powiedział, że fe-
stiwal wrocławski był preludium 
aksamitnej rewolucji. 

Od 11 listopada 1989 roku 
wydawane jest w Nowej Rudzie 
czasopismo polsko - czesko - nie-
mieckie pt. „Ziemia Kłodzka- Od 
kladskeho pomezi- Glatzer Ber-
gland”. Od 1990 roku organizo-
wane są corocznie Polsko- Cze-
skie Dni Kultury Chrześcijańskiej 
pod hasłem „Bądźmy Rodziną”. 
Podczas tej akcji przez minione 
30 lat zorganizowano ponad 
2000, różnorodnych wydarzeń 
społeczno - kulturalnych.

W 2010 roku powstała w gó-
rach ziemi kłodzkiej nowa trasa 
turystyczna pn. „Szlak kurierów 
Solidarności Polsko - Czesko- Sło-
wackiej”. W Cieszynie organizo-
wane są przez oddział SPCzS już 
od 30 lat Międzynarodowe Festi-
wale Teatralne. Na pograniczu 
polsko - czeskim organizowane 
są także cykliczne Międzynaro-
dowe konkursy wiedzy o Polsce  
i Czechach, dla młodzieży szkol-
nej oraz konkursy „Co wiesz  
o pograniczu polsko- czeskim?”.

Najnowsza akcja, która zo-
stała zainaugurowana w Pra-
dze w 2016 roku, dokładnie  
w 1050 rocznicę Chrztu Pol-
ski, to Międzynarodowy Szlak  
Św. Wojciecha, który prowadzi  
z Pragi aż do Gdańska. Ten nowy 
szlak będzie regularnie rozwija-
ny jeszcze przez najbliższe trzy, 
cztery lata, bowiem jest to bar-
dzo ambitne nowe zadanie tury-
styczno - edukacyjne, które ma 
przybliżyć postać św. Wojciecha 
– patrona Polski, Czech, Słowacji, 
Węgier, Niemiec, oraz patrona 
jedności Europy.

Julian Golak przedstawia Ambasadorowi 
Słowacji Andrejowi Droba słynnego kuriera 
SPCzS - Jana Mroczkowskiego z Lądka - 
Zdroju.

Demonstracja na rzecz uwolnienia czeskiego działacza opozycji Petra Pospichala, Wrocław 
ul. Świdnicka 17.04.1987 roku (zdjęcie z archiwum Centrum Historii „Zajezdnia”).

Petr Pospichal w czasie swojego 
wystąpienia m.in. podziękował 
mieszkańcom Wrocławia za 
zorganizowanie demonstracji w sprawie 
jego uwolnienia w 1987 roku.
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Dne 27.8.2020 se ve Vratislavi 
konala oslava hrdinů bojujících 
za svobodu, demokracii a mezi-
národní solidaritu. Na křižovatce 
ulic Zachodnia a Rybacká byl od-
halen obelisk a oficiálně otevřeno 
„Náměstí Polsko-česko-slovenské 
Solidarity“ připomínající činnost 
tehdy málo známé mezinárodní 
organizace, která byla založena 
v roce 1981. Události z 27. srpna 
2020 měly mezinárodní povahu, 
protože se jich účastnilo mno-
ho úředníků a svědků historie. 
Přítomný byl velvyslanec Polské 
republiky Ivan Jestřáb, slovenský 
velvyslanec Andrej Droba, konzul  
České republiki ve Vratislavi Arka-
diusz Ignasiak, honorární konzul 
Slovenska Maciej Kaczmarský, 
předseda Dolnoslezského ze-
mského sněmu Andrzej Jaroch, 
zástupce vojvodství Dolního 
Slezska Jarosław Kresa, ředitel 
vratislavské pobočky Ústavu 
národní paměti Andrzej Dragoń, 
předseda NSZZ Solidarity dol-
noslezského regionu Kazimierz 
Kimso a první historický maršálek 
Dolnoslezského vojvodství prof. 
Jan Waszkiewicz. 

Akce začela ve 12:00 hodin 
projevem prezidenta Vratislavi 
Jacka Sutryka, který ve svém 
projevu poděkoval za inspiraci 
a žádost Juliana Golaka týkající se 
vzpomínky na SPCzS ve Vratislavi. 
Ceremonie vzbudila velký zájem 
nejen u obyvatel Vratislavi, ale 
také u mnoha hostů ze zahraničí.

Obelisk odhalili na žádost 
prezidenta Vratislavi Jacka Su-

tryka velvyslanci České republiky 
a Slovenska, zástupce vojvodství 
Dolního Slezska, předseda sněmu 
Dolnoslezského vojvodství a další 
pozvaní hosté, zejména aktivní 
členové SPCzS a legendární ku-
rýři SPCzS, Jan Mroczkowský  
z Lądka-Zdrój, Miroslav Odložil 
ze Zlína, Petr Pospíchal z Prahy a 
další hosté, kteří přišli z různých 
částí Polska, Slovenska a České 
republiky. 

Historie Polsko-českosloven-
ské Solidarity (Pozn. Solidarność 
Polsko- Czechosłowacka, dále jen 
SPCzS) začíná společenskými 
protesty a stávkami v srpnu 
1980 a svým způsobem souvisí 
s formováním Solidarity.

V Praze, hlavním městě Če-
ské republiky, podepsali signatáři 
Charty 77 podporu a vyjádření 
solidarity polským dělníkům 
bojujícím proti komunistickému 
systému. Zprávy byly samozřej-
mě přenášeny téměř výhradně 
zahraničními rozhlasovými sta-
nicemi, tj. „Svobodná Evropa“ 
a „Hlas Ameriky“. Nebýt těchto 
rozhlasových stanic, by se Češi a 
Slováci tak rychle nedozvěděli, 
co se děje v Polsku. Prohlášení 
Charty 77 jsou plná uznání a 
chvály polským dělníkům ve 
stávce v srpnu 1980. Prohláše-
ní podepisují signatáři a mluvčí 
„Charty 77“: Marie Hromádková 
a Miloš Rejchrt. Také informační 
bulletin „Charty 77“ č. 12 s da-
tem 1. srpna - 31. srpna. 1980, na 
stranách 10–12, publikuje článek 

s názvem „Polské léto 1980“. Re-
daktoři Bulletinu č. 12 podepisují 
články svými jmény: Petr Uhl a 
Anna Šabatová, a také uvádějí 
adresu svého bytu: Praha 2. Ul. 
Anglická 8.

Během 1. kongresu Solida-
rity v Gdaňsku 8. září 1981 bylo 
přijato Poselství 1. kongresu 
NSZZ „Solidarita“ pracujícímu 
lidu východní Evropy; „My de-
legáti, kteří jsme se sešli zde v 
Gdaňsku na 1. sjezdu delegátů 
Nezávislého samosprávného 
odborového svazu„ Solidarita 
“zasíláme pozdravy a vyjádření 
podpory pracovníkům Albánie, 
Bulharska, Československa, 
Německé demokratické repu-
bliky, Rumunska, Maďarska a 
všech národů Sovětského svazu.

Jako první nezávislý odboro-
vý svaz v naší poválečné historii 

hluboce pociťujeme shodnost 
našich osudů. Můžeme vás ujistit, 
že na rozdíl od lží šířených ve va-
šich zemích, jsme skutečnou 10 
milionovou dělnickou organizací 
založenou v důsledku stávek pra-
covníků. Naším cílem je bojovat 
za zlepšení životních podmínek 
všech pracujících lidí. Podporu-
jeme ty z vás, kteří se rozhodli 
vydat na obtížnou cestu boje za 
svobodné svazy. Věříme, že se 
brzy vy a naši zástupci budete 
moci setkat za účelem výměny 
zkušeností s odborovými orga-
nizacemi.“

Toto usnesení prvního kon-
gresu Solidarity bylo přepraveno 
do Prahy, do bytu Anny Šabatové 
a Petra Uhla, obyvatelem Vratisla-
vi Aleksanderem Gleigewichtem, 
který jim představil situaci a vy-
právěl co se po několik měsíců 

Julian Golak  

NÁMĚSTÍ POLSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ SOLIDARITY  
VE VRATISLAVI

Vratislav, 27. srpna 2020. Účastníci otevření Polsko-česko-slovenského náměstí solidarity 
ve Vratislavi. Zleva: Jacek Sutryk - prezident Vratislavi, Ivan Jestřáb - velvyslanec České 
republiky v Polsku, Jarosław Kresa - zástupce vojvody Dolního Slezska, Andrej Droba - 
slovenský velvyslanec v Polsku a Julian Golak - generální mluvčí Polsko-česko-slovenské 
Solidarity.

Jan Mroczkowský v rozhovoru s knězem prelátem Marianem Kopko - kaplanem Solidarity.Vratislav, 27. srpna 2020. Přivítání dvou slavných kurýrů Polsko-česko-slovenské 
solidarity, kteří přepravovali zakázané materiály přes zelenou hranici. Vpravo Jan 
Mroczkowský z Lądka-Zdrój a Miroslav Odložil - slavný kurýr SPCzS ze Zlína
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děje v Polsku. Anna Šabatová 
ve svém bytě, za přítomnosti 
kněze Václava Malého, přišla s 
názvem „Polsko-československá 
solidarita“.

O několik týdnů později za-
vedl generál Wojciech Jaruzelski 
„stanné právo“ v celém Polsku.

Přenos informací (nelegální 
letáky a knihy, které byly pře-
nášeny přes hranice ve stejných 
batozích) organizují obyvatelé 
Vratislavi: Mieczysław Piotrow-
ský „Dučin“, Mirosław Jasińský, 
Jarosław Broda a Warcisław 
Martynowský z Lądka-Zdrój. 
Kurýry jsou především Zdzisław 
Dumańský a Jan Mroczkowský z 
Lądka-Zdróje, kteří tyto odvážné 
a úspěšné akce provedli více než 
30. krát. Na české straně byli nej-
slavnějšími kurýry: Petr Bartoš, 
Miroslav Odložil, Vladimír Trlida, 
Petr Holubař, Bedřich Koutný.

Většina přenosů je organi-
zována v horách Kladské Země 
v letech 1987–1989. Každé dva 
měsíce byly dokonce uspořádány 
až tři přenosy. Třikrát se konaly 
schůzky v kladských horách, kte-
rých se osobně zúčastnil Václav 
Havel. Konaly se na Borůvkové 
hoře , Karpovském průsmyku a 
Králickém Sněžníku.

 Nejnebezpečnější ,  ale 
úspěšně dokončenou, akcí byla 
přeprava Stanislava Devatého 
z České republiky přes hranice,  
uskutečnil ji Jan Mroczkowský, 
který ho později také úspěšně 
ukryl ve svém bytě v Lądku-
-Zdróji.

 V roce 1987, kdy byl v Praze 
zatčen a uvězněn Petr Pospíchal, 
uspořádali vratislavští členové 
SPCzS demonstraci na ul. Świd-
nické s transparenty „Osvobodit 
Petra Pospíchala“.

Během slavnostního ote-
vření Náměstí SPCzS ve Vrati-

slavi poděkoval Petr Pospíchal 
v polštině obyvatelům Vratislavi 
a aktivistům SPCzS za tuto akci.

Ve Vratislavi uspořádala 
SPCzS ve dnech 3. až 5. listopadu 
1989 velkou akci s názvem „Me-
zinárodní seminář Střední Evro-
pa. Kultura na křižovatce - mezi 
totalitou a komercionalismem “. 
V přehledu nezávislé českoslo-
venské kultury se objevili mimo 
jiné i emigrační písničkáři: Karel 
Kryl a Jaroslav Hutka. Byly také 
organizovány integrační schůzky 
a do budoucna byla plánována 
odvážná spolupráce.

V Československu, během 
tzv. „Sametové revoluci“, V. Ha-
vel prohlásil (dodnes citovaná 
slova), že vratislavský festival byl 
předehrou k Sametové revoluci.

Od 11. listopadu 1989 je v 
Nové Rudě vydáváno polsko-
-česko-německé periodikum 
s názvem „Ziemia Kłodzka- Od 
kladského pomezí- Glatzer Ber-
gland”. Od roku 1990 se konají 
Polsko-české dny křesťanské 
kultury každoročně pořádané 
pod heslem „Zůstaňme Rodinou“. 
Během této akce bylo za posled-
ních 30 let uspořádáno více než 
2 000 různých společenských a 
kulturních akcí.

V roce 2010 byla vytvořena 
nová turistická trasa v Kladských 
horách. „Stezka kurýrů polsko-
-česko-slovenské solidarity“. 
Mezinárodní divadelní festivaly 
pravidelně organizuje v Těšíně 
pobočka SPCzS ( již 30 let). V 
polsko-české příhraniční ob-
lasti se také pravidelně konají 
Mezinárodní znalostní soutěže 
o Polsku a České republice pro 
žáky a soutěže „Co víte o polsko-
-českém pohraničí“.

Poslední akcí, která byla sla-
vnostně zahájena v Praze v roce 
2016, přesně k 1050. výročí Pol-

ského křtu, je Mezinárodní stezka 
sv. Vojtěcha, která vede z Prahy 
do Gdaňsku. Tato aktivita bude 
pravidelně rozvíjena v průběhu 
příštích tří nebo čtyř let, protože 
se jedná o nový velmi ambició-
zní turistický a vzdělávací úkol, 
kterým je představení postavy sv. 
Vojtěcha - patrona Polska, České 

republiky, Slovenska, Maďarska, 
Německa a patrona evropské 
jednoty.

Překlad: Joanna Golak-Cincio

Julian Golak - iniciátor Polsko-česko-slovenského Náměstí Polsko-česko-slovenskí 
solidarity ve Vratislavi.

Zprava: Warcisław Martynowský, Barbara Mroczkowská, Maciej Mroczkowský, známý 
kurýr SPCzS Jan Mroczkowský. 27. srpna 2020, Vratislav.

Skwer Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej we Wrocławiu
27 sierpnia 2020 r.

Wrocław to miasto społecznej solidarności i wielkich protestów przeciwko
komunistycznemu reżimowi. To we Wrocławiu w 1981 r., w konspiracji, powstał 
międzynarodowy ruch dysydentów: Solidarność Polsko-Czechosłowacka. W 1989 r. 
działacze z obu stron granicy zorganizowali Przegląd Niezależnej Kultury
Czechosłowackiej. Václav Havel nazwał to wydarzenie „uwerturą do Aksamitnej 
Rewolucji”. 

Náměstí Polsko-česko-slovenské solidarity ve Vratislavi
27. srpna 2020

Vratislav je městem sociální solidarity a velkých protestů proti komunistickému 
režimu. Právě ve Vratislavi v roce 1981 vzniklo konspiračně mezinárodní hnutí 
disidentů: 
Polsko-československá solidarita. V roce 1989 aktivisté z obou stran hranice 
uspořádali Přehlídku nezávislé československé kultury. Václav Havel tuto událost 
nazval "předehrou sametové revoluce". 

Námestie Poľsko-česko-slovenskej solidarity vo Vroclavi
27. augusta 2020

Vroclav je mestom sociálnej solidarity a veľkých protestov proti komunistickému 
režimu. Práve vo Vroclavi v roku 1981 vzniklo konšpiračne medzinárodné hnutie 
disidentov: Poľsko-československá solidarita. V roku 1989 aktivisti z oboch strán 
hranice usporiadali Prehliadku nezávislej československej kultúry. Václav Havel 
túto udalosť nazval "predohrou nežnej revolúcie".
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22. 08.2020 roku w Żórawi-
nie nastąpiło uroczyste otwarcie 
stacji Żórawina na Międzynaro-
dowym Szlaku św. Wojciecha.  
W uroczystości wzięli udział bar-
dzo licznie zebrani mieszkańcy 
gminy oraz zaproszeni przez wój-
ta Jana Żurakowskiego goście.

W czasie „pikniku średnio-
wiecznego”, który odbył się  
na placu przed zabytkowym 
kościołem pw. Św. Trójcy (jedy-
nym na Dolnym Śląsku kościołem  
w stylu manierystycznym) prze-
prowadzono zbiórkę pieniędzy 
na remont tego wyjątkowego za-
bytku. O niezwykłych walorach 
kościoła opowiadał prof. Piotr 
Oszczanowski, polski historyk 
sztuki, dyrektor Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu. 

Ponadto głos zabrali: Julian 
Golak, pomysłodawca Szlaku 
św. Wojciecha oraz koordynator 
działań na tym szlaku w Polsce 

i w Czechach, prof. Konrad Cza-
pliński, autor ponad 100 książek 
oraz dokładnego przebiegu tra-
sy Międzynarodowego Szlaku  
Św. Wojciecha, Tytus Czartory-
ski - przewodniczący Komisji 
Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego 
oraz ks. proboszcz dr Cezary 
Chwilczyński, który błogosławił 
mieszkańców gminy relikwia-
mi św. Wojciecha na wszystkich 
niedzielnych mszach świętych. 
Relikwie przekazał na ręce Juliana 
Golaka ks. kard. Dominik Duka- 
arcybiskup praski, prymas Czech 
i Moraw. Będą peregrynowały  
po trasie całego szlaku z Pragi  
d o  G d a ń s k a .  Po  o d byc i u 
tej  niejako ponownej wę -
drówki św. Wojciecha, będą 
u m i e s z c z o n e  w  k o ś c i e l e  
św. Wojciecha we Wrocławiu.

Ewa Jazienicka

OTWARCIE STACJI ŻÓRAWINA NA MIĘDZYNARODOWYM 
SZLAKU ŚW. WOJCIECHA

22. srpna 2020,  Żórawina se objevila na Mezinárodní svátovojtěžské stězce. Na fotografii prof. 
Konrad Czaplińský a Julian Golak, kteří již 5 let vytvářejí Stezku z Prahy do Gdaňsku.

22. srpna 2020 byla v Żórawi-
ně slavnostně otevřena stanice 
Żórawina na Mezinárodní stezce 
sv. Vojtěcha. Oslav se zúčastnilo 
mnoho obyvatel obce a hosté 
pozvaní starostou obce Janem 
Żurakowským.

Během "středověkého pik-
niku", který se konal na náměstí 
před historickým kostelem Sv. 
Trojice ( jediný kostel ve stylu 
manýrismu v Dolním Slezsku), 

proběhla finanční sbírka na re-
novaci této jedinečné památky. 
O mimořádných hodnotách to-
hoto kostela hovořil prof. Piotr 
Oszczanowský, polský historik 
umění, ředitel Národního muzea 
ve Vratislavi.

Současně promlouvali i jiní: 
Julian Golak, iniciátor Stezky sv. 
Vojtěcha a koordinátor aktivit na 
této trase v Polsku a České re-
publice. Prof. Konrad Czaplińský, 

autor více než 100 knih a autor 
přesné trasy Mezinárodní stezky 
sv. Vojtěcha, turistické a naučné 
stezky. Tytus Czartoryský - před-
seda Výboru pro kulturu, vědu 
a vzdělávání Regionální rady 
Dolního Slezska a kněz Cezary 
Chwilczyńský, který požehnal 
obyvatelům obce na všech ne-
dělních mších relikvií sv. Vojtěcha. 
Relikvie byly předány za účelem 
peregrinace celé trasy z Prahy do 

Gdaňsku. Julianu Golakovi je 
předal kardinál Dominik Duka - 
pražský arcibiskup, primas Čech 
a Moravy. Tyto relikvie budou, po 
uskutečnění této opětovné cesty 
sv. Vojtěcha po celé trase až do 
Gdaňsku, nakonec umístěny v 
Kostele sv. Vojtěcha ve Vratislavi.

Překlad: Joanna Golak-Cincio

Ewa Jazienicka

OTEVŘENÍ STANICE ŻÓRAWINA NA MEZINÁRODNÍ  
STEZCE SV. VOJTĚCHA

22.08.2020 roku. Na placu przed kościołem przy głównej ulicy w Żórawinie nastąpiło 
uroczyste odsłonięcie tablicy informacyjnej „Stacja Żórawina” na Międzynarodowym 
Szlaku św. Wojciecha. Od lewej prof. Piotr Oszczanowski - dyrektor Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu. Prof. Konrad Czapliński - autor trasy z Pragi do Gdańska, Julian Golak - 
pomysłodawca i koordynator Szlaku, Tytus Czartoryski - Przewodniczący Komisji Kultury 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Jan Żurakowski - wójt gminy Żórawina i ks. Cezary 
Chwilczyński - proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Żórawinie. 

Profesor Piotr Oszczanowský během  vypravění mimořádného příběh dolnoslezké perly 
manýrismu během středověkého festivalu v Żórawině.
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Delegacja czeskich senato-
rów z wiceprzewodniczącym 
Senatu Republiki Czeskiej od-
wiedziła w dniach od 1 do 2 
września Dolny Śląsk. Delegacji 
przewodniczył wiceprzewodni-
czący Senatu Republiki Czeskiej 
Jiři Oberfalzer. 

W pierwszym dniu delega-
cja spotkała się z marszałkiem 
Województwa Dolnośląskiego 
Cezarym Przybylskim, ambasado-
rem Republiki Czeskiej w Polsce 
Ivanem Jastřabem oraz konsulem 
honorowym Republiki Czeskiej 
we Wrocławiu Arkadiuszem Igna-
siakiem. W czasie tego spotka-
nia, które odbyło się w Urzędzie 
Marszałkowskim, przewodni-
czący delegacji czeskiej wraz  
z Ambasadorem Czech w Polsce, 
przekazali specjalny dyplom i po-
dziękowanie dla Juliana Golaka 
„za wieloletnie zasługi w walce  
o wolność oraz za wkład w roz-
wój stosunków czesko-polskich”.

W kolejnym punkcie delega-
cja zwiedziła wystawę polskiej 
sztuki współczesnej w Muzeum 
Narodowym, a następnie spo-
tkała się z kadrą nauczycielską 
IX Liceum Ogólnokształcącego, 
jedynej na Dolnym Śląsku szko-
le, w której jest nauczany język 
czeski.

W drugim dniu delegacja 
zwiedziła Klasztor Księgi Hen-
rykowskiej, gdzie przywitał ich 
burmistrz Ziębic Mariusz Szpila-
rewicz. Gościom zaprezentowano 
zapis pierwszego zdania po pol-
sku w „Księdze Henrykowskiej”. 
Zwiedzili też z przewodnikiem 
zabytkowy klasztor oraz kościół 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny. Cały zespół klasz-

torny opactwa cysterskiego zro-
bił na gościach z Czech wielkie 
wrażenie.

Kolejnym punktem progra-
mu była wizyta w gospodarstwie 
ekologicznym Krystyny i Roberta 
Wagnerów w Lubnowie. Dele-
gacja czeska, która składała się  
w większości z senatorów - człon-
ków komisji ds. wsi, była bardzo 
zainteresowana sposobem upra-
wy bez używania środków che-
micznych. Państwo Wagnerowie 
demonstrowali swoje płody oraz 
odpowiadali na liczne pytania 
senatorów. 

3 września czescy senato-
rowie spotkali się w ratuszu 
kłodzkim z burmistrzem mia-
sta Michałem Piszko, który za-
poznał gości z dziejami miasta  
i jego planami rozwojowymi, 
a szczególnie z mało znaną hi-
storią pobytu św. Wojciecha oraz 
jego ojca Sławnika. Julian Golak, 

jako inicjator i pomysłodawca 
nowego Międzynarodowego 
szlaku św. Wojciecha z Pragi aż 
do Gdańska, przedstawił wzory 
tablic informacyjnych, logotyp 
oraz opracowane przez prof.  
K. Czaplińskiego mapy przebiegu 
I etapu trasy do Wrocławia oraz 
II etapu do Gdańska. Tą część 
prezentacji zakończyła Irena 
Klimaszewska z Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej, która przypomniała 
mało znane informacje na pod-
stawie odnalezionych zapisków 
kronikarza Hajka oraz Bohuslava 
Balbina. Pani Joanna Stoklasek 
przedstawiła propozycję miejsc 
na umieszczenie tablic informa-
cyjnych na terenie obecnej Twier-
dzy Kłodzkiej, gdzie przed laty 
był gród Sławnika. Wiceprzewod-
niczący Senatu Republiki Czeskiej 
Jiři Oberfajzer na prośbę Juliana 
Golaka objął patronat honorowy 
nad prowadzeniem Międzynaro-

dowego Szlaku św. Wojciecha.
W drugiej części wizyty  

w Kłodzku uczestnicy przeszli 
pieszo do kościoła oo. Jezuitów, 
gdzie delegację przywitał ks. 
proboszcz Robert Mól. Zapoznał 
pokrótce z przeprowadzonym 
niedawno remontem średnio-
wiecznego nagrobka Arnošta  
z Pardubic. Remont prowadzi-
ła czeska firma z Uniwersytetu  
w Pardubicach, z wydziału re-
nowacji zabytków w Litomyślu. 
Trzy kolejne dotacje na reno-
wację tego średniowiecznego 
nagrobka przekazał w latach 
2014  - 2017 Sejmik Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Był to jedyny 
przypadek, że za pieniądze pol-
skie przyznane przez samorząd 
Województwa Dolnośląskiego, 
remont zabytku wykonała cze-
ska firma. Na nagrobku Arnošta 
złożone zostały wiązanki kwiatów 
przez Czechów i polskich samo-

Ewa Jazienicka - Golak 

CZESCY SENATOROWIE NA DOLNYM ŚLĄSKU

Delegacja czeskich senatorów przy nagrobku abp. Arnošta  z Pardubic w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku, 
3.09.2020 roku.

Prezentacja przez Juliana Golaka Międzynarodowego Szlaka św. Wojciecha w Sali Rajców 
Miejskich w Kłodzku.

Irena Klimaszewska przedstawia Sławnika - ojca świętego Wojciecha, który mieszkał w Kłodzku.
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rządowców. W trzeciej części wi-
zyty dyrektor Joanna Stoklasek 
oprowadziła delegację po Twier-
dzy Kłodzkiej.

Kolejnym punktem progra-
mu była wizyta w uzdrowisku 
Polanica – Zdrój. Delegację przy-
witał burmistrz Mateusz Jellin, 
który przedstawił historię miasta.  
W hotelu Bukowy Park odbyła się 
promocja książki pt. „344 Atrakcje 
Ziemi Kłodzkiej”, której autorem 
jest mieszkaniec Polanicy - Zdro-
ju Zbigniew Franczukowski. 

Ivona Bilkova, dyrektor „Czech 
Tourism” w Warszawie, przedsta-
wiła działalność swojej instytucji 
oraz plany współpracy.

W dalszej części wizyty de-
legacja przejechała na przejście 
graniczne w Tłumaczowie - Oto-
vicach, gdzie burmistrz Radko-
wa Jan Bednarczyk oraz Petr 
Novak, starosta czeskich Oto-
vic przedstawili wspólne plany 
ponownego uruchomienia linii 
kolejowej ze Ścinawki Średniej 
do Broumova przez przejście 

graniczne Tłumaczów - Otovice. 
Plany uruchomienia tej linii po-
twierdził także Patryk Wild, prze-
wodniczący Komisji Współpracy 
Regionalnej i Gospodarki Sejmi-
ku Województwa Dolnośląskie-
go, który wskazał na możliwość 
szybkich decyzji w tej sprawie  
po stronie polskiej oraz stosun-
kowo niskie koszty uruchomienia 
tej linii. Podsumowania wizyty 
dokonali Julian Golak oraz Se-
nator Mirosłav Nenutil, prze-
wodniczący stałej komisji Senatu 

Republiki Czeskiej ds. rozwoju 
wsi. Uczestnicy spotkania zade-
klarowali poparcie dla urucho-
mienia tej linii kolejowej, która 
przebiega przez tereny wiejskie 
oraz umożliwi w przyszłości do-
jazd z Kłodzka przez Ścinawkę 
Średnią do Broumova i dalej  
do Mezimesti, Mieroszowa, Wał-
brzycha, a także dojazd koleją  
do Nachodu i Hradec Kralove.

Delegace českých senátorů 
s místopředsedou Senátu České 
republiky navštívila Dolní Slez-
sko ve dnech 1. až 2. září. Dele-
gaci předsedal Jiří Oberfalzer, 
místopředseda Senátu České 
republiky.

První den se delegace setkala 
s maršálem Dolnoslezského Vo-
jevodství Cezary Przybylským, 
velvyslancem České republiky v 
Polsku Ivanem Jastřabem a hono-
rárním konzulem České republiky 
ve Vratislavi Arkadiuszem Ignasia-
kem. Během tohoto setkání, které 
se konalo v maršálově kanceláři, 
předal předseda české delegace 
společně s českým velvyslan-
cem v Polsku zvláštní diplom a 
poděkování Julianovi Golakovi 
„za mnohaleté zásluhy v boji za 
svobodu a za přispění k rozvoji 
česko-polských vztahů“.

  V dalším bodě delegace 
navštívila výstavu polského 
současného umění v národním 
muzeu a poté se setkala s pe-
dagogickými pracovníky Střední 
školy č. 9, jediné školy v Dolním 
Slezsku, kde se vyučuje čeština.

  Druhý den delegace na-
vštívila Klášter Jindřichov, kde je 
přivítal starosta Ziębic Mariusz 
Szpilarewicz. Hostům byl před-
staven zápis první věty v polštině 
j „Jindřichovské knize“. Navštívili 
také historický klášter a kostel sv. 
Nanebevzetí Panny Marie. Celý 
klášterní komplex cisterciáckého 
opatství udělal na hosty z Čech 
velký dojem.

   Dalším bodem programu 
byla návštěva ekologické farmy 
Krystyny a Roberta Wagnerů v 
Lubnowě. Česká delegace, kterou 
tvořili převážně senátoři - členo-
vé výboru pro rozvoj venkova, se 
velmi zajímala o zemědělství bez 
použití chemie. Rodina Wagne-
rů předvedla své plody a odpo-

věděla na řadu otázek senátorů.

Dne 3. září se čeští senáto-
ři setkali na radnici v Kladsku s 
primátorem města Michałem 
Piszkem, který seznámil hosty s 
historií města a jeho rozvojovými 
plány, zejména s málo známou 
historií pobytu sv. Vojtěcha a jeho 
otce Slavníka v Kladsku. Julian 
Golak, jako iniciátor a autor 
nové nezinárodní svatovojtěšské 
stezky z Prahy do Gdaňsku, před-
stavil vzory informačních tabulí, 
logotyp a mapy  1. etapy trasy do 
Vratislavi a 2. etapy do Gdaňsku, 
které vytvořil prof. K. Czaplińský. 
Tuto část prezentace zakončila 
Irena Klimaszewská z Muzea 
regionu Kladsko, která připom-
něla málo známé informace na 
základě nalezených poznámek 
kronikáře Hájka a Bohuslava 
Balbína. Paní Joanna Stoklasek 
představila možnost vyznačení 
míst pro umístění informačních 
tabulí v prostoru současné pe-
vnosti Kladsko, kde byla před 
lety pevnost Slavníka. Čestnou 
záštitu nad Mezinárodní trasou 
sv. Vojtěcha převzal na žádost 
Juliana Golaka Jiří Oberfajzer, 
místopředseda Senátu České 
republiky.

   Ve druhé části návštěvy 
Kladska se účastníci vydali pěšky 
ke kostelu otců Jezuitů, kde dele-
gaci přivítal o. farář Robert Mól. 
Krátce představil nedávnou re-
konstrukci středověkého náhrob-
ku Arnošta z Pardubic. Rekon-
strukci provedla česká společnost 
z Univerzity Pardubice z katedry 
obnovy památek v Litomyšli. Da-
lší tři granty na renovaci tohoto 
středověkého náhrobku poskytlo 
v letech 2014–2017 Dolnoslezské 
vojevodství. Byl to jediný případ, 
kdy česká společnost provedla 
rekonstrukci pomníku za pol-

ské peníze poskytnuté místní 
správou Dolnoslezského vojvod-
ství. Na Arnoštův náhrobek po-
ložili čeští a polští představitelé 
místní samosprávy kytice květin. 
Ve třetí části návštěvy ředitelka 
Joanna Stoklasek provedla dele-
gaci po pevnosti Kladsko.

    Dalším bodem programu 
byla návštěva zdravotního stře-
diska Polanica-Zdrój. Delegaci 
přivítal starosta města Mateusz 
Jellin, který představil historii 
města. V hotelu Bukowy Park pro-
běhla propagace knihy s názvem 
„344 atrakcí regionu Kladsko“ od 
Zbigniewa Franczukowského, 
obyvatele Polanice-Zdrój. Ivona 
Bilková, ředitelka „Czech Tourism“ 
ve Varšavě, představila aktivity 
své instituce a plány spolupráce.

    Později v rámci návštěvy 
delegace odcestovala na hraniční 
přechod Tłumaczów - Otovice, 
kde starosta Radkowa Jan Bed-
narczyk a starosta českých Otovic 
Petr Novák představili společné 
plány na obnovu železniční trati 

ze Ścinawky Średniej do Broumo-
va přes hraniční přechod Tłuma-
czów - Otovice. Plány na spuštění 
této linky potvrdil i předseda 
Výboru pro regionální spolupráci 
a ekonomiku Dolnoslezského 
vojevodství Patryk Wild, který 
poukázal na možnost rychlých 
rozhodnutí v této věci na polské 
straně a relativně nízké náklady 
na spuštění této linky. Návštěvu 
shrnuli Julian Golak a senátor Mi-
rosłav Nenutil, předseda stálého 
výboru Senátu České republiky 
pro rozvoj venkova. Účastníci 
setkání deklarovali podporu 
obnovení této železniční tratě, 
která vede venkovskými oblastmi 
a v budoucnu umožní přístup z 
Kladska přes Ścinawku Średnia 
do Broumova a dále do Mezi-
městí, Mieroszowa, Wałbrzychu, 
stejně jako přístup po železnici 
do Náchoda a Hradce Králové.

Překlad: Joanna Golak-Cincio

Ewa Jazienicka -  Golak 

ČEŠTÍ SENÁTOŘI NA DOLNÍM SLEZSKU

02.09.2020. Čeští senátoři navštívili cisterciácké opatství v Henrykowě .
Nejprve zleva Mariusz Szpilarewicz - starosta města Ziębice, který poctil hostitele. 
Foto Julian Golak



11Ziemia Kłodzka nr 302-303/sierpień - wrzesień 2020

5 września 2020 r. Klub Re-
gionalny Ziemi Ząbkowickiej 
przy Oddziale PTTK zorganizo-
wał po raz siódmy pielgrzymkę 
mieszkańców Ząbkowic Śląskich 
oraz przyjaciół miasta z Niemiec  
i Czech do Sanktuarium Matki Bo-
skiej Strażniczki Wiary w Bardzie.

Pielgrzymowanie do Barda 
mieszkańców Ząbkowic Śląskich 
ma swoją długoletnią tradycję  
i  sięga czasów wojny trzydziesto-
letniej. W 1633 r. po raz pierwszy 
poszła do Barda pielgrzymka ząb-
kowicka pod przewodnictwem 
proboszcza Hieronima Heltze-
la i miała charakter dziękczynny. 
Ówcześni mieszkańcy Ząbkowic 
dziękowali w ten sposób Matce 
Boskiej za uratowanie miasta od 

epidemii dżumy, która wówczas 
szalała na Śląsku. I od tego czasu 
ząbkowiczanie pielgrzymowali 
rokrocznie do Barda w dzień 
Narodzenia Najświętszej Panny 
Marii, składając  podziękowanie  
u stóp Bardzkiej Madonny, pro-
sząc o pomyślność dla miasta  
i siebie samych. Warto dodać, 
że po wysiedleniu ludności nie-
mieckiej z Ząbkowic w 1946 roku, 
dawni mieszkańcy zabrali ze sobą 
kopię figurki Madonny Bardzkiej 
i zawieźli ją do sanktuarium  
w Rulle k/ Osnabrűck, gdzie kon-
tynuowali pielgrzymowanie ofi-
cjalnie do 2014 r.

W 2014 roku zaistniała moż-
liwość „symbolicznego powro-
tu” ząbkowickich pielgrzymek  

do Barda. Ideę tę zainicjowali 
byli mieszkańcy Ząbkowic Ślą-
skich, panowie Johannes Wal-
zik i Christoph Mueller (obecny 
i w tym roku na pielgrzymce), 
którzy zwrócili się do przedsta-
wicieli Oddziału PTTK z prośbą 
o pomoc przy organizacji piel-
grzymki we wrześniu 2014 roku 
oraz zaprosili do pielgrzymowa-
nia wszystkich mieszkańców 
naszego miasta. Pomysł pol-
sko - niemieckiej pielgrzymki 
chwycił i w pierwszą niedzielę 
września wyruszamy co roku  
po błogosławieństwie w kościele 
w drogę do Barda.

Tegorocznej pielgrzymce 
towarzyszyła wspaniała pogoda  
i piękna, pełna ducha i radości 

atmosfera. Szliśmy malowniczą 
trasą pielgrzymkową wśród pól 
i lasów przez Tarnów i Masyw 
Brzeźnicy. W świetlicy wiejskiej 
w Brzeźnicy czekały na nas Pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z poczęstunkiem i napojami.  
Po odpoczynku ruszyliśmy da-
lej. O godzinie 15.00 w Bazylice 
Bardzkiej rozpoczęła się msza 
święta dziękczynna. Po mszy 
mieliśmy jeszcze czas na kawę 
i pierniki w uroczej kawiarni 
Magdaleny Topolanek. O go-
dzinie 17.00 przyjechał po nas 
autobus. Pożegnła nas burza, 
ale to już nas nie zmartwiło. 
Zapraszamy na przyszłoroczną 
ósmą pielgrzymkę do Bardzkiej 
Strażniczki Wiary.

Krystyna Buchwald  

VII PIELGRZYMKA ZĄBKOWICKA DO SANKTUARIUM 
STRAŻNICZKI WIARY ŚWIĘTEJ W BARDZIE ŚLĄSKIM

Pielgrzymi polscy i czescy na trasie do Barda Śląskiego.

Wspólna fotografia na rynku ząbkowickimPosiłek w Świetlicy Wiejskiej w Brzeźnicy.



12 Ziemia Kłodzka nr 302-303/sierpień - wrzesień 2020

Współpraca rozpoczęła się  
w 1992 roku, kiedy to berlińskie 
kuratorki Ulrike Treziak i Ellen 
Röhner zaplanowały wystawę 
pod tytułem " Przebudź się, serce 
moje, i pomyśl. Przyczynek do hi-
storii stosunków między Śląskiem 
a Berlinem-Brandenburgią".   
Do katalogu wystawy, która 
odbyła się w 1995 roku, arty-
kuły o historii Śląska i Hrabstwa 
Kłodzkiego pisali Arno Herzig, 
oraz historycy z Uniwersytetu 
Wrocławskiego: prof. Małgorza-
ta (pod panieńskim nazwiskiem 
Michałek) i prof. Krzysztof Ruch-
niewicz. 

Kolejną okazją do naukowe-
go spotkania trójki badaczy było 
wydanie przez prof. Arno Herziga  
w 1997 r. książki poświęconej hi-
storii Gorzanowa, wsi, w której 
spędził dzieciństwo („Grafenort. 
Geschichte und Erinnerungen”).  
Zawiera ona rys historyczny miej-
scowości oraz liczne wspomnie-
nia jej mieszkańców do 1946 r. 
prof. Małgorzata Ruchniewicz 
napisała polemikę z krytyczną 
recenzją tego wydawnictwa dla 
polskiego czasopisma naukowe-
go „Sobótka”. 

Kontakty na gruncie wspól-
nych zainteresowań przeszło-
ścią regionu kłodzkiego po-
głębiły się w kolejnych latach 
i osiągnęły pierwszy punkt 
kulminacyjny w 2003 roku. 
Wtedy prof. Małgorzata Ruch-
niewicz i prof. Arno Herzig,  
na prośbę działaczy Kłodzkiego 
Towarzystwa Oświatowego, wy-
dali 600-stronicowy tom źródło-
wy „W kraju Pana Boga. Źródła 
i materiały" (w języku polskim  
i niemieckim), który doczekał się 
kolejnego nakładu w roku 2010 
(w tym przypadku tylko po pol-
sku). Stał się także materiałem 
do wystawienia sztuki teatralnej 
„Hrabstwo Kłodzkie, czyli w kraju 
Pana Boga”przez zespół aktorów 
kłodzkich w reżyserii Mariana 
Półtoranosa. Ten sam tom źró-
dłowy stanowił następnie punkt 
wyjścia do napisania obszernej 
książki pod tytułem „Historia 
Ziemi Kłodzkiej. Było to pierw-
sze tak obszerne i napisane we 
współpracy polsko-niemieckiej 
opracowanie historii Ziemi Kłodz-
kiej (około 600 stron). Wydano je 

w 2006 roku w języku polskim 
i niemieckim. Kilka lat później 
wznowiono w języku polskim. 

Założeniem syntezy była „in-
terpretacja historii tego regionu 
w oderwaniu od ideologii", co się 
autorom w dużej mierze powio-
dło, nawet jeśli ze strony niemiec-
kiej pojawiły się pewne nieuza-
sadnione zastrzeżenia. Pochodną 
sukcesu tych publikacji, widocz-
nego w fakcie wznowień, jak  
i w żywych reakcjach czytelni-
ków w Polsce i Niemczech, było 
mianowanie prof. Małgorzaty 
Ruchniewicz i prof. Arno Herzi-
ga„Ambasadorami Hrabstwa 
Kłodzkiego" (2004) oraz „Terrae 
Glaciensis Cives/Obywatelami 
Ziemi Kłodzkiej" (2010), a także 
przyznanie przez Starostę Kłodz-
kiego Nagrody: Róży Kłodzkiej 
(2009). 

Z okazji 70. urodzin prof. 
Arno Herziga jego polsc y 
przyjaciele i współpracownicy,  
z inicjatywy prof. Małgorzaty 
i prof. Krzysztofa Ruchniewi-
czów, uhonorowali go księgą 
jubileuszową: „Z Gorzanowa  

w świat szeroki… ", która zawiera 
studia dotyczące różnych pro-
blemów historii i kultury Śląska. 

W 2008 roku wspólny obszar 
badań i pisarstwa historycznego 
został wzbogacony o wydaną 
przez hamburskie wydawnic-
two Ellert & Richter, książkę 
„Schlesien. Das Land und seine 
Geschichte in Bildern, Texten 
und Dokumenten”. W roku 2012  
w wersji poszerzonej została ona 
opublikowana również w języ-
ku polskim, pod tytułem: „Śląsk 
i jego dzieje" we wrocławskim 
wydawnictwie Via Nova. 

Inne wspólne projekty obej-
mują biografię historyka Hrab-
stwa Kłodzkiego Franza Volkmera 
(1846 - 1930) w „Schlesische Le-
bensbilder. Tom X" (w wolnym 
tłumaczeniu „Biografie ze Śląska”) 
z 2010 roku oraz książkę „Kleine 
Geschichte des Glatzer Landes" 
z 2011 roku, która ukazała się  
w 2015 roku również w polskim 
wydaniu pod tytułem "Mała hi-
storia Ziemi Kłodzkiej". 

Elementem współpracy był 
udział prof. M. i K. Ruchniewiczów  

w tomie esejów:„Jüdisches Leben 
zwischen Ost und West" („Ży-
cie Żydów między wschodem  
a zachodem”), wydanym przez  
prof. A. Herziga wspólnie z ham-
burskim historykiem Andreasem 
Brämerem (Wallstein Verlag  
w Getyndze). 

Współpraca nadal trwa.  
W przygotowaniu jest nowe, roz-
szerzone wydanie po niemiec-
ku książki „Śląsk i jego dzieje", 
a wspólny przegląd badań nad 
historią Śląska zostanie wkrót-
ce opublikowany w „Archiv für 
Schlesische Kirchengeschichte" 
(„Archiwum historii Kościoła  
na Śląsku”) pod redakcją profeso-
ra Bendla (Tybinga). Przejawem 
nie tylko związków zawodowych, 
ale i przyjaźni, która połączyła 
troje badaczy stało się zadedy-
kowanie przez prof. Arno Herzi-
ga swoim polskim przyjaciołom 
tomiku „Geschichte Schlesiens. 
Vom Mittelalter bis zur Gegen-
wart” , który ukazał się w 2015 r. 
w oficynie C. H. Beck.

prof. Arno Herzig, prof. Małgorzata Ruchniewicz, prof. Krzysztof Ruchniewicz 

ĆWIERĆ WIEKU WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ  
W ZAKRESIE HISTORII ŚLĄSKA I HRABSTWA KŁODZKIEGO

Bohterowie spotkania rocznicowego w Domu  „Skowronki” w Kątach Bystrzyckich. Od lewej: prof. Arno Herzig, Renata Czaplińska,  
prof. Małgorzata Ruchniewicz, prof. Krzysztof Ruchniewicz. 12.09.2020 roku.
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Die Zusammenarbeit begann 
1992 anlässlich eines Ausstel-
lungsprojekts, das die Berliner 
Kuratorinnen Ulrike Trezak und 
Ellen Röhner unter dem Titel 
„Wach auf, mein Herz, und denke. 
Zur Geschichte der Beziehungen 
zwischen Schlesien und Berlin-
-Brandenburg“ planten. Für den 
Katalog zur Ausstellung, die 
1995 stattfand, lieferten Arno 
Herzig und Historiker an der 
Universität Wroclaw: prof. Mał-
gorzata Ruchniewicz (unter dem 
Mädchennamen Michalik) und 
prof. Krzysztof Ruchniewicz ihre 
Beiträge zur Geschichte Schle-
siens und der Grafschaft Glatz. 
Eine weitere Gelegenheit für die 
Forschungskooperation der drei 
Wissenschaftler war die Veröf-
fentlichung des Buches über 
die Geschichte von Gorzanów 
durch Arno Herzig im Jahr 1997, 
dem Dorf, in dem er seine Kin-
dheit verbrachte („Grafenort. 
Geschichte und Erinnerungen”). 
Die Publikation enthält die histo-
rischen Merkmale des Dorfes und 
zahlreiche Erinnerungen seiner 
Bewohner bis 1946. Małgorzata 
Ruchniewicz schrieb somit die 
Polemik mit einer kritischen Be-
sprechung dieser Publikation für 
die polnische wissenschaftliche 
Zeitschrift „Sobótka”.

Die Zusammenarbeit ver-
tiefte sich in den nächsten 
Jahren und fand einen ersten 
Höhepunkt, als prof. Małgorza-
ta Ruchniewicz und prof. Arno 
Herzig auf Bitten von Glatzer 
Bildungsgesellschaft 2003 den 
600 Seiten umfangreichen Quel-
lenband „Im Herrgottsländchen. 
Quellen und Materialien zur Ge-
schichte des Glatzer Landes vom 
10. bis zum 20. Jahrhundert“ - in 
polnischer und deutscher Spra-
che herausgaben, der 2010 eine 
weitere Auflage erlebte (diesmal 
nur auf Polnisch). Das Buch bot 
auch das Material für ein The-
aterstück „Die Grafschaft Glatz 
- im Herrgottsländchen”, das von 
Glatzer Schauspielern unter der 
Regie von Marian Półtoranos au-
fgeführt wurde. Der Quellenband 
bildete ferner die Basis für eine 

umfassende Publikation: „Ge-
schichte des Glatzer Landes“. 
Diese erste und bis heute einzige 
so umfassende Geschichte des 
Glatzer Landes (ca. 600 Seiten) 
erschien 2006 in deutscher und 
polnischer Sprache.

Nach ein paar Jahren wurde 
das Buch in polnischer Sprache 
neu aufgelegt.  

Die Synthese sollte „die Ge-
schichte dieser Region isoliert 
von der Ideologie interpretieren“, 
was den Verfassern wohl weitge-
hend gelungen ist, auch wenn 
es von deutscher Seite manch 
unberechtigte Einwände gab. 

Zum Erfolg dieser Publikatio-
nen gehörte es, neben Neuau-
flagen und lebhaften Reaktionen 
der Leser, dass prof. Malgorzata 
Ruchniewicz und Arno Herzig 
zu „Botschaftern der Grafschaft 
Glatz“ (2004) und „Bürgern des 
Glatzer Landes /Terrae Glacien-
sis Cives“ (2010) sowie durch 
die Verleihung der Glatzer Rose 
(2009) durch den Landrat von 
Glatz ernannt und geehrt wur-
den. Zum 70. Geburtstag von 
prof. Arno Herzig ehrten ihn auf 
Initiative von prof. Małgorzata 

und prof. Krzysztof Ruchniewicz 
seine polnischen Freunde und 
Kollegen mit einer Festschrift: „Z 
Gorzanowa w świat szeroki / Von 
Grafenort in die weite Welt“, die 
Studien zu mehreren Fragen zur 
Geschichte und Kultur Schlesiens 
enthält. 

D a s  g e m e i n s a m e  Fo r -
schungsfeld erweiterte sich mit 
dem 2008 im Hamburger Verlag 
Ellert & Richter herausgebrachten 
Buch „Schlesien. Das Land und 
seine Geschichte in Bildern, Te-
xten und Dokumenten“, das 2012 
in erweiterter Fassung auch in 
polnischer Sprache unter dem 
Titel: „Śląsk i jego dzieje“ im 
Breslauer Verlag Via Nova er-
schien. Weitere gemeinsame 
Projekte sind eine Biographie 
des Grafschaft Glatzer Historikers 
Franz Volkmer (1846 – 1930) in 
„Schlesische Lebensbilder. Band 
X (frei übersetzt: „Biographien aus 
Schlesien") vom Jahr 2010, so-
wie das 2011 erschienene Buch: 
„Kleine Geschichte des Glatzer 
Landes“, das 2015 auch in einer 
polnischen Ausgabe unter dem 
Titel: „Mała Historia Ziemi Kłodz-
kiej“ herauskam.

Ferner war die Zusammenar-
beit zwischen prof. Małgorzata 
und prof. Krzysztof Ruchniewicz 
und prof. Arno Herzig am durch 
den Hamburger Historiker Andre-
as Brämer und Arno Herzig im 
Göttinger Wallstein Verlag publi-
zierten Aufsatzband: „Jüdisches 
Leben zwischen Ost und West“ 
fortgesetzt. Die Zusammenarbeit 
dauert an. In Vorbereitung ist die 
erweiterte deutsche Neuauflage 
des Buches „Schlesien. Das Land 
und seine Geschichte“. Ein ge-
meinsamer Überblick über die 
Forschungen zur Geschichte 
Schlesiens wird demnächst vom 
Professor Bendel (Tübingen) im 
„Archiv für Schlesische Kirchen-
geschichte“ herausgegebenen 
werden.

Aufgrund der Fachkoopera-
tion und der Freundschaft zwi-
schen den drei Forschern wid-
mete prof. Arno Herzig seinen 
polnischen Kollegen den Band 
unter dem Titel: „Geschichte 
Schlesiens. Vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart”, der 2015 im 
Verlag C.H. Beck erschien. 

prof. Arno Herzig, prof. Małgorzata i Krzysztof Ruchniewicz 

EIN VIERTELJAHRHUNDERT DEUTSCHE-POLNISCHE  
ZUSAMMENARBEIT ZUR GESCHICHTE SCHLESIENS  
UND DER GRAFSCHAFT GLATZ

Werke von Prof. Arno Herzig übergeben in die Schlesische Bibliothek, die von der Besitzerin des Hauses "Skowronki/Lerchenfeld" in Kąty 
Bystrzyckie/Winkeldorf geschaffen wird. 
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Inauguracja XXXI Polsko – 
Czeskich Dni Kultury Chrześci-
jańskiej w Bielawie rozpoczęła się  
w dniu 6.09.2020 r. uroczystą 
Mszą Świętą w Kościele pw Miło-
sierdzia Bożego przy ul. Wolności 
6 w Bielawie, która była celebro-
wana przez Proboszcza tej parafii 
ks. dr Roberta Begierskiego.

W uroczystej Mszy Świętej 
udział wzięli: Julian Golak – Prze-
wodniczący Polsko - Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej z Nowej 
Rudy wraz z małżonką, Ewa Glu-
ra – koordynator Polsko – Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijańskiej  
w Bielawie, goście z Nowej Rudy 
oraz wierni z Bielawy.

Przed rozpoczęciem mszy 
świętej pan Julian Golak poin-
formował wszystkich wiernych 
o wydarzeniach, które od 30 lat 
miały miejsce na całym pogra-
niczu Polski i Czech. Wspomniał  
o wystawach, koncertach i licz-
nych imprezach kulturalnych 
organizowanych przez Komitet 
Organizacyjne i Ośrodki Kultury 
po obu stronach naszej południo-
wej granicy.

Ks.  dr Robert Begierski 
przywitał przybyłych gości,  
a w homilii  pięknie mówił  
o Świętym Wojciechu i znaczeniu 
przyjęcia przez Polskę chrześci-
jaństwa. Należy wspomnieć, że 
modliliśmy się, między innymi,  
w intencji obu narodów o po-
kój i dalszą owocną współpracę  
na rzecz pogłębiania wartości 
chrześcijańskich. Organizato-
rzy Polsko – Czeskich Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej bardzo 
dziękują księdzu proboszczowi 
za odprawienie nauguracyjnej 
mszy świętej i mają nadzieję na 
dalszą współpracę.

W ramach XXXI Polsko – Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijańskiej 
w Bielawie, w dniu 9.09.2020 r.  
o godz. 17.00 w Galerii Dolnoślą-
skiego Inkubatora Art. Przedsię-
biorczości przy ul. Piastowskiej, 
odbyło się otwarcie Wystawy 
Prac Artystów Fotografików 
pogranicza polsko – czeskiego.  
Z uwagi na trwającą pandemię, 
w wernisażu wzięli tylko udział: 
Teresa Bazała – Redaktor Naczel-
ny „Ziemi Kłodzkiej”, Jan Gładysz 
– Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki w Bielawie, Ewa 

Glura – koordynator Polsko – Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijańskiej 
w Bielawie oraz pracownik Dol-
nośląskiego Inkubatora Art. 
Przedsiębiorczości.

Na wystawie swoje prace 
zaprezentowali artyści z Czech 
to jest: Věra Kopecká, Lenka Ži-
dová, Jiří Flegr, Josef Ptáček oraz 
z Polski: Jan Brzeziński, Mirosław 
Maciejewski, Jarosław Michalak, 
Zbigniew Prorok i Krzysztof Żar-
kowski. Ponadto, zostały wyeks-
ponowane prace Josefa Pavlu, 
który zmarł w 2019 r. Kustoszem 
wystawy jest Henryk Hnatiuk  
z Mieroszowa, założyciel Polsko – 
Czeskiego Klubu Artystycznego 
Art. Studio.

Wystawa jest godna polece-
nia z uwagi na jej walory este-
tyczne. Można podziwiać piękne 
zachody i wschody słońca, prze-
piękne panoramy i krajobrazy 
zarówno po stronie czeskiej jak 
i polskiej. Miejski Ośrodek Kultury 
i Sztuki w Bielawie oraz organi-
zatorzy Polsko – Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej serdecz-
nie dziękują autorom wszystkich 
prac fotograficznych za udostęp-
nienie zdjęć i pokazanie piękna 
naszych gór wzdłuż pogranicza 
Polski i Czech.

Ekspozycja wystawy trwa  
do 26.09.2020 r. w godzinach 
pracy Miejskiego Ośrodka Kul-
tury i Sztuki, to jest od godz. 
8.00 do 16.00. Zapraszamy  
do zwiedzania.

W ramach XXXI Polsko – 
Czeskich Dni Kultury Chrześci-
jańskiej, w dniu 13.09.2020 roku, 
gościł w Bielawie Chór Stěnavan  
z Broumova. Kierownikiem Chó-
ru jest Ladislav Šikut, który gra  
na organach. Chór ten wystąpił  
w Kościele p/w Wniebowzięcia 
NMP w Bielawie podczas uroczy-
stej Mszy Świętej celebrowanej 
przez Proboszcza Parafii ks. pra-
łata dr Stanisława Chomiaka.  
Ksiądz prałat podziękował człon-
kom Chóru Stěnavan za udział  
we mszy świętej i za piękny wy-
stęp. Po mszy świętej członkowie 
Chóru udali się na poczęstunek 
do Dolnośląskiego Inkubatora 
Art. Przedsiębiorczości. 

Bielawscy organizatorzy Pol-
sko – Czeskich Dni Kultury Chrze-

ścijańskiej podziękowali gościom 
z Czech za cudowny śpiew, a na-
stępnie wręczyli im piękne kwia-
ty. Po poczęstunku, członkowie 
Chóru Stěnavan zwiedzili wysta-
wę prac artystów fotografików  
pogranicza polsko – czeskiego.

W dniu 18.09.2020 r., w ra-
mach XXXI Polsko - Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej,  
w Cechu Rzemiosł Różnych  
i Małej Przedsiębiorczości w Bie-
lawie odbył się wernisaż wystawy 

fotograficznej Tadeusza Łazow-
skiego pod nazwą: „Wygaśnie 
pamięć ludzka, dalej mówią ka-
mienie”. Tytuł wystawy – to słowa 
Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go. Organizatorem wystawy jest 
Cech Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości oraz Komitet 
Organizacyjny Polsko – Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej.

W wernisażu wzięli udział: 
Katarzyna Wierzbicka – Dyrektor 
Cechu Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości, Ewa Glura – 

Ewa Glura

XXXI POLSKO – CZESKIE DNI KULTURY 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W BIELAWIE

Chór Stěnavan przed kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie. 

Członkowie Chóru Stěnavan zwiedzają wystawę prac fotografików pogranicza polsko-
czeskiego pt. „Krajobrazy pogranicza” w Galerii Dolnośląskiego Inkubatora Art. 
Przedsiębiorczości.
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koordynator Polsko – Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej  
w Bielawie, przedstawiciele Za-
rządu Cechu Rzemiosł Różnych  
i Małej Przedsiębiorczości, człon-
kowie Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy, zaproszeni goście oraz 
młodzież szkolna z opiekunem.

Pani Katarzyna Wierzbic-
ka powitała wszystkich gości,  
a następnie przybliżyła sylwet-
kę Tadeusza Łazowskiego – 
autora wystawy. Wspomniała  
o jego bogatej kolekcji fotografii, 
aparatów fotograficznych oraz 
starych kamer. 

Tadeusz Łazowski opowie-
dział zebranym w jaki sposób 
wykonał zdjęcia do wyekspo-
nowanej na wystawie kolekcji. 
Nadmienił, iż zwiedzał stare 
cmentarze i tam wykonywał 
zdjęcia. Wszyscy byli zachwyceni 
jego pracami.

Organizatorzy wystawy  
w podziękowaniu za udostęp-
nienie pięknych fotografii wrę-
czyli autorowi kwiaty i album 
fotograficzny.

Wystawę można zwiedzać  
do 25 września tego roku od 8.00 
do 15.00. Otwarcie wystawy Tadeusza Łazowskiego w Cechu Rzemiosł Różnych i Małej 

Przedsiębiorczości. 

Mająca ukazać się z końcem 
tego roku książka pt.  „Architek-
tura zajazdów i schronisk w doli-
nie Dzikiej Orlicy na pograniczu 
polsko-czeskim ‘’, autorstwa Jacka 
Suchodolskiego – architekta, pra-
cownika naukowego Wydziału 
Architektury PWr, porusza istotny 
problem zachowania spuścizny 
kulturowej w sferze rodzimej 
architektury tego stosunkowo 
mało znanego regionu pogra-
nicza, oraz kontynuacji jej formy 
i detalu w nowo powstających 
obiektach. Dotyczy to zabudowy 
o charakterze turystyczno-wy-
poczynkowym, w tym głównie 
schronisk i zajazdów. Omawia-
ny obszar dzieli graniczna rzeka 
Dzika Orlica będąca jednocze-
śnie świadkiem trwającej tu od 
stuleci egzystencji i współpra-
cy dwóch narodów. W wyniku 
drugiej wojny światowej tereny 
po lewej stronie Dzikiej Orlicy 
opuścili Niemcy, pozostawiając 
dobrze rozwiniętą infrastrukturę 
komunikacyjną oraz mieszkalną 
i turystyczno-wypoczynkową, 
wymagającą jednak dbałości  
i  o k re s ow yc h  re m o n tów.  
Na ich miejsce przybyli Polacy 
w większości ze Wschodnich 
Kresów Rzeczypospolitej, nie-
pewni przyszłości na „Ziemiach 
Odzyskanych”. Niespokojne 
lata po 1945 roku, naznaczone  
w zniszczonym kraju, jakim 
była Polska, wszelkimi brakami,  
a przede wszystkim niestabilną 
sytuacją polityczną, sprzyjały po-
stępującemu wyludnieniu, po-
czątkowo zasiedlonych terenów  
i degradacji, zwłaszcza drew-

nianej zabudowy na terenach 
przygranicznych. Inaczej przed-
stawiała się sytuacja po prawej – 
czeskiej stronie rzeki, gdyż tereny 
nad Dziką Orlicą wraz z zabudo-
wą należały przed 1945 rokiem 
do Czechosłowacji, co rzutuje 
również do dziś na dużo lepszy 
stan budynków mieszkalnych 
i turystycznych. Współcześnie 
poza problemem zachowania 
drewnianej historycznej zabudo-
wy, co jest szczególnie widoczne 
po polskiej stronie, istnieje szereg 
zagadnień związanych z kształto-
waniem formy, detalu architekto-
nicznego nowo projektowanych 
budynków o funkcji turystycznej 
oraz dostosowania ich kubatury 
do zastanego otoczenia. Autor 
wskazuje w swej książce, porów-
nując niejako nową architekturę 
po stronie polskiej z czeską za-
budową turystyczną, na widocz-
ną w tej ostatniej kontynuację -  
w dobrym tego słowa znaczeniu, 
miejscowych wzorców regional-
nych we współczesnym ujęciu. 
Odnosi się to również do lokali-
zacji nowych budynków po cze-
skiej stronie, gdzie nie dochodzi  
do ich nadmiernego zagęszcze-
nia, lecz harmonijnej koegzysten-
cji z istniejącymi obiektami. Nie-
stety przykładem skupiającym 
większość negatywnych cech 
w układzie przestrzennym jak 
i w formie powstałych domów 
jest Zieleniec, znane zimowisko  
i letnisko położone w pobliżu źró-
deł Dzikiej Orlicy. W pozostałych 
miejscowościach znajdujących 
się nad tą rzeką, jak np. Lasów-
ka, Mostowice, Rudawa, Ponia-

tów, Niemojów i Lesica, należy 
uniknąć błędów popełnianych 
w Zieleńcu, co wpłynie na ich 
atrakcyjność krajobrazową, jak 
i na walory miejsc gdzie można 
znaleźć spokój i ciszę. Reasumu-
jąc, przesłaniem Autora, zawar-
tym na łamach mającej ukazać 
się książki jest, aby przez usza-
nowanie tak mocno zaniedba-

nego, pozbawionego opieki czy 
wręcz niszczonego dziedzictwa 
kulturowego minionych pokoleń 
na omawianym obszarze oraz 
kontynuację w architekturze 
jego rodzimych wzorców, doli-
na Dzikiej Orlicy wraz z ziemią 
kłodzką stały się znów jednym 
z najatrakcyjniejszych regionów 
europejskich.  

Jacek Suchodolski

ARCHITEKTURA ZAJAZDÓW I SCHRONISK W DOLINIE 
DZIKIEJ ORLICY NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM

ARCHITEKTURA
SCHRONISK I ZAJAZDÓW
W DOLINIE DZIKIEJ ORLICY
NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM

ARCHITEKTURA
SCHRONISK I ZAJAZDÓW
W DOLINIE DZIKIEJ ORLICY
NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM

JACEK SUCHODOLSKIJACEK SUCHODOLSKI
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Kiedy w zimie 1932 roku  
Ks. Kardynał Adolf Bertram  
z Wrocławia wysyłał do Czerm-
nej dopiero co wyświęconego 
kapłana Gerharda Hirschfelde-
ra, nie domyślał się, że wysyła 
wielkiego charyzmatyka mło-
dzieży i że dosięgnie on chwały 
ołtarzy. Ks.Gerhard liczył wtedy 
25 lat. Po siedmioletniej posłu-
dze na swej pierwszej parafii, 
został przeniesiony do Bystrzy-
cy Kłodzkiej.Tam służył Bogu  
i ludziom przez niespełna dwa 
lata.1sierpnia 1941 r. władze hi-
tlerowskie aresztowały niepo-
kornego księdza i ostatecznie 
wysłały go na śmierć do jednego  
z najstraszliwszych niemiec-
kich obozów koncentracyjnych,  
do Dachau. No i stało się…  
Ks. Gerhard opuścił miejsce 
kaźni z dymem obozowego 
krematorium dnia 1 sierpnia 
1942 r. Świadkowie jego życia 
w drewniakach i pasiaku wie-
dzieli, że do „Domu Ojca” odszedł 
nietuzinkowy człowiek. Pośród 
kłębów czarnego dymu z palo-
nych ciał trudno było odróżnić, 
która stróżka jak dym z kadzidła, 
unosiła duszę młodego kapłana 
prosto do Nieba.

Obozowi kaci, udając ludzi  
z sercem przysłali prochy Ks. Ger-
harda do Kudowy - Zdroju, do 
jego wujka. Ostatecznie zostały 
złożone na cmentarzu w Czerm-
nej pośród wiernych, których  
Ks. Gerhard sam kiedyś odpro-
wadzał na wieczność. Czy aby na 

pewno były to prochy Ks. Ger-
harda? Na pewno były to prochy 
Męczenników z Dachau.

Ludzie z Czermnej, z Kudo-
wy i z Bystrzycy żywo pamiętali 
kim był zamęczony kapłan, jak  
z determinacją godną „szaleń-
ców Bożych” walczył o dusze 
młodych. Nie tylko przestrzegał 
przed obłędną ideologią nazi-
stów, ale ukazywał alternatywę 
i to tak bardzo, że aż sam stał 
się „alternatywą”. On z młodymi 
przede wszystkim BYŁ! Piesze 
pielgrzymki, wyprawy, praca 
formacyjna w konspiracji za ple-
banijną stodołą…To tylko mały 
wycinek szerokiej działalności 
młodego wikariusza. 

Ludzie uwikłani w sieć hitle-
rowskiego zła prześladowali go 
jak mogli. Inwigilacja, nasyłanie 
prowokatorów, nawet napady  
i pobicia. Gdyby mu napisać  
na nagrobku: „dał się prześla-
dować, by innych ratować”, by-
łaby to najprawdziwsza prawda. 
Wszystko co czynił, miało odnie-
sienie do bliźnich i to w perspek-
tywie wieczności, którą za żadną 
cenę nie wolno było stracić. 

19 września 2010 r. świat się 
dowiedział, że Kościół Katolicki 
beatyfikował Ks. Gerharda Hirsch-
feldera. Odtąd już nie jest wła-
snością jednego tylko narodu, 
jest własnością nas wszystkich! 
Można z Nim modlitewnie roz-
mawiać we wszystkich językach. 
Młodzież, która chce, ma swoje-
go świętego patrona! Używając 

mocnego języka młodych, aż się 
ciśnie, by powiedzieć: „mają swo-
jego świętego twardziela”, który 
„Boga bardziej słuchał niż ludzi”.

W Czermnej przyszło Mu słu-
żyć pośród narodu niemieckiego 
i czeskiego. Po wojennym chaosie 
i reorganizacji granic, Opatrz-
ność przydzieliła Mu i nas – 
Polaków. Więcej - uczyniła nas 
kustoszami Jego grobu. Dla nas 
bł. Ks. Gerhard to także patron 
tych trzech jednoczących się na-
rodów: niemieckiego, czeskiego 
i polskiego.

W tym roku to już 10 lat 
odkąd mamy Błogosławione-
go. W niedzielę 20 września  
w Czermnej chcemy podzięko-

wać Panu Bogu za to, co się stało - 
za Ks. Gerharda. Zaczniemy  
o 12.00 w godzinie „Anioła Pań-
skiego”. Przewodniczyć będzie 
nowy Ordynariusz Diecezji Świd-
nickiej Ks. Biskup Marek Mendyk. 
Nie wyobrażamy sobie, żeby nie 
było z nami Ks. Biskupa Ignacego 
Deca, Pierwszego Biskupa Świd-
nickiego. To przecież za dni Jego 
szlachetnej posługi wszystko  
z bł. Ks. Gerhardem się działo.

Potrzebujemy bł. Ks. Ger-
harda! I jako patrona z trudem 
„dogadujących się” narodów, bo 
do jedności droga bardziej niż 
bardzo daleka, i dla młodzieży 
infekowanej nowymi „świetlika-
mi” udającymi gwiazdy…

Ks. Romuald Brudnowski  

X-LECIE BEATYFIKACJI KS. GERHARDA HIRSCHFELDERA

Když v zimě roku 1932 kar-
dinál Bertram z Vratislavi poslal 
do Čermné (tehdy Tscherbeney, 
nyní Czermna) nově vysvěceného 
kaplana Gerharda Hirschfelde-
ra, netušil, že vysílá zvláště pro 
mládež charismatickou osobu, 
která dosáhne chvály oltářní. 
Knězi Gerhardovi bylo tehdy 
25 let. Po sedmi letech služby ve 
své první farnosti byl přeložen do 
Kladské Bystřice (tehdy Habel-
schwerdt, nyní Bystrzyca Kłodzka 
). Tam sloužil Bohu a lidem necelé 
dva roky. 1. srpna 1941 nacistické 
úřady nepokorného kněze zatkly, 
a nakonec ho poslaly na smrt do 
jednoho z nejstrašnějších kon-
centračních táborů, do Dachau. 

A tak se skutečně stalo… Kněz 
Gerhard opustil místo věznění 
v dýmu z táborového krematoria 
dne 1. srpna 1942. Svědkové jeho 
života v dřevácích a pruhovaných 
mundúrech věděli, že do domu 
Otce odešel mimořádný člověk. V 
oblacích černého kouře ze spále-
ných těl bylo obtížné rozlišit, 
který proužek dýmu jako dým 
z kadidla nese duši mladého 
kaplana přímo do nebe.  

Táboroví kati předstírající, že 
jsou lidi se srdcem, poslali popel 
kněze Gerharda jeho strýci do 
Chudoby (tehdy Bad Kudowa, 
nyní Kudowa-Zdrój). Nakonec 
byl uložen na hřbitově v Čermné 
mezi věřícími, které kněz Gerhard 

sám kdysi vyprovázel na věčnost. 
Byl to opravdu popel kněze Ger-
harda? Nepochybně to byl popel 
mučedníků z Dachau. 

Lidé z Čermné, Chudoby a By-
střice si živě pamatovali na umu-
čeného kaplana. Jak bojoval za 
duše mladých lidí s odhodláním 
hodným božích nadšenců. Varo-
val nejen před šílenou ideologií 
nacistů, ale ukázal i alternativu 
natolik, že se sám stal „alternati-
vním“. Především však s mládeží 
BYL! Pěší poutě, výlety, v utajení 
formoval osobnosti… To je jen 
malá část široké aktivity mladého 
vikáře. 

Lidé, kteří uvízli v síti hitle-
rovského zla, ho pronásledova-

li, jak mohli. Sledování, posílání 
provokatérů, dokonce i útoky 
a bití. Kdyby se mu napsalo na 
náhrobek „dal se pronásledovat, 
aby zachránil ostatní“, byla by to 
určitě pravda. Veškeré jeho ko-
nání se vztahovalo k bližním, a 
to z pohledu věčnosti, kterou za 
žádnou cenu nelze ztratit. 

19. září 2010 se svět do-
zvěděl, že katolická církev bla-
hořečila kněze Gerharda Hirsch-
feldera. Od této chvíle už nepa-
tří jednomu národu, patří nám 
všem! Můžeme se s ním modlit 
ve všech jazycích. Mládež, která 
chce, má svého svatého patrona! 
Silným jazykem dnešní mládeže 
se chce říct: „mají svého svatého 

Romuald Brudnowski  

X-LECIE BEATFIAKCJI KS.GERHARDA HIRSCHFELDERA

Ks. prałat Romuald Brudnowski z Waldemarem Wieją - autorem pierwszej książki  
o bł. ks. Gerhardzie Hirschfelderze.
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drsňáka“, který „poslouchal víc 
Boha než lidi“. 

V Čermné sloužil Němcům 
i Čechům. Po válečném chaosu 
a novém uspořádání hranic pro-
zřetelnost přivedla i nás, Poláky. 
A co víc: učinila nás opatrovníky 
jeho hrobu. Tak se stal blahosla-
vený kněz Gerhard Hirschfelder 
patronem tří sjednocujících se 
národů: německého, českého a 
polského. 

Tento rok si připomínáme 
desáté výročí jeho blahořeče-
ní. V neděli 20. září chceme v 
Čermné poděkovat Pánu Bohu 
za kněze Gerharda Hirschfelde-
ra. Začneme v poledne, v čase 

modlitby Anděl Páně. Provázet 
bude nový ordinář svídnické die-
céze, kněz biskup Marek Mendyk. 
Nedokážeme si představit, že by 
s námi nebyl kněz biskup Igna-
cy Dec, první biskup svídnický. 
Vždyť přece za časů jeho vzneše-
né služby se všechno odehrálo. 

Potřebujeme blahoslaveného 
kněze Gerharda! A to jako pa-
trona národů, které se dokážou 
dohodnout, neboť ke shodě je 
cesta více než daleká. Ale po-
třebujeme jej i pro mládež na-
kaženou novými „světluškami“ 
předstírajícími hvězdy...

Als im Winter 1932 Kardinal 
Adolf Bertram aus Breslau den 
Neupriester Gerhard Hirschfel-
der nach Tscherbeney / Czermna 
sandte, ahnte er nicht, dass er 
einen großen Charismatiker der 
Jugend schickt und dass er die 
Ehre der Altäre erreichen wird. 
Kaplan Gerhard war damals 25 
Jahre alt. Nach sieben Jahren 
Dienst in seiner ersten Pfarrei 
wurde er nach Habelschwerdt / 
Bystrzyca Kłodzka versetzt. 

Dort diente er Gott und 
den Menschen fast zwei Jahre. 
Am 1. August 1941 verhafteten 
die Nazi-Behörden den trotzi-
gen Priester und schickten ihn 
schließlich in den Tod in eins der 
schrecklichsten Konzentration-
slager nach Dachau. Und es ist 
passiert ... Kaplan Gerhard ver-
ließ den Hinrichtungsort mit dem 
Rauch des Lagerkrematoriums 
am 1. August 1942.  Die Zeugen 
seines Lebens in Holzschuhen 
und Sträflingsanzug wussten, 
dass ein außergewöhnlicher 
Mann heimgegangen ist. In den 
schwarzen Rauchwolken der ver-
brannten Leichen war es schwer 
zu erkennen, welcher Faden wie 
Weihrauch war und die Seele des 
jungen Priesters direkt in den 
Himmel hob.

Die Lagerhenker, die als 
Menschen mit Herzen angese-
hen werden wollten, schickten 
die Asche von Kaplan Gerhard 
nach Bad Kudowa, an seinen 
Onkel. Schließlich wurde sie auf 
dem Friedhof in Tscherbeney / 
Czermna ins Grab gelegt, unter 
den Gläubigen, die Kaplan Ger-
hard selbst einmal zur letzten 

Ruhestätte begleitet hat. War 
es wirklich die Asche von Kaplan 
Gerhard? Es war sicher die Asche 
der Märtyrer aus Dachau.

Menschen aus Tscherbeney 
/ Czermna, Kudowa und Habel-
schwerdt / Bystrzyca Kłodzka 
erinnerten sich lebhaft an den 
gefolterte Priester. Wie er mit 
Entschlossenheit der "Gottes-Ver-
rückten" um die Seelen junger 
Menschen kämpfte. Er warnte 
nicht nur vor der wahnsinnigen 
Ideologie der Nazis, sondern ze-
igte auch eine Alternative und 
das so sehr, dass er selbst zur 
"Alternative" wurde. Vor allem 
WAR er mit den jungen Leuten! 
Wallfahrten, Ausflüge, heimli-
che Formationsarbeit hinter der 
Scheune des Pfarrhauses ... Dies 
ist nur ein kleiner Teil der breiten 
Aktivitäten des jungen Kaplans.

Menschen, die in das Netz 
des nationalsozialistischen 
Bösen verwickelt waren, ver-
folgten ihn so gut sie konnten. 
Überwachung, Entsendung von 
Provokateuren, sogar Übergriffe 
und Schläge. Wenn man auf se-
inen Grabstein schreiben würde: 
"Er ließ sich verfolgen, um andere 
zu retten", wäre das die wahrste 
Wahrheit. Alles, was er tat, war 
mit seinen Mitmenschen in der 
Perspektive der Ewigkeit verbun-
den, die um jeden Preis nicht 
verloren gehen konnte.

Am 19. September 2010 
erfuhr die Welt, dass die katho-
lische Kirche Kaplan Gerhard 
Hirschfelder selig gesprochen 
hat. Von nun an ist es nicht mehr 
das Eigentum nur einer Nation, 
sondern das Eigentum von uns 

allen! Man kann in allen Sprachen 
im Gebet mit ihm sprechen. Ju-
gendliche, die es wollen, haben 
ihren heiligen Schutzpatron! Mit 
der starken Sprache der jungen 
Leute drängt es sich zu sagen: 
"Sie haben ihren heiligen harten 
Kerl", der "mehr auf Gott gehört 
hat als auf die Menschen".

I n  Tscherbeney diente 
er unter den deutschen und 
tschechischen Nationen. Nach 
dem Chaos des Krieges und der 
Umstrukturierung der Grenzen 
hat ihm die Vorsehung auch uns 
- Polen - zugeteilt. Mehr: Sie hat 
uns zu Kustoden seines Grabes 
gemacht. Für uns ist der selige 
Kaplan Gerhard auch der Patron 
dieser drei sich vereinigenden 
Nationen: der Deutschen, der 
Tschechen und der Polen.

In diesem Jahr sind 10 Jah-
re vergangen, seitdem wir den 
Seligen haben. Am Sonntag, 
den 20. September in Czermna 
möchten wir Gott dafür danken, 

was passiert ist: für Kaplan Ger-
hard Wir werden zur "Angelus" 
-Stunde um 12.00 Uhr begin-
nen. Der neue Ordinarius der 
Diözese Świdnica / Schwidnitz 
Bischof Marek Mendyk führt 
den Vorsitz bei der Messe. Wir 
können es uns nicht vorstellen, 
dass Bischof Ignacy Dec, der erste 
Bischof von Świdnica nicht dabei 
ist. Schließlich ist in den Tagen 
seines edlen Dienstes alles mit 
Kaplan Gerhard passiert.

Wir brauchen den seligen 
Kaplan Gerhard! Und als Schutz-
patron von Nationen, die mit 
Schwierigkeiten "auskommen", 
weil der Weg zur Einheit mehr 
als sehr lang ist und für junge 
Menschen, die mit neuen "Glüh-
würmchen" infiziert werden, die 
vortäuschen, Sterne zu sein...

[übersetzt von Irena Rogowska]

Romuald Brudnowski  

X-LECIE BEATYFIKACJI KS. GERHARDA HIRSCHFELDERA

S portréty Bl. kněze Gerharda Hirschfeldera a Bl. kněze Jerzého; Popiełuszký.

Zeremonie am Grab des Seligen 10.10.2010
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Kaplan Gerhard Hirschfelder 
aus Glatz wurde am 19. Septem-
ber 2010 im Dom zu Münster 
durch Kardinal Joachim Meisner 
seliggesprochen. Auch wenn co-
ronabedingt leider kaum Gäste 
aus Deutschland anwesend wa-
ren, so ist doch von polnischer 
Seite und auch durch die kleine 
deutsche Minderheit in der Gra-
fschaft der Selige würdig geehrt 
und seiner Seligsprechung ge-
dacht worden.

Die Gedenkfeiern verteilten 
sich auf drei Tage: Am Freitag, 
dem 18. September 2020, fand 
am Hirschfelderdenkmal vor dem 
Schulzentrum in Habelschwerdt 
eine Kranzniederlegung durch 
Jugendliche und eine kleine Ge-
denkfeier statt, am Samstag, dem 
19. September 2020 zelebrier-
te Weihbischof Adam Bałabuch 
in der Wallfahrtskapelle Maria 
Schnee auf dem Spitzigen Berg 
ein Hochamt, und am Sonntag, 
dem 20. September 2020, folg-
te als feierlicher Höhepunkt das 
durch den neuen Schweidnitzer 
Bischof Marek Mendyk zelebrier-
te Hochamt in der Tscherbeneyer 
Pfarrkirche.

Den Auftakt machte eine kle-
ine Gedenkfeier am Hirschfelder-
denkmal in Habelschwerdt, orga-
nisiert durch den DFK-Vizevorsit-
zenden und Fremdsprechenleher 
H.-P. Keuten mit seiner polni-
schen Kollegin E. Idzi-Ważgint. 
Am Freitagmorgen versammel-
ten sich dort Schüler der 6. und 
7. Klassen des Schulzentrums 
(größtenteils Teilnehmer des 
diesjährigen Hirschfelder-Wet-
tbewerbs), um des 10-jährigen 
Jubiläums der Seligsprechung 
des Jugendseelsorgers und Ha-
belschwerdter Kaplans Gerhard 
Hirschfelder zu gedenken. Die 
Schüler legten feierlich ein Ge-
steck nieder und entzündeten 
ein Grablicht. Einer der Schüler 
las die Vita des Seligen vor, bevor 
der Schulleiter P. Popiel die kle-
ine Gedenkfeier abschloss, indem 
er zusammen mit den Schülern 
das Hirschfelder-Gebet betete. 
Angemerkt sei, dass Herr Alfons 
Heinsch aus Gläsendorf mit se-

inem Neffen, die sich gerade zu 
einem einwöchigen Aufenthalt 
in der Grafschaft aufhielten, zwei 
Tage zuvor freundlicherweise 
den Sockel des Denkmals gere-
inigt hatten. 

Am Samstag, dem 19. Sep-
tember 2020, also auf den Tag 
genau zehn Jahre nach der Se-
ligsprechung Gerhard Hirsch-
felders, fand um 12 Uhr in der 
Wallfahrtskapelle Maria Schnee 
auf Spitzigen Berg aus diesem 
Anlass ein Hochamt statt, das 
durch den Schweidnitzer Weih-
bischof Adam Bałabuch gefeiert 
wurde. Insgesamt waren neun 
Geistliche anwesend, u.a. auch 
die Pfarrer von Wölfelsdorf und 
Niederlangenau sowie Gäste aus 
Glatz, der Geburtststadt des Se-
ligen. 

Überraschung dabei war, 
dass zur Feier des Tages neben 
der Tafel für Papst Johannes 
Paul II. im Kreuzgang von Maria 
Schnee eine neue Gedenktafel 
zu Ehren Gerhard Hirschfelders 
enthüllt wurde, die einen Text 
mit Einzelheiten des Lebens 
des Seligen enthält und am 
Ende des Hochamts durch den 
Bischof eingeweiht wurde. Le-
ider ist die Tafel nur auf Polnisch 
verfasst. Inzwischen verfügt der 
Pfarrer von Maria Schnee aber 
auch über die deutsche und 
englische Übersetzung des Te-
xtes. Es bleibt zu hoffen, dass er 
diese auch in irgendeiner Form 
den Pilgern aus Deutschland 
und anderen Ländern, die des 
Polnischen nicht mächtig sind, 
zur Verfügung stellt.

Höhepunkt der Feierlichke-
iten war sicherlich das Hochamt, 
das am Sonntag, dem 20. Sep-
tember 2020 in Tscherbeney 
durch den neuen Bischof von 
Schweidnitz, Marek Mendyk, 
gefeiert wurde. Das Hochamt 
wurde musikalisch durch einen 
Chor gestaltet. Als Gastgeber 
fand der Pfarrer von Tscherbe-
ney, Prälat Brudnowski, ergre-
ifende Worte und sagte u.a., 
seit der Seligsprechung gehöre 
Kaplan Hirschfelder uns allen, 
den Deutschen, den Polen und 

den Tschechen. Aus allen drei 
Nationen waren Gäste anwe-
send, wenn sich auch wegen 
der anhaltenden Pandemie die 
deutschen und tschechischen 
Gäste auf die Mitglieder des DFK 
Glatz und Kudowa beschränkten. 
Zu Beginn der Messe wurde ein 
Gedicht über den Seligen vorge-
lesen, das den landesweit ausge-
schriebenen Hirschfelderwettbe-
werb gewonnen hat, und nach 
der Messe fand eine Ehrung und 
ein Gebet am Hirschfelder-Grab 
an der Außenmauer der Kirche 

statt. Auch eine Abordnung der 
örtlichen Pfadfinder erwies dem 
Seligen die Ehre. Anschließend 
waren der Bischof, die Geistli-
chen sowie ausgewählte Gäste 
zu einem Essen im Hause der 
Elisabethschwestern in Bad Ku-
dowa eingeladen, wo u.a. Prof. 
Fitych und Bischof Marek Mendyk 
eine Ansprache hielten. Bemer-
kenswert ist, dass der Bischof in 
seiner Rede Gerhard Hirschfelder 
bewusst als „Heiligen“ bezeich-
nete. Das lässt hoffen, dass auch 
der Nachfolger von Bischof Igna-

Heinz-Peter Keuten 

DREI FEIERN IN DER GRAFSCHAFT GLATZ ZU EHREN VON  
KAPLAN GERHARD HIRSCHFELDER ANLÄSSLICH DES 10. JAHRESTAGS 
SEINER SELIGSPRECHUNG AM 19. SEPTEMBER 2020

Blumenniederlegung am Kaplan Gerhard Hirschfelder - Denkmal von den Schülern des I 
Allgemeinbildenden Lyzeums benannt nach Powstańców Śląskich in Bystrzyca Kłodzka / 
Habelschwerdt.

Heilige Messe am 10. Jahrestag der Seligsprechung von Kaplan Gerhard Hirschfelder  
in der Kirche Maria Śnieżna / Maria Schnee auf dem Spitzigen Berg  
am 19. September 2020. Vorsitz: S.E. Bischof Adam Bałabuch.
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cy Dec sich um das Andenken 
Gerhard Hirschfelders in seiner 
Diözese bemühen wird. 

Es waren intensive und erhe-
bende drei Tage zu Ehren unseres 
Seligen Kaplans Gerhard Hirsch-

felder, die vom 18. bis 20. Sep-
tember 2020 in der Grafschaft 
Glatz stattfanden.

Während es erfreulich ist zu 
sehen, wie intensiv Hirschfelder 
inzwischen auch von den Gra-

fschafter Polen verehrt wird, so 
ist es doch traurig, dass weder 
Großdechant Jung noch ein an-
derer Geistlicher aus Deutsch-
land anwesend sein konnte und 
(vielleicht deswegen) der Name 

von Großdechant Jung und das 
Engagement der deutschen Gra-
fschafter für die Seligsprechung 
mit keinem Wort gewürdigt 
wurde.

Eröffnung der Ausstellung "Seliger Kaplan Gerhard Hirschfelder - Jugendverteidiger “.
in der Galerie "Cyganeria" in Kudowa-Zdrój/ Bad Kudowa am 25. September 2020.

Einweihung der Tafel durch S.E. Bischof Adam Bałabuch.

Gebet nach der Heiligen Messe am Grab des Seligen in Czermna/Tscherbeney, 20.09.2020

S.E. Bischef Marek Mendyk spricht zu den Teilnehmern der Zeremonie während des 
gemeinsamen Agapa nach der Messe, 20.09.2020

Heilige Messe am 10. Jahrestag der Seligsprechung von Kaplan Gerhard Hirschfelder  
in der St. Bartholomäus - Kirche in Kudowa-Zdrój, Czermna – Bad Kudowa, Tscherbeney. 
Vorsitz: S.E. Bischof Marek Mendyk am 20. September 2020.

Tafel zum Gedenken an die Wallfahrten von Kaplan Gerhard Hirschfelder zum Heiligtum 
Maria Schnee.
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19 września 2010 r. diecezja 
Münster (gdzie na mocy decyzji 
Benedykta XVI odbyły się głów-
ne uroczystości beatyfikacyjne),  
a 20 września tegoż roku młoda 
diecezja świdnicka (w Kudowie – 
Zdroju Czermnej, Bystrzycy 
Kłodzkiej i Długopolu, będą dzię-
kować Bogu Ojcu za dar dojrzałej 
miłości i świetlane świadectwo 
ewangelicznego życia duchowe-
go przewodnika i męczennika 
ziemi kłodzkiej - błogosławio-
nego księdza Gerharda Hirsch-
feldera. Niniejszy tekst przybli-
ża postać, wyznawane wartości 
i treści nauczania oraz życiowe 
przesłanie bł. ks. Gerharda Hir-
schfeldera.

Gerhard Hirschfelder był 
mieszkańcem ziemi kłodzkiej, 
„śląskiego Kromlecha - „krainy 
Pana Boga i Maryi", bogatej m.in. 
w ponad 5000 obiektów małej 
architektury sakralnej. Będąc 
nieślubnym dzieckiem, został 
katolickim księdzem w 1932 
roku, na krótko przed wyborami 
do Reichstagu, kiedy to NSDAP 
pod przywództwem Adolfa Hi-
tlera (1889 - 1945) przejęła wła-
dzę w Niemczech i wprowadziła 
totalitarne rządy. 

Jako kapłan, przez cały okres 
dziewięcioletniej posługi, w ka-
zaniach głoszonych nie tylko dla 
młodzieży, występował przeciw-
ko nazizmowi i podporządkowy-
waniu chrześcijaństwa, w formie 
narzucanej walki swastyki z krzy-
żem. Bezpośrednią przyczyną 
aresztowania charyzmatyczne-
go duszpasterza, bez jakiegokol-
wiek wyroku sądowego, stały się 
jego zdecydowane wypowiedzi 
broniące chrześcijańskiej god-
ności, ogólnoludzkich wartości 
oraz sacrum w kulturze wysokiej 
i ludowej, w następstwie profana-
cji obiektów małej architektury 
sakralnej koło Bystrzycy Kł.

Niezwykle krótkim był pro-
ces duchowego dojrzewania 
na ostatnim etapie życia ks. Hir-
schfeldera. Stanowi go zaledwie 
dwanaście miesięcy, najpierw 
cztery miesiące odosobnienia  
w więzieniach, a ostatecznie 
osiem przeżytych w KL Dachau.

Dzieciństwo:
17 I I  1907 -  urodzony  

w Kłodzku, jako nieślubne dziec-
ko panny Marii Hirschfelder 
(*13 XII 1881) i Oswalda Wolffa, 
właściciela m.in. dużej fabryki  
i sklepu z tkaninami.

19 II 1907 - został ochrzczony 
przez ks. Bertmanna w kłodzkim 
kościele pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny (nadano 
mu trzy imiona: Gerhard, Franzi-
skus i Johannes). Przy udzielaniu 
sakramentu chrztu uczestniczył 
jedynie ojciec chrzestny - Franzi-
skus Hirschfelder, mistrz szklarski 
(najprawdopodobniej był to ro-
dzony brat Marii), a brakujących 
świadków zastąpił miejscowy 
dzwonnik.

- Jako chłopiec Gerhard 
mieszkał początkowo w pobliżu 
kłodzkiego ratusza (obecnie przy 
ul. Armii Krajowej 10, a następ-
nie przy ulicy Wojska Polskiego). 
Od dziecka chciał być księdzem, 
dlatego najchętniej bawił się 
w odprawianie mszy świętej, 
już wtedy wygłaszał „płomien-
ne” kazania.

 Młodość

1926 - matura w humani-
stycznym gimnazjum w Kłodzku.

Pragnął w życiu czegoś wię-
cej: wolności i sensu, miłości  
i szczęścia. Dlatego potrzebował 
duchowości, która jest doświad-
czaniem Boga w codzienności 
i aprobowaną przez Kościół dro-
gą do szczęścia, żyjąc każdego 
dnia na większą chwałę Trójje-
dynego Boga Miłości

Pozostawał pod wpływem 
stylu życia katolickiej młodzieży 
z ruchu „Quickborn”, do którego 
należał (był nawet jego mode-
ratorem). Tu uczył się sztuki 
świadomego życia, modlić się 
codziennością, pielęgnować 
relacje, zdobywać Bożą mądrość  
i podejmować mądre decyzje.  
I nie bał się zobaczyć więcej - 
swego powołania w kapłaństwie: 
„odtąd ludzi będziesz łowił” (Łk 
5,10).

Studia i święcenia 
kapłańskie:

1927 - jako kleryk rozpoczął 
studia filozoficzne i teologiczne 
na Uniwersytecie Wrocławskim;
29 XII 1931 - otrzymał we Wrocła-
wiu święcenia diakonatu; 
3 1  I  1 9 3 2  -  w y ś w i ę c o n y  
na kapłana przez kardynała 
Adolfa Bertrama w Katedrze 
Wrocławskiej dla ziemi kłodzkiej 
- Hrabstwa Kłodzkiego (tzn. pru-
skiej części archidiecezji praskiej;  
w 1933 r. 124 507 mieszkańców, 
w tym 107.228 katolików, 13.501 
protestantów i 194 Żydów);
1 II 1932 - Mszę świętą prymi-
cyjną celebrował w bardzo 
skromny sposób w kaplicy 
Sióstr Służebnic Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Długopolu- 
Zdroju (ok. 500 mieszkańców 
k/Bystrzycy Kłodzkiej, 24 km  
od Kłodzka). Na obrazku prymi-
cyjnym umieścił motto: „Chrystus 
bowiem został złożony w ofierze 
jako nasza Pascha. Alleluja!" (zob. 
1 Kor 5,7).

Posługa kapłańska

Jest prawdą oczywistą, że 
trynitarną jedność Kościoła, jego 
wspólnotę i przyszłość buduje 
się siłą tych, którzy mają głębo-
kie korzenie i żyją czystą pełnią 
wiary (kard. J. Ratzinger). Ksiądz 
Hirschfelder w duchu heroicz-
nego zawierzenia pojmował ka-

płaństwo jako głęboki związek  
z Chrystusem. Bezgranicznie 
wierzył w miłość kochającego 
Boga Ojca i stał się bojownikiem 
Boga z bezbożną ideologią zako-
rzenioną w okultyzmie. Ks. Hir-
schfelder, podobnie jak wielcy 
herosi narodu niemieckiego 
(Edith Stein OCD, Alfred Delp SJ, 
Dietrich Bonhoeffer), siłę ducha 
zdobywał z głębokiej dziecięcej 
wiary. W konsekwencji, w swej 
posłudze duchową moc czer-
pał zarówno z żywej, osobowej 
przyjaźni z Chrystusem, jak też 
z wielu aprobowanych przez 
Kościół katolicki stowarzyszeń, 
a także ze zdrowej pobożności 
ludowej, związanej z krzyżami 
i kapliczkami przydrożnymi.  
W konsekwencji starał się rato-
wać godność osoby i chrześci-
jańską spuściznę

Ks. prof. dr hab. Tadeusz   Fitych  

DRUGI MĘCZENNIK ZIEMI KŁODZKIEJ
KALENDARIUM 35 LAT ŻYCIA  
KS. GERHARDA HIRSCHFELDERA (1907-1942)

Bł. ks. Gerhard Hirschfelder

Gerhard Hirschfelder i Magda Thiel 
podczas sztuki teatralnej, 1916 r.
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W niesprecyzowany dotych-
czas sposób inspirował się posta-
wą, apostolatem i publikacjami 
księży należących do międzyna-
rodowego katolickiego Ruchu 
Szensztackiego (założony w 
1914 roku przez o. Józefa Ken-
tenicha). Z pewnością korzystał  
z jego duchowości , która ma 
charakter maryjny, pedagogiczny 
i apostolski, nie tylko w KL Da-
chau, ale był żywotny przed koń-
cem II wojny światowej również  
i w Bystrzycy Kł. Ponadto był on 
kościelnym asystentem (preze-
sem) międzynarodowego stowa-
rzyszenia robotników, nazywane-
go „Rodziną Kolpinga", zarówno 
w Czermnej, jak i w Bystrzycy Kł. 
(w trosce o godne życie czelad-
ników i robotników założył je  
w 1841 r. ks. Adolph Kolping 
(1813-1865).

Nie możemy też wykluczyć, 
że pozostawał w kontakcie albo 
szukał religijnych wzorców i in-
spiracji w duchowości redemp-
torystów, posługujących ofiarnie  
w sanktuarium maryjnym w Bar-
dzie Śl. od 1900 r. W jego aktach 
zachował się pośmiertny obra-
zek wybitnego czermnieńskiego 
redemptorysty Franza Xawera  
(*11 XII 1864  †13 III 1926). Świad-
czyć o tym może rzadko spotyka-
na forma jego podpisu ze stycz-
nia 1937 roku: „Kapłan Gerhard 
Majella Hirschfelder”. Z pewno-
ścią nie utożsamiał się z tym wiel-
kim mistykiem – trzecim świętym  
w dziejach zgromadzenia re-
demptorystów, jedynie w ten 
sposób.

Z braku faktów, jedynie  
na zasadzie hipotezy, możemy 
się domyślać, że albo matka  
ks. Gerharda miała pewne dy-
lematy lub problemy związane  
z jego urodzeniem, albo w szcze-
gólny sposób przeżyła misje 
prowadzone przez redemptory-
stów, podczas których zaprezen-
towano postać tego świętego. 
Wielce wymownym jest jednak 
fakt, że Gerhard nie tylko w peł-
ni zaakceptował wybór imienia 
chrzestnego dokonany przez 
matkę, ale co więcej, jako prezbi-
ter z pięcioletnim stażem nadal  
z predylekcją używał rozszerzo-
nej formy identyfikacji swego 
imienia (pierwszego z trzech) - 
„Gerhard Majella". Warto tu pod-
kreślić, że św. Gerhard Majella po-
sługiwał się nie tylko szeregiem 
darów właściwych mistykom, ale 
także pielęgnował typowy dla 
charyzmatu św. Alfonsa Liguori 
radykalizm ewangeliczny. Zmarł 

na gruźlicę w wieku niespełna 
30 lat. W charakterze testamentu 
pozostawił na drzwiach swojej 
celi karteczkę - swoje credo  
i świadectwo: „Tutaj spełnia się 
Wolę Bożą, tak jak chce Bóg i jak 
długo będzie chciał".

Życie i działalność ks. Gerhar-
da Hirschfeldera można podzielić 
na trzy etapy. Pierwszy etap jego 
kapłańskiej posługi to siedmio-
letnia praca w charakterze wika-
rego w parafii w Czermnej. Drugi 
etap, to dwuletni okres pracy 
również w charakterze młodsze-
go wikarego w parafii św. Micha-
ła w Bystrzycy Kłodzkiej (u boku  
ks. proboszcza Piusa Junga w la-
tach 1910 - 1940 i jego następ-
cy Adolfa Langera, proboszcza  
do 1946 roku i równocześnie 
przyjaciela, a po śmierci pierw-
szego promotora kultu) oraz peł-
nienie obowiązków duszpasterza 
młodzieży Hrabstwa Kłodzkiego. 
Trzecim etapem życia księdza 
jest aresztowanie, pobyt w wię-
zieniu kłodzkim i wiedeńskim, 
a wreszcie w obozie koncentra-
cyjnym w KL Dachau.

Od 1 kwietnia 1932 do lutego 
1939 roku przez 7 lat, zajmując 
się duszpasterstwem dzieci  
i młodzieży, posługiwał u boku 
proboszcza Augustina Hauf-
fena (*3.VI 1885 †11. IX 1939) 
jako wikariusz w Kudowie-
-Zdroju Czermnej (w 1933 r. 
jeśli  w pobliskim kurorcie  
w Kudowie żyło 1 855 osób, to 
Czermną zamieszkiwało 2.041 
osób, a cała parafia liczyła sześć 
wiosek zamieszkałych przez po-
nad 4.400 wiernych dawnego 
czeskiego zakątka). Na terenie 
parafii działało wiele stowarzy-
szeń o charakterze sportowym 
(„Sportclub Preußen 23", z sekcją 
piłkarską i gimnastyczną; klub 
narciarski „Rauhreif" oraz Militär- 
Verein), jak i społeczno-kultural-
nym (ochotnicza straż pożarna, 
grupa teatralna, Kolpingfamilie 
i Jungkolping). Bezpośrednio 
przy kościele parafialnym dzia-
łały: chór kościelny, Kongregacja 
Maryjna, Związek Katolickich 
Kobiet i  „Kreuzbund” – jedno 
ze stowarzyszeń młodzieży 
(to ostatnie zostało zakazane  
z chwilą powstania Hitler-Ju-
gend).

Neoprezbiter Gerhard Hirsch-
felder, prezentując środowisku 
parafialnemu i publicznemu 
świetlane świadectwo życia 
według Ewangelii i bezkom-
promisową postawę moralną, 
stał się niewygodnym dla miej-

scowych liderów NSDAP. Pomi-
mo, iż ze Słonego, będącego 
częścią parafii św. Bartłomieja 
w Czermnej, wywodził się Paul 

Skoda (*29. VI 1901 †20. IV 1945; 
szewc z zawodu) polityk NSDAP, 
to jednak pierwszoplanowym 
przeciwnikiem ideologicznym  

Ks. Gerhard HIrschfelder z grupą młodzieży „Kreuzbund” w Czermnej, Luzi Bernard trzecia 
od lewej w pulowerze; źródło: Josef Fischer-Bernard – archiwum rodzinne

Ks. Gerhard HIrschfelder jako opiekun młodzieży na letnim biwaku.

Ks. Gerhard HIrschfelder z harcerzami na obozie w Czermnej. Foto z archiwum  
ks. T. Fitycha.

Błogosławiony ks. Gerhard HIrschfelder podczas ostatniej wielkiej pielgrzymki  
do Wambierzyc 8 czerwca 1941 roku.
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i głównym sprawcą prześladowa-
nia ks. Gerharda przez gestapo, 
stał się miejscowy przewod-
niczący NSDAP Arno Rogard 
(pierwotne nazwisko Rogowski). 
Był to niewierzący nauczyciel, 
czynny zarówno w Czermnej, 
jak też w ewangelickiej szkole 
w Kudowie-Zdroju. Mieszkał, 
podobnie jak jego brat Arwed 
Rogowski, pod dawnym nume-
rem 5 (wcześniej - Haus „Lydka",  
a za jego czasów - Haus „Rogard") 
po lewej stronie, głównej drogi 
prowadzącej z Kudowy-Zdroju 
do Czermnej. Aktualnie dom ten 
nie istnieje, ale przed wojną był 
to piąty z kolei budynek, licząc 
od willi „Diana"- klasztoru Sióstr 
Służebniczek NMP.

Burmistrz Kudowy w latach 
1917 - 1933, którego zdjęto  
ze stanowiska w wyniku nowych 
wyborów z 1933 r. był doktorem 
prawa i przyzwoitym człowie-
kiem. Nazywał się Hans Schin-
dler (†1966; po wojnie wykładał 
na uniwersytecie w Tybindze). 
Kościół katolicki w Czermnej  
i okolicy poniósł porażkę w wy-
borach w 1933 (w pow. kłodzkim 
wskaźnik procentowy głosów 
oddanych na NSDAP należał 
do jednych z największych  
w Niemczech). Tylko nieliczni 
księża katoliccy podjęli walkę  
z nazizmem. Zjawisko zastrasza-
nia pojawia się dopiero po 1935 
roku, w zasadzie w 1936 roku, kie-
dy tego typu fakty pojawiają się  
we wspomnieniach i pamiętni-
kach miejscowej ludności.Propa-
ganda Hitlera trafiła na podatny 
grunt. Mam na myśli realia spo-
łeczne na ziemi kłodzkiej, progra-
my socjalne Hitlera, itd. Wtedy 
to uzdrowisko Bad Kudowa, jak 
i pozostałe na ziemi kłodzkiej  
i inne w Niemczech, stało się 
dostępne dla klasy robotniczej 
z całych Niemiec.

W  k a ż d e j  s z k o l e ,  t z n .  
w Czermnej, Kudowie i na tere-
nie ziemi kłodzkiej, jak i w całych 
Niemczech utworzono struk-
tury Hitlerjugend. Dyrektorzy 
szkół byli oczywiście szefami 
miejscowymi tych organizacji. 
Państwo finansowało tą organi-
zację, a oferta programowa była 
naturalnie bardzo atrakcyjna 
dla młodzieży (wycieczki, szko-
lenia, sport, itd.), co oczywiście 
w sposób naturalny też odcią-
gało młodzież od kościoła. Dla 
aktywistów Hitlerjugend - mam 
tu na myśli dzieci, które dały się 
wciągnąć głęboko w ten ruch  
i swoją postawą zarażały innych, 

czekały nagrody oraz wyróżnie-
nia. Często pojawiały się w miej-
scowej prasie artykuły o tym, że 
taki a taki uczeń wyróżnił się swo-
ją postawą i otrzymał nagrodę. 
Była to oczywiście swoista nomi-
nacja w miejscowej społeczności 
oraz zachęta dla innych.

W terenie przygranicznym - 
pas graniczny z Czechami - na-
zistowskie represje były o wiele 
większe niż w samych Niem-
czech. Powodem było przygo-
towanie terenu, tzn. oczyszczanie  
z elementów szkodliwych dla 
państwa - w związku z plano-
waną inwazją - aneksją Czech  
w 1938 r. W ramach „czyszczenia 
pasa nadgranicznego”, hitlerow-
skie obostrzenia i represje wobec 
Czechów z pochodzenia oraz 
Żydów były znaczne, i to już  
w 1937 roku. Dodam, że w 1935 r. 
pojawiły się w Kudowie pierwsze 
szyldy przy restauracjach oraz 
niektórych sklepach: „Żydom 
wstęp wzbroniony” lub „Żydzi 
w tym miejscu - osoby niepo-
żądane”. 

Ks. Gerhard Hirschfelder 
nadal w ewangelicznym duchu 
wychowywał młodzież, a jego 
nauki cieszyły się dużym zain-
teresowaniem wśród młodych 
ludzi. Wielką radość i satysfakcję 
sprawiała mu formacja liturgicz-
nej służby ołtarza poprzez tzw. 
zbiórki ministranckie, latem  
w  o g ro d z i e  p a r a f i a l ny m .  
Na różne sposoby próbowano 
go zastraszać. Jego kazania 
były ostentacyjnie notowane, 
wzywano go na przesłuchania, 
kilkakrotnie został nawet pobity 
przez faszystowskich bojówkarzy.

Był daleki od uprawiania 
polityki, ale w kazaniach oraz  
w rozmowach z bliskimi mu 
ludźmi występował przeciw na-
zistom i kultowi Hitlera. Rozwijał 
katolickie organizacje młodzie-
żowe, które miały zapobiec sze-
rzeniu się ideologii narodowo-
socjalistycznej. Wokół wartości 
chrześcijańskich gromadził nie 
tylko młodzież z Czermnej, ale 
i z pozostałych pięciu filialnych 
wiosek. Co więcej, apostolskim 
duchem i otwartością urzekł mło-
dzież pobliskiego wówczas jesz-
cze miasta Lewina Kł. Pod jego 
wielkim wpływem była nie tylko 
Barbara Franke, późniejsza inicja-
torka gromadzenia świadectw 
i nieformalnej inicjacji procesu 
beatyfikacyjnego. 16 lutego 1939 
roku, na skutek nazistowskiego 
prześladowania, w nurtach Nysy 
Kłodzkiej zginęła matka księdza 

Hirschfeldera Maria (przeżyła 
zaledwie 54 lata). Pochował ją 
osobiście, ale w osamotnieniu, 
bowiem z powodu nazistowskich 
szantażów i nacisków, nikt inny 
z miejscowych duchownych nie 
chciał tego uczynić.

1936 - 1940 - duszpasterz 
młodzieży dekanatu kłodzkiego 
(Hrabstwa Kłodzkiego) z nomina-
cji prałata Franza Ditterta, wika-
riusza generalnego Kłodzkiego 
Hrabstwa (1921 -1937).

Od lutego 1939 do 1941 
roku przez ponad 2 lata po-
sługiwał jako starszy wikariusz  
w Bystrzycy Kłodzkiej. Miało mu 
to zapewnić większe bezpie-
czeństwo wobec nasilających 
się szykan ze strony faszystów. 
W swoim działaniu pozosta-
wał konsekwentny, niezłomny  
i nieustraszony. Po usunięciu na-
uki religii ze szkół i gimnazjów, 
w kościele prowadził zajęcia dla 
dzieci szkolnych, a co dwa tygo-
dnie w różnych miejscach gro-
madził młodzież na tzw. „godziny 
wiary". Z młodzieżą i dorosłymi 
„Rodziny Kolpinga” prowadził 
duszpasterstwo turystyczne oraz 
wyjazdy formacyjne z udziałem 
własnej kapeli.

8 VI 1941 – pielęgnował 
charyzmat mieszkańców zie-
mi kłodzkiej – kochał Maryję  
i z tej miłości czerpał siłę dla 
swej posługi; uczył tej miłości 
młodzież i wiernych; organizo-
wał pielgrzymki do Wambierzyc 
Śl. i na Marię Śnieżną, w których 
uczestniczyło po kilka tysię-
cy młodych ludzi z całej ziemi 
kłodzkiej. W dniu 8 czerwca 1941 
roku odbyła się ostatnia wielka 
pielgrzymka do Wambierzyc Śl., 
w której, pomimo odbywających 
się równocześnie młodzieżowych 
ćwiczeń militarnych, udział wzię-
ło aż 2.300 dziewcząt i chłopców. 
Ks. Gerhard celebrował Euchary-
stię i wygłosił kazanie.

Radykalne represje 
ze strony narodowego 
socjalizmu III Rzeszy

Wychowując młodzież w du-
chu chrześcijańskim, z powodu 
swoich antynazistowskich po-
glądów, znaczącego wpływu 
na młodzież (gromadził większą 
liczbę młodzieży niż kudowscy 
liderzy NSDAP) i braku aproba-
ty dla kultu wodza III Rzeszy, był 
ustawicznie śledzony, podsłuchi-
wany, oskarżany jako wróg naro-
du i wodza, w tym wielokrotnie 
kontrolowany i przesłuchiwany 

przez gestapo. Przywódcy par-
tii nazistowskiej zarzucali mu, że 
odciąga młodzież od organiza-
cji partyjnych „Hitlerjugend" 
i „Bund Deutscher Mädel” (pol. 
Związek Niemieckich Dziewcząt, 
powstał w czerwcu 1930 roku, 
żeńska sekcja Hitlerjugend).  
Na polecenie nazistowskich 
władz bojówkarze Hitlerjugend 
dokonali w okolicy miasta By-
strzycy Kł. kilku aktów profana-
cji małej architektury sakralnej, 
m.in. krzyża przy spacerowej 
trasie do wsi Wyszki, 5 km  
na południe od miasta i kaplicz-
ki Maryi Ukoronowanej, które  
do głębi duszy poruszyły ka-
tolicką dziewięciotysięczną 
społeczność miasta. W kazaniu 
wygłoszonym w niedzielę, pięć 
dni po tych gorszących wydarze-
niach, ks. Gerhard Hirschfelder 
broniąc młodzieży, wypowiedział 
celną diagnozę nazizmu: „Kto  
z serc młodzieży wyrywa wiarę 
w Chrystusa - jest przestępcą”.

1 VIII 1941 – w piątek zo-
stał zaaresztowany w Bystrzy-
cy Kłodzkiej (ul. Starościńska, 
pierwszy dom po lewej stronie, 
gdzie prowadził dla młodzieży 
tzw. godzinę wiary). Nastąpiło 
to kilka tygodni po dyrektywie 
Reichsleitera NSDAP Martina 
Bormanna z 9 czerwca 1941 r.  
W piśmie okólnym do gauleite-
rów jednoznacznie sprecyzo-
wał wrogie nastawienie wobec 
Kościoła: "(...) Wszelkie wpływy 
przeszkadzające w prowadzeniu 
narodu przez Führera z pomocą 
NSDAP lub mające temu zaszko-
dzić, muszą być udaremnione”.

Od 1 VIII 1941 do 15 XII 1941 
- bez oficjalnego aktu oskarże-
nia, bez procesu sądowego  
i formalnego wyroku pozostawał  
w kłodzkim więzieniu przy uli-
cy Bohaterów Getta 16 (ponad 
cztery miesiące). To tutaj napisał 
często później publikowane roz-
ważania Drogi Krzyżowej. W tym 
okresie, m.in. w korespondencji 
ks. Gerharda ujawnia się infor-
macja o chorobie serca.

O niegasnącym duchu pa-
sterskiej miłości księdza Ger-
harda świadczy m.in. fakt, że 
to tutaj spisywał efekty swych 
studiów i medytacji - komenta-
rze do wybranych słów św. Paw-
ła Apostoła Narodów na temat 
kapłaństwa, które umacniały  
i podkreślały gotowość oddania 
swego życia. W kłodzkim wię-
zieniu de facto szkicował swój 
duchowy testament, którego 
tytułem mogłoby być motto  



23Ziemia Kłodzka nr 302-303/sierpień - wrzesień 2020

z prymicyjnego obrazka: „Chry-
stus bowiem został złożony  
w ofierze jako nasza Pascha. 
Alleluja!". W tym czasie napisał 
m.in.: „Ja też jestem przez Cie-
bie wybrany, aby cierpieć. Pa-
nie dziękuję Ci za to […]" oraz 
„Świat nie jest w stanie dostrzec 
nasze prawdziwe bogactwa du-
chowe [...] i tak chrześcijanin,  
a zwłaszcza kapłan jest zawsze 
człowiekiem radosnym i pełnym 
nadziei, ponieważ Chrystusa, 
dla którego żyjemy, nie można 
zabić ani unicestwić […]". Sa-
morzutnie realizował ambitny 
program duchowy „Duc in altum".  
W chwili potęgującego się za-
grożenia umacniał najważniej-
szą relację - wewnętrzną jedność 
z Chrystusem i dzięki temu sta-
wał się „twierdzą wewnętrzną" 
(św. Teresa z Avila). Nota bene, 
w analogiczny duchowy sposób 
zareagował inny niemiecki prze-
ciwnik nacjonalizmu i członek 
kreisauskiego kręgu bojowników 
w Krzyżowej koło Świdnicy, nie-
miecki jezuita Alfred Delp (*15 IX 
1907 †2 II 1945).

Transport do KL Dachau -
14 dni

15 XII 1941 – nadal bez są-
dowej decyzji został wywiezio-
ny do KL Dachau, ale podczas 
transportu wspólnie z oficerem 
Wehrmachtu był przetrzymywa-
ny m.in. w więzieniu wiedeńskim 
(tu przeżył Wigilię Bożego Na-
rodzenia).

O p u s z c z a j ą c  K ł o d z k o 
ks.  Hirschfelder był  piątą  
z kolei osobą umieszczoną  
w jednoosobowej celi więzien-
nego wagonu. Był tam m.in. pe-

wien niemiecki oficer w randze 
kapitana, który za ciężkie prze-
winienia został zdegradowany  
i dodatkowo otrzymał trzy mie-
siące ciężkiego obozu. Transport 
trwał 13 dni, a ponieważ cela 
była bardzo ciasna, więźniowie 
musieli większość czasu spędzać  
na stojąco. Natomiast Wigi-
lię Świąt Bożego Narodzenia 
przeż yli  w więzieniu wie -
deńsk im. Ks.  Hirschfelder 
opowiadał współwięźniom  
o tajemnicy narodzin Chry-
stusa. Po latach ów wojskowy 
zaświadczył ks. proboszczowi 
A. Langerowi, że nigdy w życiu 
nie słyszał, aby ktoś w podobny 
sposób mówił o tej wielkiej ta-
jemnicy, związanej z przyjściem 
na świat Zbawiciela.

Wyniszczany w KL Dachau –
217 dni

27 XII 1941 r. - na okres po-
nad siedmiu miesięcy został osa-
dzony w obozie Dachau (Bawa-
ria). Na liście rzymskokatolickich 
księży figuruje on pod numerem 
841, a jako więzień KL Dachau 
pod numerem 28972. Odtąd nie-
złomna wiara w Opatrzność Bożą 
i świadoma, pozbawiona lęku i 
trosk modlitwa oraz posługa in-
nym, będą dominantą jego prze-
myśleń i listów, po zwyczajowo 
sześciu tygodniach kwarantanny 
spędzonych w tzw. bloku przyjęć 
(niem. Zugangsblock) - nr 9/3K. 
Celem kwarantanny było przy-
zwyczajenie się do regulaminów, 
rytmu i reżimu obozu. Wszyscy 
więźniowie musieli maszerować 
jak jeden sprawny żołnierz, zdej-
mować czapki, a najgorszą była 
tzw. gimnastyka.

Pierwsze dwa miesiące -  
od 25 stycznia do 24 marca 
1942 roku przeżył w bloku nr 
30 dla księży polskich. W tym 
czasie żył tu jeszcze „książę mę-
czenników” ks. bp Michał Kozal.  
Ks. Gerhard przybył do tego blo-
ku w najtrudniejszym okresie, 
tzn. zaostrzonych wobec Pola-
ków kar, prac i głodu. Niestety, 
jest to bardzo wymowny fakt, że 
nawet charyzmatycznych nie-
mieckich kapłanów poddawano 
najpierw wyjątkowym represjom, 
stosowanym wobec polskiego 
duchowieństwa.

Po 15 IX 1941 – czyli po 
tzw. „apelu pokuty”, kiedy pol-
scy kapłani odmówili wpisania  
na tzw. listę „Volksdeutschów” 
(pol. „etnicznych Niemców” albo: 
„folksdojczów”), i nie wyparli się 
polskości oraz godności kapłań-
skiej, zaczął się najgorszy obozo-
wy okres. Represje znacznie się 
nasiliły, aczkolwiek nie istnieją 
materialne dowody, to Niemcy 
zdecydowali wówczas o fizycznej 
likwidacji polskiego duchowień-
stwa przetrzymywanego w KL 
Dachau. Rozpoczęły się wywózki 
w tzw. „transportach inwalidów” 
do eutanazyjnego centrum  
na zamku Hartheim.

Od 24 III 1942 - pobyt w blo-
ku nr 26/3 (o większym „komfor-
cie”; ks. H. Scheipers wskazuje 
na izbę – lokal nr 2!), dla księży 
niemieckich i austriackich (tzn.  
z kaplicą i oficjalnie sprawowaną 
liturgią eucharystyczną).

Śmierć:

Ksiądz Hirschfelder był wyso-
kiego wzrostu i szczupłej budo-
wy ciała. Nieludzkie i wyjątkowo 

twarde realia obozowego życia 
w KL Dachau ciężko nadwyrężyły 
jego zdrowie i od lat chore serce. 
1 VIII 1942 r. zmarł w obozowym 
lazarecie na skutek pobicia przez 
dwóch infirmiarzy; według ofi-
cjalnego dokumentu z powodu 
skrajnego wyczerpania i niedoży-
wienia, niewydolności krążenia,  
a w końcu zapalenia płuc. Od-
szedł do Pana w młodym wieku, 
mając niespełna 36 lat i 10 lat 
kapłaństwa. W 1942 r. pocho-
wany został w Kudowie - Zdroju 
Czermnej, w alei obok kościoła.

Kończąc nasze lapidarne 
portretowanie pierwszego bło-
gosławionego ziemi kłodzkiej 
i diecezji świdnickiej, a drugie-
go w jej dziejach męczennika, 
trzeba zatrzymać się przed ta-
jemnicą śmierci. W konstytu-
cji duszpasterskiej o Kościele  
w świecie współczesnym Gau-
dium et spes Soboru Watykań-
skiego II czytamy: „Tajemnica losu 
ludzkiego ujawnia się najbardziej 
w obliczu śmierci. Nie tylko bo-
leści i postępujący rozkład ciała 
dręczą człowieka, lecz także, i to 
jeszcze bardziej, lęk przed unice-
stwieniem na zawsze. Instynktem 
swojego serca słusznie osądza 
sprawę, jeśli wzdryga się przed 
całkowitą zagładą i ostatecznym 
końcem swojej osoby i myśl  
o tym odrzuca. Zaród wieczności, 
który w sobie nosi, jako niespro-
wadzalny do samej tylko mate-
rii, buntuje się przeciw śmierci. 
Wszystkie wysiłki techniki, choć 
bardzo użyteczne, nie mogą 
uspokoić tego lęku; biologicz-
ne bowiem przedłużenie życia 
nie zdoła zaspokoić pragnienia 
życia dalszego, pragnienia, które 
nieusuwalnie tkwi w sercu czło-
wieka.

Choć wobec śmierci wszel-
ka wyobraźnia zawodzi, Kościół 
jednak pouczony Bożym obja-
wieniem, stwierdza, że człowiek 
został stworzony przez Boga dla 
szczęśliwego celu poza granicą 
niedoli ziemskiej. Ponadto wiara 
chrześcijańska uczy, że śmierć 
cielesna, od której człowiek był-
by wolny, gdyby nie był zgrze-
szył, zostanie przezwyciężona, 
gdy wszechmocny i miłosierny 
Zbawca przywróci człowiekowi 
zbawienie z jego winy utracone. 
Bóg bowiem powołał i powołuje 
człowieka, aby przylgnął do Nie-
go całą swą naturą, w wiecznym 
uczestnictwie nieskazitelnego 
życia Bożego. 

To zwycięstwo odniósł Chry-
stus zmartwychwstały, uwal-Niemiecki obóz koncentracyjny KL Dachau.
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niając swą śmiercią człowieka 
od śmierci. Zatem każdemu 
myślącemu człowiekowi wiara, 
przedstawiona w oparciu o solid-
ne argumenty, daje odpowiedź 
na jego niepokój o przyszły los, 
a zarazem stwarza możność ob-
cowania w Chrystusie z umiło-
wanymi braćmi zabranymi już 
przez śmierć, niosąc nadzieję, że 
osiągnęli oni prawdziwe życie  
w Bogu. Chrześcijanina przyna-
gla z pewnością potrzeba i obo-
wiązek walki ze złem wśród wielu 
utrapień, nie wyłączając śmierci, 
lecz włączony w tajemnicę pas-
chalną, upodobniony do śmierci 
Chrystusa, podąży umocniony 
nadzieją ku zmartwychwstaniu” 
(zob. nr 18. 22).

Bł. ks. Gerhard Hirschfelder 
jako nieustraszony duszpasterz 
młodzieży był i jest nieskazitel-
nym wzorem twórczej i wiernej 
przyjaźni z Chrystusem – „Drogą, 
Prawdą i Życiem” (J 14,6). Życio-
we przesłanie charyzmatyczne-
go i niezłomnego Duszpasterza 
Młodzieży Ziemi Kłodzkiej jest 
niezwykle cenną i aktualną 
repliką Pawłowego nauczania 
skierowanego nie tylko do Rzy-
mian: „Ewangelia jest mocą Bożą 
ku zbawieniu dla każdego wie-
rzącego. W niej bowiem objawia 
się sprawiedliwość Boża, która  
od wiary wychodzi i ku wierze 
prowadzi, jak jest napisane: 
a sprawiedliwy z wiary żyć bę-

dzie” (Rz 1, 16b-17). Tak więc  
i w naszych czasach i to w całej 
pełni potwierdza się prawdzi-
wość słów, że śmierć męczenni-
ków stanowi bezcenne nasienie 
i owocodajny zasiew nowych 
chrześcijan (zob. Tertulian). Nowa 
ewangelizacja i efektywne wy-
budzanie Europy z „nocy duszy”  
i wprowadzanie jej w ekologicz-
ną przestrzeń ducha (chroniąc  
od zaczadzenia antykościołem, 
antywartościami, samounice-
stwienia w spirali kłamstwa, 
manipulacji, przemocy, pogardy, 
uprzedmiotowienia człowieka 
i cywilizacji śmierci) pilnie po-
trzebuje takiej właśnie miary 
chrześcijańskiego świadectwa. 

W konsekwencji, Papież 
Franciszek naucza nas, że chrze-
ścijanin nie dający świadectwa 
staje się bezpłodny (Dz 7,51-59; 
8,1). i wyznaje: „Nie jesteśmy 
«religią» idei, czystej teologii, 
pięknoduchostwa, przyka-
zań. Jesteśmy Ludem idącym  
za Jezusem Chrystusem, dają-
cym świadectwo". Papież Je-
zuita dopowiada: „Kościół jest 
płodny i jest matką, kiedy daje 
świadectwo o Jezusie Chrystusie. 
Natomiast jeśli Kościół zamyka 
się w sobie, uważa się - że tak 
powiem - za „uniwersytet religii", 
z wieloma wspaniałymi ideami, 
z wielu pięknymi świątyniami, 
z wielu znakomitymi muzeami, 
z wielu pięknymi rzeczami, ale 

nie daje świadectwa, to staje 
się bezowocny. Podobnie jest 
z chrześcijaninem. Chrześcija-
nin, który nie daje świadectwa, 
pozostaje bezpłodny”, gdyż nie 
daje on życia, które otrzymał  
od Jezusa Chrystusa (Zob. Wa-
tykan, Dom Świętej Marty 6. V 
2014). Jezus powiedział jeszcze 
bardziej jednoznacznie: „Kto nie 
jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; 
a kto nie zbiera ze Mną, rozpra-
sza” (Łk 11,23).

Męczennicy i zrealizowani 
chrześcijanie są w każdej epo-
ce nie tylko wychowawcami, bu-
downiczymi i obrońcami Europy  
i cywilizacji zachodniej, ale 
przede wszystkim są oni widzial-
nymi i autentycznymi świadka-
mi świętości Kościoła. «Święci 
- mówił św. Jan Paweł II - którzy  
w każdej epoce historii ukazywali 

światu blask światłości Bożej, są 
widzialnymi świadkami tajemni-
czej świętości Kościoła. (...) Aby 
zrozumieć głębię Kościoła, mu-
sicie spojrzeć na nich! Lecz nie 
tylko na tych świętych, którzy 
zostali kanonizowani, lecz także 
na wszystkich świętych ukrytych, 
anonimowych, którzy starali się 
żyć Ewangelią pośród zwykłych, 
codziennych obowiązków. To 
oni ukazują, czym jest Kościół 
w swej najgłębszej istocie,  
a jednocześnie chronią go przed 
miernością, kształtują od środka, 
pobudzają do tego, by był ob-
lubienicą Chrystusa bez skazy  
i zmarszczki (por. Ef 5, 27)» (prze-
mówienie do młodych z Lukki, 
23 września 1989 r.).

Święci - jak podkreślał Sło-
wiański Papież - stali się świa-
tłem dla świata i dla ludzi im 

Ks. Gerhard Hirschfelder na czele procesji dzieci komunijnych w Zalesiu koło Bystrzycy 
Kłodzkiej.

Ks. Gerhard Hirschfelder w towarzystwie Marii i Ericha Pablów oraz znajomych z Bystrzycy Kłodzkiej na 8 dni przed aresztowaniem.
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współczesnych; stali się «odbi-
ciem blasku Boga», światłości 
Chrystusa, który jest „światło-
ścią prawdziwą”, posłaną, aby 
oświecić każdego człowieka 
(por. J 1, 9) i wszystkie narody 
(por. Konstytucja Lumen gen-
tium, 1). Istotnie, święci – czyli 
ludzie żyjący „wysoką miarą życia 
codziennego”, przez wieki byli 
prawdziwymi latarniami mor-
skimi dla ludzkości, wskazywali 
jej nowe drogi, wnosili swój 
wkład w kształtowanie nowych 
modeli kultury, odpowiadali  
na nowe wyzwania, stojące przed 
narodami, wspierając w ten 
sposób postęp ludzkości w jej 
historycznych przeobrażeniach. 
Mieli zawsze ogromny wpływ  
na kulturę i społeczeństwo, byli 
jego wychowawcami. W kon-

sekwencji, zawsze byli ważny-
mi postaciami w historii swych 
narodów.

Z tego względu mamy moral-
ny obowiązek poznawać chary-
zmat i dar jakim był i jest wybit-
ny Kłodzczanin - bł. ks. Gerhard 
Hirschfelder. Naturalną i logiczną 
tego obowiązku konsekwencją 
jest pielęgnowanie i umacnia-
nie kultu niezłomnego obroń-
cy młodzieży ziemi kłodzkiej  
i sacrum „Krainy Pana Boga i Ma-
ryi”. Jednym ze stosownych dla 
tego celu forów miały być m.in. 
polsko-niemieckie spotkania 
młodzieży przygotowującej się  
na owocne spotkanie z papieżem 
Franciszkiem i takież przeżycie 
Światowych Dni Młodzieży – Kra-
ków 2016; pielgrzymki zarówno 
na „Golgotę Zachodu” do miej-

sca kaźni w KL Dachau, do grobu 
Błogosławionego w Kudowie- 
Czermnej, czy też szlakiem  
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera 
po ziemi kłodzkiej, nawiedzając 
miejsca związane z jego życiem 
i posługą. 

Nawet jeśli nie mamy moż-
liwości wspólnego świętowania 
we wspomnianych miejscach, to 
mamy możliwość ciągłego zgłę-
biania Bożego daru - fenomenu 
charyzmatycznego Duszpasterza, 
który swoją świętość -„wysoką 
miarę życia codziennego” - 
kształtował na ziemi kłodzkiej  
(w malowniczej części diecezji 
świdnickiej). Znajomość i medy-
tacja jego nielicznie zachowa-
nych słów, jego biografii, świa-
dectw wychowanków, parafian  
i współwięźniów, a przede 

wsz ystk im jego wierności 
Ewangelii i kapłańskiej misji – 
to najlepszy sposób uczczenia 
każdej z jego rocznic. To człowiek 
silnej wiary i silnej woli. Młody, 
istotowy, a duchem dojrzały  
i niezłomny kapłan, widział wzór 
ludzkiego życia w bezinteresow-
nym darze z samego siebie.  
On nawet w nieludzkich cza-
sach III Rzeszy miał odwagę 
upodobniać się do Jezusa Do-
brego Pasterza i Chrystusa - 
Zbawiciela, który jest „światło-
ścią prawdziwą”, posłaną, aby 
oświecić każdego człowieka  
(por. J 1, 9). Nawet jeśli zostanie-
my w domach, to zaprośmy do 
nich Pierwszego Błogosławione-
go Diecezji Świdnickiej. 

1. Należy tu wspomnieć, że wśród wielu wybitnych, świątobliwych mieszkańców Kłodzka, 
pierwszym męczennikiem jest sługa Boży o. Andrzej Faulhaber SJ (* 21 V 1713 Kłodzko + 
30 XII1757 Kłodzko), który za dotrzymanie tajemnicy spowiedzi św., po zaledwie siedmiu 
latach kapłańskiej posługi, został powieszony (a ciało mimo przeszło 2-letniego wiszenia 
nie zostało naruszone. Od XVIII w. kilkakrotnie podejmowano próby beatyfikacji księdza 
Faulhabera, jednak były one przerywane, m.in. w 1939 r. wybuchem II wojny światowej. 
Po dwóch wiekach drugim kłodzkim męczennikiem został bł. ks. Gerhard Hirschfelder (* 
17 II 1907 Kłodzko + 1 VIII 1942 KL Dachau). Trzecią osobą wyniesioną do chwały ołtarzy, 
i to przez św. Jana Pawła II, jest kolejny jezuita - św. Melchior Grodziecki, który w latach 
1609-1612 uczył młodzież w jezuickim gimnazjum. 
Niniejszy przyczynek jest poszerzoną wersją artykułu, którego pierwotne źródło: „Świd-
nickie Wiadomości Kościelne”( VII 2010, nr 2 (26), s. 262-269;  http://www.klodzko.jezuici.
pl/ksgrehard.html.
2. O katolickich organizacjach młodzieżowych, identyfikujących się z Kościołem katolickim 
(młodzi bronili i utożsamiali się z wyznawaną wiarą oraz pogłębiali swoją religijność), 
można mówić już w okresie tzw. kontrreformacji (wówczas w kolegiach jezuickich były 
pielęgnowane kongregacje maryjne). W połowie XIX w. powstają stowarzyszenia młodych 
robotników – „Kolpingfamilie”. Z kolei w okresie młodzieżowych „bundów” 1919-1929 
powstały m.in. liczne bundy uczniowskie. Były to ruchy: Quickborn (eryg. 1909 w Nysie), 
Bund Neudeutschland (1919), Der Deutschen Jugendkraft (1920), Pfadfinder (1919), 
Neuland, Kreuzfahrer i Heiland. Cechowała je m.in. chrystocentryczna i maryjna orientacja, 
dążenie do doskonałego upodobnienia się i naśladowania Chrystusa w życiu codzien-
nym, stąd też wespół z ruchem liturgicznym przyczyniały się one do odnowy Kościoła. 
W uproszczonym ujęciu, bundy katolickie można uznać za swoistą syntezę katolicyzmu 
oraz idei i metod ruchu młodzieżowego. Zob. P. Hastenteufel, Katholische Jugend in ihrer 
Zeit, Bd. 1: 1900-1918; Bd. 1: 1919-1932, Bamberg 1988-1989; Th. Maas-Ewerd, Liturgische 
Bewegung, w: LThK3,  Bd. 6, k. 992; R. Guardini, Quickborn. Tatsachen und Grundsätze, 
Rothenfels 1921; B. Strehler, Aus dem Werden und Leben Quickborns, Würzburg 1927; 
J. Binkowski, Jugend als Wegbegleiter. Der Quickborn 1909 bis 1945, Stuttgart 1981; 
W. Mogge, Quickborn, w LfThK, Bd. 8 Freiburg 1963, k. 937; M. Worbs, Quickborn und 
Heimatgarten als ein Kulturell-Religiöses Ereignis in Oberschlesien (1909-1939), Opole 
1999; U. Gorki, Quickborn, w: LfThK3, Bd. 8 Freiburg [2006], k. 771; H. Goeke, Gerhard 
Hirschfelder. Priester und Märtyrer. Ein Lebensbild mit Glaubensimpulsen für heutige 
Christen, Münster 2010,  s. 23-26; G. Ruppert, Quickborn. Katholisch und jugendbewegt. 
Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte der katholischen Jugendbewegung, Oppeln 1999 
(Z dziejów kultury chrześcijańskiej na Śląsku 17); Ks. T. Błaszczyk, Wkład śląskiego mło-
dzieżowego ruchu Quickborn w odnowę religijną Kościoła, „Universitas Gedanensis” 
18(2006), nr 2, s. 34-44; https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Quickborn.
3. W 1930 r. z ziemi kłodzkiej wywodziło się 15 kleryków (koszt rocznego studium jed-
nego alumna wynosił wówczas 400-700 marek; 11-tu z nich dokumentuje zachowana 
w Kłodzku fotografia; zob. 40 Jahre, s. 276). W ostatnią niedzielę stycznia 1932 r., we 
Wrocławiu święcenia kapłańskie otrzymało dwóch kłodzkich diakonów. Tym drugim był 
kolega ks. Hirschfeldera - ks. Ernst Heinze (pochodził z ubogiej rodziny więc korzystał z 
tego stypendium, był s. urzędnika celnego, a prymicje celebrował w kłodzkim kościele 
parafialnym; nb. w 1940 r. – jako następca ks. Konrada Leistera  pełnił urząd Kuratusa 
w Stuhlseife – pol. Rudawa, przysiółek Poniatowa, pow. Bystrzyca Kł.; uprzednio ks. He-
inze był wikariuszem w parafii św. Michała w Bystrzycy Kłodzkiej). 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). Mit 104 teils 
farbigen, dokumentarischen Abbildungen im Text und auf Tafeln, Köln, Dieter Pohl Verlag 
2009 (cyt. 40 Jahre], s. 218, 276, 278, 304.
4. Pogłębionych badań wymaga kwestia nastawienia  proboszcza miejsca urodzenia i 
W. Kłodzkiego dziekana ks. prałata dra Franza Monse (proboszcz w latach 1921-1946, W. 
Dziekan Kłodzki 1938-1962) do ks. G. Hirschfeldera. Bowiem z jednej strony G. Hirschfelder 
jako ubogi student teologii otrzymywał  stypendium z fundacji „Priesterhilfswerk” - czyli 
za pośrednictwem ks. prał. Monse (*1882 +1962). W prowadzonej kronice kłodzkiej 
parafii, ks. dr Monse umieścił jedynie dwie lakoniczne i okazjonalne wzmianki o finan-
sowym wsparciu oraz o b. prostych prymicjach ks. Hirschfeldera w klasztornej kaplicy 
w Długopolu -  Zdroju w lutym 1932 r. Uważnego badacza zastanawia fakt, że były to 
jedyne dwie i tak skromne noty. Nie  znajdujemy w jego kronikarskim dziele żadnego 
zdania o nominacji na drugiego wikariusza Bystrzycy Kł i Diecezjalnego Duszpasterza 

kłodzkiej młodzieży (z VII 1939 r.), żadnej oceny o sposobie jego ważnej pracy i wyjąt-
kowo licznych pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych, ani o jego czteromiesięcznym 
areszcie w Kłodzku (VIII-XII 1941), transporcie do KL Dachau i wreszcie o śmierci w  1 VIII 
1942 r. W kronice Kłodzkiej parafii nie ma żadnej noty ani o odwiedzinach w kłodzkim 
areszcie, ani tym bardziej o próbie wspierania i ratowania ks. G. Hirschfeldera, który na 
mocy decyzji ks. dr F. Monse pełnił strategiczną funkcję Diecezjalnego Duszpasterza 
kłodzkiej młodzieży, przy współpracy „Diecezjalnego Misjonarza Młodzieży” – francisz-
kanina o. Xavera Huberta Günthera OFM (od1942 III. Wikariusza kłodzkiej parafii i już 
księdza diecezjalnego; s. 205, 341351, 356, 368-9
Powstaje szereg pytań na temat eklezjalno-politycznych priorytetów, bowiem ks. dr Franz 
Monse prowadząc przez ćwierć wieku kronikę (zob. s. 138-411) odnotowuje m.in. takie 
fakty dotyczące nie tylko parafii i kłodzkiego dekanatu, jak m.in.: zgony kapłanów (m.in. 
27 V 1943 r. z b. pozytywną oceną pracy duszpasterskiej śp. ks. Ihmanna – wikariusza 
Słupca – niem. Schlegel; nazwiska uczestników kursów proboszczowskich, nominacje na 
urząd kuratusa i proboszcza oraz przenosiny wikariuszy, a wreszcie wcielanie neoprezbitera 
Herdena ( (3 III 1940 r., s. 352)  oraz 11-tu wikariuszy do Wehrmachtu 15. V i 11. IX 1941 
r. (nb. wikariusza z Ludwikowic wybronił od tego obowiązku; również fakty śmierci na 
froncie kłodzkich wikariuszy oraz kleryków i aspirantów), a nawet kary administracyjnej 
300 marek zasądzonej 28-letniemu franciszkaninowi za obronę na ambonie katolickich 
stowarzyszeń młodzieżowych (s. 341).
Z Kłodzkiej kroniki autorstwa prałata Monse dowiadujemy się zarówno o: areszcie ochron-
nym dla „przeciwnika politycznego” ks. prob. Skobla z Kamieńca (15. XI 1933 r., s. 323), 
zaaresztowaniu wiceburmistrza Kłodzka Gobela (16 II 1937, s. 346), a z końcem XI 2937 
kłodzkiego wikariusza Johannesa Taube z powodu prywatnej wypowiedzi (*1907 św. kapł. 
28 I 1934 +1986), jak i o zakazie lub braku możliwości odbywania różnego typu procesji 
Bożego Ciała (30. XI 1939) i „Xaveriprozession” (2 XI 1941), a zrazem o zainicjowaniu w 
kłodzkim kościele parafialnym  Mszy św. dla młodzieży – niem. „Jugendmesse” w każdą 
środę o godzinie 6 rano (16 VIII 1940 r., s. 352).
Ks. dr Monse nie tylko, iż niemal corocznie aż do 1943 r. uczestniczył w sierpniowych 
obradach Konferencji Episkopatu Niemiec w Fuldzie (s. 353), a w roku 1936  nawiedził 
w Berlinie nuncjusza apostolskiego Orsenigo (14 I 1936), ale relacjonował także o swych 
corocznych urlopach (m.in. 18. VIII – 9. IX w Bad Flinsberg – pol. Świeradów-Zdrój, s. 345; 
4 VII-3 VIII 1943  r. w Bad Scharlottenbrunn – pol. Jedlina-Zdrój, s. 359).

 W pewnej mierze swoje przekonania polityczne W. Dziekan Kłodzki ks. dr F. 
Monse odsłania odnotowując w swojej kronice kolejne agresje militarne Werhrmachtu: 
18 IX 1938: „Die Sudetendeutschen wollen heim ins Reich! Die Abtretung der zumeist 
deutschen Gebiete wird vorgeschlagen. Das ist die Frucht des Schmachtvertrages Versailles 
1920. Weiteres bleibt abzuwarten“ (s. 349); - 1 X 1938: „Großer Jubel! Sudetendeutschland 
gehört zum Reich!” (s. 349); - 26 VIII 1939: „Vom 22. Bis 25. August Bischofkonferenz in 
Fulda – der Generalvikar nahm teil. Während der Konferenz Mobilmachung in Polen. 
Es scheinen ernste Entscheidungen bevorzustehen“ (s. 351); - 16 IX 1940: „Großartige 
Erfolge unserer Wehrmacht! Frankreich geschlagen in kürzester Zeit! England zittert“. (s. 
354).  Zob. 40 Jahre, dz. cyt., s. 276.304; T. Fitych, Kluczowe środowisko życia ks. Gerharda 
Hirschfeldera. Quickborn, „Wrocławski Przegląd teologiczny” 19(2011) nr 1, s. 169-188; 
Tenże, Bł. ks. Gerhard Hirschfelder i Wielcy Dziekani Kłodzcy (1901-1962),“ZK” (2015) nr 
249, s. 24-29; M. Hirschfeld, Pralät Franz Monse (1882–1962) Grossdechant von Glatz, 
Sigmaringen 1997;  J. Mandziuk, Historia Kościoła Katolickiego na Śląsku czasy nowożytne 
1914-1945, tom III, cz. IV.
. O istnieniu tego rodzaju grupy młodzieżowej w Czermnej relacjonowała swemu synowi 
Josefowi Fischer-Bernard jego matka Luzi (z domu Bernard). W ramach niemieckich działań 
zmierzających do stworzenia grup (i nawet ośrodków) duszpasterstwa młodzieżowego 
jako ruchu alternatywnego dla „Hitlerjugend” rozwijano  tzw. „Kreuzbund” (ta nazwa od 
1933 r., eryg. w 1896 r. w Rellinghausen - dziś Essen - przez ks. Josepha Neumanna (*12 
V 1856 + 12 XII 1912 późniejszego dominikanina o. Anno).  Był to ogólnoniemiecki ruch 
trzeźwościowy (m.in. takie początki miał w Nysie ruch „Quickborn”) proponujący członko-
stwo z trzema stopniami abstynencji i pielęgnujący chrześcijańskiego ducha wspólnoty.  
Zob. H. Weertz, Anno Neumann und die neuere katholische Anti-Alkohol-Bewegung,  
Kreuzbündnis-Verlag Heidhausen (Ruhr) 1913; E. Lutsch, Neumann, Wilhelm Josef Maria, 
w: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon,Bd. 6, Bautz, Herzberg 1993, k. 648–649; 
W. Baumeiste, Kreuzbund, w: LfThK Bd. 6 Freiburg [1986], k. 618.
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We wrześniu tego roku ob-
chodzimy 10.rocznicę Beatyfi-
kacji Bł. Ks. Gerharda Hirsch-
feldera. W bogatej twórczości 
naukowej Księdza Profesora 
poczesne miejsce zajmowała 
przez te 10 lat praca biogra-
ficzno – badawcza, poświęcona 
przybliżeniu postaci i życiowej 
misji Błogosławionego, tak 
pięknie określanego Herosem 
ducha ziemi kłodzkiej. To nam 
uświadamia jak bardzo bliska  
i droga jest Księdzu Profeso-
rowi postać Bł. ks. Gerharda. 
Jaka była i jest geneza oraz cel 
tych rozległych prac?

Ks. prof.Tadeusz Fitych: Ow-
szem, co więcej od kilkunastu 
lat mieszkam w przestrzeni,  
w której ks. Gerhard przeżył 
swoje pierwsze siedem lat ka-
płańskiej posługi. Proszę mi 
jednak pozwolić, aby na wstę-
pie nakreślić szerszy kontekst 
walki o rząd dusz, jak i  główny 
front współczesnych wyzwań, 
które podobnie jak on, powin-
niśmy rozważnie podjąć i z Bożą 
pomocą zwyciężyć. Czyż czasy,  
w których żyjemy, nie potwier-
dzają w szczególnej mierze 
prawdy zawartej w proroczych 
słowach sędziwego Symeona, 
wypowiedzianych podczas 
ofiarowania Jezusa w świąty-
ni Jerozolimskiej? Czyż Jezus 
nie jest i dzisiaj światłością  
na oświecenie ludzi, ale też coraz 
większym znakiem, któremu się 
totalnie sprzeciwiają? Tego typu 
pytania postawił przed niemal 
45 laty krakowski metropolita 
- kard. Karol Wojtyła, głosząc  
w Watykanie rekolekcje w obec-
ności papieża Pawła VI. Gdy 
dzisiaj czytamy te rozważania, 
zebrane pod wspólnym tytułem: 
„Znak, któremu sprzeciwiać się 
będą”, odkrywamy ze zdumie-
niem, iż nie tylko nie straciły nic 
ze swej aktualności, ale okazały 
się nadzwyczaj prorocze, wska-
zując na wiele zagrożeń, których 
obecnie jesteśmy świadkami  
i uczestnikami. W tym miejscu 
podkreślmy dobitnie, że Kościół 
był i jest otwarty na dialog z każ-
dym „człowiekiem dobrej woli” 
szukającym prawdy, a z drugiej 
strony nie boi się głosić obo-
wiązku poszanowania godności 
osobowej każdego człowieka, 

również osób związanych z LGBT.
Ustawicznie i uważnie obser-

wujemy chrześcijaństwo w stale 
zmieniającej się kulturze Europy. 
Jeszcze przed laty formułowa-
liśmy m.in. pytania o motywy 
zarówno dystansowania się Euro-
pejczyków od Kościoła z rzekomo 
przestarzałą i archaiczną szatą  
językową, jak i o  konsultacje  
w kwestii realnego dialogu z ma-
sonerią, flirt z mistyką azjatycką, 
logiką strategii i praktyk kolejnej 
islamizacji Europy, o motywy  
i pozbawione symetrii praktyki 
realizacji tzw. dnia judaizmu oraz 
relacji z neomarksizmem. Dzisiaj 
z coraz większą troską pytamy: 
czy chrześcijaństwo w godzinie 
nieznanego dotąd ataku barbarii 
i bluźnierczej wulgarności może 
być jeszcze arką żywej nadziei 
i wiary w Miłość Trójjedynego 
Boga, która proponuje opiekę  
i schronienie w godzinie potęż-
nego szturmu ciemności, rela-
tywizmu prawdy, pesymizmu 
i zwątpienia, wynurzającej się 
„wieży Babel XXI w.”, zaszczepia-
nia w obywatelach niepokoju, 
strachu oraz poczucia upadku 
i apokalipsy, czyli cywilizacji 
śmierci?

Od dawna interesowali mnie 
zaangażowani, wybitni chrześci-
janie, występujący przeciw nie-
nawiści oraz w obronie prawdy, 
godności osoby i ewangelicznych 
wartości. Ukazują oni bowiem jak 
piękna, sensowna, pociągająca 
i potężna potrafi być postawa  
i trynitarna relacja mistyków wi-
dzących „otwarte niebo”. Z wiel-
ką fascynacją i uwagą śledziłem  
i czynię to nadal, przebieg frontu 
walki cywilizacji życia z kulturą 
śmierci. Ta batalia nie przebiega 
jedynie na płaszczyźnie czysto 
politycznej (w określaniu priory-
tetów i kształtu dobra wspólne-
go), ale toczy się na płaszczyźnie 
wartości i etyki oraz sumienia, 
czyli we wnętrzu każdego czło-
wieka. Chrześcijaństwo jest co-
raz bardziej marginalizowane 
i niszczone nie tylko poprzez 
kolonizowanie mentalne wy-
znawców Chrystusa, ale coraz 
bardziej systemowo rozsadzane 
od wewnątrz (tu piątą kolumną 
byli i są m.in.: amoralni i letni, 
ale także „postępowi” księża pa-
trioci i celebryci, reprezentanci 
tzw. „kościoła otwartego”- roz-

wodnionego chrześcijaństwa, 
dostosowujący się do ducha 
świata; katolicy świeccy widzą-
cy lepiej i dalej, rozumiejący 
więcej i dlatego recenzujący  
i reformujący hierarchię, etykę 
małżeńską, obojętni i nieporadni 
wobec zła, itd. …). Autentycznym 
uczniom Chrystusa nie wolno ani 
na chwilę zapomnieć, że obojęt-
ność wobec zła, brak reakcji, czyli 
udział w grzechach cudzych, to 
jeden z największych grzechów 
naszego sumienia. Tymczasem 
na usługach współczesnej wojny 
idei i cywilizacji, pozostają m.in. 
relatywizacja prawdy i moralno-
ści, osłabianie idei rodziny i na-
rodu, kontrkultura, chrystofobia 
i tęczowa rewolucja.

Wszystkie ideologie zawsze 
były przeciwko życiu. W efekcie 
podejmowały dialektykę pro-
pagandy przy pomocy wyra-
finowanego kłamstwa i różne 
metody dehumanizacji. Na na-
szych oczach i w błyskawicznym 
tempie dokonuje się globalizacja 
zachodniej rewolucji kulturowej, 
której celem jest wykreślenie 
dekalogu i rozprzestrzenienie  
na całym świecie nowej – liberal-
nej etyki o charakterze sekulary-
stycznym. Innymi słowy środowi-
sko LGBT – mutacja marksizmu 
ma jeden cel: zniszczyć świat  
i cywilizację, w którym żyjemy  
o d  n i e m a l że  XX  w i e k ów,  
a na jego ruinach zbudować 
jakiś świat neobarbarzyński  
i antyludzki. Tęczowa rewolucja 
LGBT jest z jednej strony „koniem 
trojańskim”, a  z drugiej konglo-

meratem rewolucji feministycz-
nej, seksualnej i kulturowej. Nic 
więc dziwnego, że od kilkunastu 
lat totalną wojnę chrześcijaństwu 
z jego zasadami biblijnymi, które 
ukształtowały europejską cywi-
lizację, wypowiedziały centra  
i środowiska LGBT, usiłując nie 
tylko z pomocą organizacji mię-
dzynarodowych i tajemniczych 
miliarderów, z wielkim hukiem 
(oraz z egzotycznym paradyg-
matem „nowej” – rewolucyjnej 
estetyki) zaistnieć w przestrze-
ni publicznej, ale też wmówić 
współczesnym społeczeństwom, 
że homoseksualizm niczym nie 
różni się od heteroseksualizmu, 
a natura wyposażyła człowie-
ka w ok. 60 rodzajów płci tzw. 
„kulturowej”. Czy też narzucić 
próby określania tzw. „płci neu-
tralnej”, zwanej niekiedy „trzecią 
płcią”. Mamy tu do czynienia  
z tragicznym w skutkach błędem 
odseparowywania od siebie płci 
biologicznej i kulturowej.

Ta niezwykle agresywna 
mniejszość, nie tylko, że obno-
si się z transparentami: „Tęcza 
znaczy atak”, ale faktycznie 
chce narzucić swoje wyssane  
z palca - pseudonaukowe poglą-
dy, nie tylko jako obowiązujące 
w całym państwie, ale na całym 
kontynencie, a nawet  i w zglo-
balizowanym świecie. Przede 
wszystkim wmawiając nam, że 
to my jesteśmy nietolerancyjni. 
Uzyskując wpływy w kulturze, 
polityce i sądownictwie, tak-
że i w Polsce środowiska LGBT 
wchodzą w sojusze i dochodzą 

TWARZĄ I SIŁĄ KOŚCIOŁA SĄ ŚWIĘCI 
X rocznica beatyfikacji ks. Gerharda Hirschfeldera. 
Teresa Bazała rozmawia z ks. prof. dr hab. Tadeuszem Fitychem

ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych
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do władzy. Główna zasada, która 
kieruje wystąpieniami środowisk 
LGBT, to wprowadzenie chaosu 
aksjologicznego i pojęciowego, 
a w konsekwencji próba oderwa-
nia człowieka od Trójjedynego 
Boga Miłości i obrzydzenia czło-
wiekowi tradycji oraz cywiliza-
cji Zachodu. Z tych motywów, 
te nieliczne, ale zorganizowane  
i uzbrojone w świetnie opra-
cowany instruktaż oraz hojnie 
sponsorowane grupy, stają się 
niezwykle agresywne, używa-
ją wszelkich metod prawnych, 
finansowych i wykluczenia, by 
konsekwentnie walczyć o swo-
je wyimaginowane roszczenia. 
Również i w naszym kraju, z coraz 
większym niepokojem obserwu-
jemy fakt narastania chrystiano-
fobii. Bowiem ze strony tzw. „ano-
nimowych sprawców” dochodzi 
do coraz bardziej licznych, bez-
pardonowych i skandalicznych 
aktów profanacji, barbarzyństwa, 
niszczenia figur i krzyży (m.in. 
w Warszawie, Krakowie…) oraz 
podpalania świątyń. Przy czym 
jest to coś więcej niż tylko zwykły 
wandalizm. Za tymi atakami zbyt 
często stoi ideologiczna, a nie-
kiedy i opętańcza nienawiść do 
chrześcijańskiej wiary i Kościoła 
katolickiego. Jest wielce wymow-
ne, że tego rodzaju ekscesy, jak 
dotąd nie dotykają ani wyznaw-
ców, ani kultury judaizmu, czy 
też islamu.

O d p ow i a d a j ą c  w p ro s t  
na pytanie o genezę mojej pasji 
wobec Męczennika KL Dachau  -  
„strażnika wiary na ziemi kłodz-
kiej” powiem krótko: wierzę do-
słownie jak dziecko w prawdę 
„o świętych obcowaniu”, czyli  
w osobową komunię ze świętymi 
– zrealizowanymi chrześcijanami. 
Będąc w Domu Ojca ich solidar-
ność z nami jest jeszcze bardziej 
potężna, konkretna i realna.  
Po drugie od czternastu lat je-
stem prezbiterem młodej diecezji 
świdnickiej, a ta jak dotąd  ma 
tylko jedynego błogosławione-
go – ks. Gerharda Hirschfeldera 
(1907 - 1942), który jest jednym 
ze znaczących filarów nie tylko 
jej historii i tożsamości, ale na-
dal pozostaje mało znany. Z kolei 
ks. Gerhard wikariusz w Kudowie 
Czermnej i w Bystrzycy Kłodz-
kiej, pomimo młodego wieku, 
w dobie II wojny światowej, czyli  
tragicznego starcia dwóch demo-
nów – brunatnego i czerwonego 
totalitaryzmu, zachował się jak 
trzeba. Był jednym z pierwszych 
prezbiterów ziemi kłodzkiej, któ-

ry w zdecydowany sposób stawił 
czoła hitlerowskiej agresji ide-
ologicznej, rugowaniu sacrum, 
ograniczaniu działalności Kościo-
ła, wykorzenianiu Trójjedynego 
Boga. Jest to kapłan wyznawca 
i męczennik, obrońca prawdy, 
wiary, młodzieży i Kościoła. 
Jako duszpasterz umiał kon-
kretnie czuwać, służyć i w pro-
roczym duchu reagować. Jego  
moc wyrażała się w głębokim 
życiu wewnętrznym, jedności 
z Kościołem hierarchicznym, 
kapłańskiej tożsamości i kom-
petencji. Zarazem cechował 
go spokój, stanowczość oraz 
odwaga i męstwo. Posługiwał 
wiernym ziemi kłodzkiej z ofiarną 
miłością pasterską i niezłomnie, 
jak odważny i autentycznie dobry 
pasterz, który nie ucieka przed 
wilkami. W odważny i rozumny 
sposób stawiał czoła śmierciono-
śnej destrukcji ze strony ideologii 
hitlerowskiego nazizmu i mimo 
tak bardzo demonicznych prze-
ciwności, torował młodzieży dro-
gi życia duchowego oraz uczył 
bycia „twierdzą wewnętrzną”.  
Na koniec, broniąc sacrum i god-
ności młodzieży wypowiedział 
celną diagnozę: „Kto wyrywa 
Boga z duszy młodzieży jest 
przestępcą”. 

Bł. ks. Gerhard jest nie tylko 
świetlanym ideałem dla alum-
nów seminariów duchownych, 
ale i dla wyższego i niższego 
duchowieństwa, które i w na-
szej ojczyźnie pogrążone jest 
w letniości, nieporadności  
i ospałości, jak i w głębokim kry-
zysie tożsamości i misji. Ponadto 
jakże to prorocze zdanie Herosa 
ducha ziemi kłodzkiej jest aktu-
alne i dziś w całej Polsce, kiedy 
to Unia Europejska oraz różne 
organizacje międzynarodowe  
i pozarządowe odgórnie narzu-
cają nam kolejne destruktywne 
neomarksistowskie ideologie, 
przeciwne i wrogie chrześcijań-
stwu. A tymczasem, w ostatnio 
przeprowadzonych wyborach 
prezydenckich, aż 2/3 mło-
dych Polaków opowiedziało się  
za pseudotęczową flagą i anty-
kulturą, która pod tym znakiem, 
przy głośno otrąbianych hasłach 
wolności, tolerancji i wyzwala-
nia od homofobii, jest wtłaczana  
na siłę, od przedszkoli i szkół 
poczynając, a na uniwersyte-
tach kończąc. Co więcej, używa 
instrumentalnie religii (jednej  
z pięciu kolumn każdej cywiliza-
cji) w celu budzenia nienawiści, 
przemocy, ekstremizmu i ślepego 

fanatyzmu. Natomiast, dziwnie 
zarządzana pandemia koronawi-
rusa 2019, zarazem uświadamia 
nas, że na świecie panuje znacz-
nie gorsza pandemia moralna, 
w efekcie każdego roku zabija 
się ponad 50 mln dzieci niena-
rodzonych.

To teraz proszę nam na-
kreślić syntetyczny biogram –  
obraz Naszego błogosławio-
nego, Wielkiego Syna ziemi 
kłodzkiej

Nasz wybitny Kłodzczanin 
– Gerhard Hirschfelder (1907 
-1942), to nieślubne dziecko 
wychowywane przez samotną 
matkę, które pomimo tak wielu 
przeciwności stało się szczęśli-
wym i w pełni zrealizowanym 
człowiekiem. Był on człowie-
kiem modlitwy, poprzez którą 
sięgał duchem szczytów Bożej 
doskonałości. Ta modlitwa coraz 
głębiej wprowadzała go w ta-
jemnice Królestwa Bożej Miłości  
i Mądrości. Gerhard poznał Pana – 
jedynego Zbawiciela Człowieka 
i Jego pełną majestatu wielkość, 
a dzięki Niemu także Trójjedyne-
go Boga Miłość. Coraz bardziej 
stawał się współpracownikiem 
tej Miłości, która jest rozlana 
w naszych sercach. Zgłębiając 
Boże tajemnice, odnalazł praw-
dę. Odtąd swoją mądrość czerpał  
z czystych źródeł Mądrości wiecz-
nej. Miał odwagę przyjąć nowość 
ewangeliczną i otwierać się  
na charyzmaty napotykanych 
osób i ruchów kościelnych. 
Głęboka dusza Gerharda zo-
stała nawiedzona łaską, będąc  
od dzieciństwa kształtowana 
modlitwą, dojrzała jako dusza 
apostoła i prezbitera. Został za-
proszony do posługi w Kościele, 
gdzie nie chodzi tyle o pokarm 
materialny, co duchowy. Dla-
tego pomimo młodego wieku 
był prezbiterem, który karmił 
powierzonych jego pieczy wier-
nych miłością, bliskością, słowem 
Boga, żywą wiarą, ewangelicz-
nym świadectwem, konkretną 
sapiencjalną radą i pomocą.  
W konsekwencji, pokornie, nie-
złomnie i bezgranicznie służył 
dziełu odkupienia, Kościołowi 
na ziemi kłodzkiej, a zwłaszcza 
młodzieży. Odsłaniał przed nią 
orędzie Ewangelii jak „drogocen-
ną perłę”(Mt 13,46). Nauczał, że 
Bóg stworzył rodzinę jako znak 
i wzór każdej wspólnoty ludz-
kiej. Nic dziwnego, że w go-
dzinie Europejskiej nocy duszy  

i tragicznego w skutkach starcia 
demonów, doświadczał, że życie 
z wiary daje życie innym. W pa-
mięci wychowanków i wiernych 
zapisał się jako gorliwy kapłan 
otwarty na każdego, przyjazny, 
usłużny, roztropny, szczery, za-
wsze sprawiedliwy i kochający 
do granicy grzechu, którego 
przykład umacniał w dobrym 
życiu. Przez jego świadectwo 
zrealizowanej Ewangelii, ludzką 
dojrzałość, a także wiedzę i mą-
drość, Bóg umacniał i oświecał 
Kościół Lokalny. Królestwo Boże 
odnajdywał nie tylko w swojej 
własnej duszy. Odkrywał je także 
w życiu i duszy swojego narodu 
i rozsądnie bronił.

Ks. Gerhard odkrył wielkość, 
miejsce i misję Maryi w Kościele 
(Chrystus w testamencie krzyża 
ustanowił Ją matką wszystkich 
odkupionych), a natchniony 
czystym uczuciem synowskim 
rozgłaszał Jej wielkość i do Jej 
licznych sanktuariów rozsianych  
na ziemi kłodzkiej prowadził 
tysiące młodzieży. Słowem ten 
młody, ale niezwykle dojrzały 
prezbiter, wśród ciemności świa-
ta strzegł wiernych od błędu ide-
ologii nazizmu, bezbożności i po-
gaństwa. Odważnie występował 
przeciw zalewowi wysokiej fali 
hitlerowskiego barbarzyństwa  
i zacieraniu chrześcijańskiej oraz 
ojczyźnianej tożsamości. Jest to 
niezwykle ważne bowiem toż-
samość jest matką wspólnoty 
Kościoła i trynitarnej komunii. 
Podobnie, jak niezłomny kra-
kowski biskup Św. Stanisław, 
który jako męczennik stał się  
w duchowych dziejach Polaków 
patronem wielkiej, zasadniczej 
próby wiary i próby charakteru, 
tak i bł. ks. Gerharda męczen-
nika z KL Dachau czcimy jako 
patrona chrześcijańskiego ładu 
moralnego. Jest to niezwykle 
istotne, bowiem ład moralny 
tworzy się poprzez ludzi, ale 
następnie  umożliwia prawdzi-
we człowieczeństwo i sprawia, 
że w każdej chwili ziemskiego 
życia, głównie dzięki Jezusowi 
Zmartwychwstałemu istniejemy 
jako Boża świątynia Trójcy Św.

Ks. Gerhard Hirschfelder 
nie marnował ani bogato mu 
udzielonych talentów, ani mą-
drości napotkanych duszpasterzy  
i ludzi, ani też czasu. Niemalże 
intuicyjnie wiedział, że od ja-
kości przeżywania czasu (czyli 
każdej chwili obecnej, za którą 
skrywa się kairos) zależy stopień 
dojrzałości, wzrastanie w miło-
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ści i kulturze dawania, a wreszcie 
szybkość i stopień uświęcenia 
duszy. W efekcie był nie tylko 
otwartym na duchowość ówcze-
snych ruchów i aprobowanych 
stowarzyszeń kościelnych, a zara-
zem żywym świadectwem tego, 
czym jest życie wewnętrzne albo 
raczej, kim staje się człowiek, któ-
ry pozwala działać Trójjedyne-
mu Bogu Miłości w sobie. Jako 
młody kapłan uważał, że kultura 
(synteza różnych sztuk, a w niej 
także i teatr) może wychowywać  
i uczyć życia, umacniać tożsa-
mość, kształtować światopogląd, 
formować i pogłębiać chrześci-
jańską mentalność. 

Nie ugiął się i nie skapitu-
lował, kiedy nazizm odjął czło-
wiekowi jego wymiar trans-
cendentalny i zredukował go 
do biologii (czyli do zwierzęcia 
czystej rasy). Nawet w KL Dachau, 
wspierany przyjaźnią szensztac-
kich duchownych z o. Józefem 
Kentenichem na czele (nb. RSZ 
wszędzie i we wszystkich stanach 
formował silne osobowości, 
podobnie jak to miało miejsce  
w relacjach Maryi ze św. Janem 
Ap i Ewangelistą), realizował prio-
rytet osoby i miłość silniejszą niż 
śmierć. W tej niemieckiej fabryce 
śmierci wykonywano straszne 
rzeczy: Polaków z katolickimi 
księżmi na czele poniżano, tor-
turowano, głodzono, wyniszcza-
no pracą i pseudomedycznymi 
eksperymentami, rozstrzeliwano. 
W  realiach obozu koncentracyj-
nego – fabryki śmierci i Golgoty 
Zachodu, ks. Gerhard  ustrzegł 
w swej duszy bezgraniczne za-
ufanie okazywane Trójjedynemu 
Bogu Miłości. W konsekwencji 
okazywał braterstwo, solidarność 
oraz zaufanie człowiekowi, które 
jest ścieżką do powrotu na rzecz 
prawdziwie osobowych relacji. 
Jednym słowem, żył i posługiwał 
w pierwszej połowie XX w. na-
zwanego ciemnym stuleciem, ale 
jego życie było malowane świa-
tłem. Swym życiem potwierdził 
nauczanie „Mozarta teologii”, 
proroczego papieża Benedykta 
XVI: autentyczne „naśladowanie 
Chrystusa zawsze daje odwagę 
płynięcia pod prąd”. Jego hero-
iczna postawa jest cennym świa-
dectwem dla kolejnych pokoleń.

Jako świadomy swego powo-
łania kapłan i naukowiec staram 
się na miarę posiadanych możli-
wości i zaawansowanego wieku 
pełnić jako misję (przy nikłym 
wsparciu z zewnątrz), przywo-
ływaną przez Panią Redaktor po-

sługę myślenia. Nadal osobiście 
odkrywam, poznaję pełniej, ale 
równocześnie przybliżam postać 
Charyzmatycznego Duszpasterza 
młodzieży ziemi kłodzkiej. Czy-
nię to zarówno poprzez książki  
i liczne publikacje, jak też po-
przez dialogi z ludźmi, spotka-
nia z czytelnikami, warsztaty 
młodzieżowe oraz wystawy  
(w tym „Boże Młyny” - prezen-
towaną w trzech krajach, przy 
uczestnictwie ponad 150 tys. 
osób; bowiem przy wielu czerm-
nieńskich krzyżach i kapliczkach 
ks. Gerhard gromadził młodzież 
na modlitwę) i prezentacje mul-
timedialne. Staram się ukazywać 
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera 
jako nieprzemijający wzór ka-
płana, światło na dzisiejsze cza-
sy, niezłomnego herolda praw-
dy, obrońcę wiary i godności 
człowieka, bezcenny strumień 
piękności Bożego Ducha, Herosa 
ducha ziemi kłodzkiej, „klejnot 
nieba”, „Rubina Ziemi Kłodzkiej” 
oraz jako niepowtarzany dar i „list 
Boga” do nas adresowany.

Dlaczego obrona chrześci-
jańskiej tożsamości w wydaniu 
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera 
i tylu świętych oraz budowni-
czych wspólnoty Kościoła i Eu-
ropy jest obecnie aż tak ważna 
i priorytetowa?

 Jeden z założycieli Unii Euro-
pejskiej, francuski polityk i mąż 
stanu Robert Schuman (1886 
-1963) twierdził, że europejska 
demokracja albo będzie chrześci-
jańska, albo nie będzie jej wcale. 
Tymczasem jesteśmy świadkami 
narastającego kryzysu cywilizacji 
zachodniej  oraz faktu, że „czasa-
mi sól traci swój smak”. Wyrasta 
nowy totalitaryzm - demokracja 
bez wartości i „dyktatura pust-
ki”. Ma miejsce redefiniowanie 
pojęć. Praktykowana jest prze-
moc prawna (kaprysy lobbystów 
nowego porządku świata trak-
towane są jak prawa). Deptanie 
prawa do życia przekształca się 
w przemoc realną na rzecz bu-
dowania kolejnej utopii – homo-
faszyzmu. Także i w Polsce świat 
wartości chrześcijańskich jest 
stopniowo coraz bardziej elimi-
nowany z przestrzeni publicznej. 
Przy czym 260 mln chrześcijan 
zmaga się z prześladowaniami  
w 50 krajach, a obrona i solidar-
ność ze strony państw i parla-
mentów zachodnich jest prawie 
żadna. Prześladowania chrześci-
jan nie są jedynie historią zapi-

saną  w podręcznikach, czy też 
tylko tą, która dzieje się daleko 
od nas, to  ma już miejsce także 
i na ulicach naszych miast i wsi. 
Miejmy zarazem świadomość, że 
odrzucenie wiary w nieuchronny 
sposób pociąga za sobą odrzu-
cenie rozumu.

Znacznego przyspieszenia 
nabiera, także i w naszej Oj-
czyźnie, lewicowy „marsz przez 
instytucje i samorządy”, mający 
na celu „przekucie duszy” współ-
czesnego człowieka, od naj-
młodszego Polaka poczynając. 
Stąd w naszym wymagającym 
„dzisiaj” niemalże dominującą 
cechą degradowanej cywiliza-
cji zachodniej jest to: pozbyć się 
tożsamości. Wybitni teoretycy 
podejmujący zagadnienie kodu 
kulturowego, pamięci historycz-
nej i tożsamości wymieniają 
cztery typy zapominania. Przy 
czym brak tam zapomnienia 
tego rodzaju, które mamy dzisiaj  
w Polsce i w Europie. Otóż za-
pominamy, żeby stracić swoją 
dotychczasową tożsamość, ale 
nie po to, aby w zamian zyskać 
jakąś nową, i pogłębioną, wcze-
śniej nam nie znaną, ale jedynie 
po to, żeby nie mieć już żadnej 
tożsamości, być istotami bez żad-
nych korzeni. To jest systemowy 
proces destrukcji tożsamości kul-
turowej, degradacji człowieka 
jako osoby, rodziny i narodu.

Po drugie,  pragnę jedynie 
w tym miejscu przypomnieć, że 
niedługo przed śmiercią  Jana 
Pawła II Wielkiego, dokładnie 
23 lutego 2005 roku, ukazała 
się Jego niemalże najważniej-
sze książka. Nosi ona znaczący 
i wymowny tytuł: „Pamięć i toż-
samość. Rozmowy na przełomie 
tysiącleci”. Przy czym tożsamość 
katolika to wierność Ewangelii  
i Chrystusowi. A tymczasem dzi-

siaj próbuje się odebrać nam pol-
skość poprzez nową, ateistycz-
ną ideologię (która jest formą 
neomarksizmu, wyrasta z tego 
samego korzenia co niemiecki 
narodowy socjalizm hitlerowski), 
a która odrzuca Boga, Ojczyznę, 
naród i godność osoby ludzkiej 
opartej na wierze w Boga Ojca,  
a  która wszystko pragnie budo-
wać na bożku seksie.

I wreszcie po trzecie, z my-
ślą o tożsamości, w pamięci  
o eklezjalnej i narodowej wspól-
nocie chodzi przede wszystkim  
o chrześcijańskie fundamenty. 
Stąd trzeba w tym momen-
cie przytoczyć słowa naszego 
Rodaka  św. Jana Pawła II wy-
powiedziane przed 40 laty -  
9 czerwca  1979 r. w Krako-
wie, na tamtejszych Błoniach,  
do milionowej rzeszy pielgrzy-
mów przybyłych z Polski i z za-
granicy. Mocnym, proroczym 
głosem mówił i nadal do nas 
przemawia: „Człowiek wybiera 
świadomie, z wewnętrzną wol-
nością — tu tradycja nie stanowi 
ograniczenia: jest skarbcem, jest 
duchowym zasobem, jest wiel-
kim wspólnym dobrem, które po-
twierdza się każdym wyborem, 
każdym szlachetnym czynem, 
każdym autentycznie po chrze-
ścijańsku przeżytym życiem. Czy 
można odepchnąć to wszystko? 
Czy można powiedzieć „nie”? 
Czy można odrzucić Chrystu-
sa i wszystko to, co On wniósł  
w dzieje człowieka? Oczywiście, 
że można. Człowiek jest wolny. 
Człowiek może powiedzieć Bogu: 
nie. Człowiek może powiedzieć 
Chrystusowi: nie. Ale — pytanie 
zasadnicze: czy wolno? I w imię 
czego „wolno”? Jaki argument 
rozumu, jaką wartość woli i serca 
można przedłożyć sobie samemu 
i bliźnim, i rodakom, i narodowi, 

Ks. prof. Tadeusz Fitych przy wystawie poświęconej bł. ks. Gerhardowi Hirschfelderowi.
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ażeby odrzucić, ażeby powie-
dzieć „nie” temu, czym wszyscy 
żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, 
co stworzyło podstawę naszej 
tożsamości i zawsze ją stanowiło.”

 Na wstępie, wraz z czytel-
nikami ZK, stawiamy  podsta-
wowe pytanie: czym jest świę-
tość? Bowiem Kościół ma być 
znakiem świętości. 

Na początku XXI w. musimy 
odnotować bolesny, wręcz dra-
matyczny fakt. Otóż agresywny 
neomarksizm sprawił, że zarów-
no na uniwersytetach, ale też  
i w życiu całych narodów zapo-
działa się już prawda, zaginęła 
sprawiedliwość, nie ma już cze-
goś takiego jak obiektywizm.  
Na  coraz rozleglejszych ruinach 
cywilizacji zachodniej masońsko - 
neomarksistowski Kulturkampf 
z coraz większą mocą promuje 
człowieka bez Boga, którego 
rozpasane, samowolne, rzeko-
mo wolne i szczęśliwe ludzkie 
„Ja” sprowadza się wyłącznie 
do realizacji rozbudowanego 
katalogu przeżyć erotycznych 
i seksualnych. Niemalże przed 
stu laty, antyludzka - brunatna 
ideologia lansowała jako nowe 
bożyszcze czystość rasy aryj-
skiej. Obecnie bogiem XXI w. 
ma się stać przyjemność sek-
sualna, odarta z sensu, godno-
ści, relacji i odpowiedzialności  
za rodzinną wspólnotę, ludzkie 
życie i naród. Stąd w obecnej 
godzinie, nowoczesny - tzw. 
„wyzwolony” człowiek, nie tyl-
ko nie powinien przyznawać się  
do Trójjedynego Boga i Kościoła 
katolickiego, ale wręcz przeciw-
nie powinien pierwszego prze-
milczać, a wspólnotę autentycz-
nie wierzących marginalizować, 
by stała się jedynie skansenem 
tradycji i pięknych obrzędów. 
Winien ją krytykować i zwalczać 
jako niegodną człowieka doby 
globalizacji i super technologii. 
Jedyne, co jeszcze nie jest wsty-
dliwe, to nowe „antycredo”, czyli 
publiczne  deptanie Biblii, sym-
boli i największych chrześcijań-
skich prawd wiary oraz ujawnia-
nie swoich skłonności, orientacji 
i wolnych związków seksualnych. 
W tej sytuacji zamykane są chrze-
ścijańskie instytucje, coraz bar-
dziej, i to nawet przez ustawy 
parlamentarne, staje się zakaza-
nym ujawnianie religijności (m.in. 
noszenie krzyżyka i to nie tylko 
przez stewardesy), chrześcijań-
skiego świadectwa (nakazywa-

ne jest pozostawiane swej wiary  
w domu lub co najmniej na wy-
cieraczce swego miejsca pracy), 
troski o godność, prawdę, osobę 
i wielopokoleniową rodzinę oraz 
zdrową kulturę i tradycję. 

Wbrew neomarksistowskiej, 
desakralizującej i ateizującej 
antykulturze, która ośmiesza, 
deprecjonuje i spycha na mar-
gines życia nie tylko Trójjedyne-
go Boga i Jego wyznawców, ale 
także wysoką kulturę ludzkiego 
bycia – świętość, do kategorii ar-
chaicznego świata, który prze-
minął z wiatrem, św. Jan Paweł II 
Wielki - z charakterystycznym nie 
tylko dla św. Ignacego z Loyoli 
agere contra (czyli zło zwyciężaj 
dobrem) - nauczał, że świętość, 
to „wysoka miara życia codzien-
nego”, to konsekwentna postawa 
dialogu i bycia bezinteresow-
nym darem. Papież podkreślał, 
że nie polega ona na czynieniu 
rzeczy nadzwyczajnych, ale  
na nadzwyczajnym przeżywaniu 
codzienności w duchu miłości 
i służby innym: są to dzieła mi-
łosierdzia, działalność społecz-
na, uprawianie nauki i sztuki,  
a nawet polityki i sprawowanie 
władzy. W znaczeniu ziemskim 
świętość polega na wysiłku dora-
stania do zobowiązań przyjętych 
poprzez chrzest, a w znaczeniu 
eschatycznym na doskonałym 
zjednoczeniu z Chrystusem  
i osobowej komunii z Trójcą św.

Ten sposób chrześcijańskiego 
życia i bycia widzieliśmy naocz-
nie przez ponad ćwierćwiecze 
zarówno my Polacy, jak i ludzie 
całego świata, w urzekająco ludz-
kim i pięknym sposobie i stylu 
posługiwania św. Jana Pawła II 
na Stolicy Piotrowej…

Owszem, tego cennego świa-
dectwa nie sposób zapomnieć, 
wręcz brakuje go nam jak płucom 
powietrza. Co więcej, w trakcie 
trwającego ponad ćwierć wieku 
pontyfikatu Słowiański Papież – 
swego rodzaju pokłosie „cudu 
nad Wisłą”, a Ojciec narodzin po-
tężnego Ruchu Solidarności”, za-
chęcał, umacniał i przekonywał, 
że nie trzeba dokonywać rzeczy 
niezwykłych, aby być świętym. 
Na początku swego pontyfikatu 
w maju 1996 r. podczas wizyty 
pastoralnej w Słowenii, a kon-
kretnie w Mariborze (drugie pod 
względem wielkości mieście tego 
kraju, ważnym centrum gospo-
darczym i kulturalnym) zachęcał 
z mocą osobistego świadectwa 
i najwyższego autorytetu: „Szu-
kajcie świętości w codziennym 

życiu", bądźcie doskonałymi  
w miłości i kulturze bycia da-
rem. W 1999 roku podczas be-
atyfikacji bł. Kingi w Nowym 
Sączu nawoływał: „Nie lękajcie 
się chcieć świętości”. Z kolei nam 
Polakom Papież wymadlał i za-
lecał: „Musicie być mocni mocą 
miłości, która jest potężniejsza 
niż śmierć… Musicie być moc-
ni miłością, która cierpliwa jest, 
łaskawa jest…” (wołał z mocą  
w 1979 r. na krakowskich Bło-
niach). Ponadto rozbrajał uprze-
dzenia, niezdecydowanie i nie-
śmiałość, mówiąc: „Nie należy 
mylnie pojmować tego ideału 
doskonałości jako swego rodza-
ju wizji życia nadzwyczajnego, 
dostępnego jedynie wybranym 
geniuszom świętości. Drogi świę-
tości są wielorakie i dostosowane 
do każdego powołania”. 

Ten Papież znad Wisły, jak 
żaden z Jego poprzedników -  
w dobie „europejskiej nocy du-
szy” i dramatycznego zeświec-
czenia - nie tylko  wyniósł do 
chwały ołtarzy największą licz-
bę zrealizowanych chrześcijan, 
autentycznych dzieci Bożych, 
bowiem aż 478 osób różnego 
wieku, płci powołania i narodo-
wości, ale też z głębi serca składał 
Bogu dzięki za to, że pozwolił mu 
beatyfikować i kanonizować tak 
wielu chrześcijan, a wśród nich 
licznych wiernych świeckich, 
którzy uświęcili się w najzwy-
klejszych okolicznościach życia 
oraz poprzez męczeńską śmierć. 

 
W tym kontekście, proszę 

przypomnieć naszym czytel-
nikom kim są święci?

Otóż święci, to dużo, dużo 
więcej niż tylko godny i wdzięcz-
ny temat dla literatury z hagio-
grafią na czele, natchnienie dla 

kościelnych figur, obrazów, fre-
sków czy też witraży. Święci to 
przede wszystkim ci wszyscy 
ludzie silni Bogiem i Jego mą-
drością bogaci, to osoby różnej 
narodowości, wieku i płci, którzy 
zachowują swoją autentyczną 
godność, żywą – niezłomną 
wiarę, miłość wzajemną i soli-
darność. To „jednostki specjalne” 
zdolne i gotowe do budowania 
chrześcijaństwa – cywilizacji 
miłości za cenę własnej krwi. 
Autentyczna wiara zrodziła  
w nich głęboką relację – przyjaźń 
z Trójjedynym Bogiem Miłością,  
a na tym fundamencie także 
postawę dojrzałego człowie-
czeństwa, którą określa biblijny 
termin „dzielność”. Są to zatem, 
ci którzy autentycznie wierzą  
w Chrystusa, pozostają Mu 
wierni i nawet po swej śmierci 
przyczyniają się do wzrostu Ko-
ścioła. Dlatego pielęgnują z Nim 
osobową przyjaźń oraz trynitarną 
komunię. Oni doświadczyli bo-
gactwa życia płynącego z chrze-
ścijańskiej wiary i miłości. Byli 
tego w pełni świadomi i dumni 
z noszenia imienia chrześcijan 
oraz bycia Kościołem. 

Co więcej, ze strony człowie-
ka wiara lub ślub religijny (pakt – 
przyrzeczenie, czyli w pełni świa-
dome zawierzenie swej osoby 
Bogu) jest największym aktem, 
na jaki człowieka stać. Człowiek, 
który wykonuje to samo co wcze-
śniej, ale w jedności i w pełnym 
zawierzeniu Bogu, czyni więcej 
– staje się, jak głosiła św. Teresa 
z Avila  „twierdzą wewnętrzną”. 
Natomiast Trójjedyny Bóg Miłość 
nigdy nie zostawia człowieka sa-
memu sobie. W każdej epoce ma 
miejsce stawianie oporu wobec 
atakujących nas ideologii i ko-
lejnych tyranów „Herodów”, ale 
tu nie wystarczą same protesty  

Wykład ks. prof. Tadeusz Fitych na Sympozjum w 2010 roku w Kudowie - Zdroju.
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i zewnętrzne manifestacje. Trze-
ba podjąć oręż modlitwy i po-
zwolić działać samemu Bogu, po-
przez zawierzenie samych siebie 
i losów naszych rodzin, wspólnot 
i narodów. Brak reakcji i zaan-
gażowania, utrata tożsamości, 
miałkość i brak wyrazistości oraz 
konsekwentnej ewangelicznej 
reakcji są bardzo niebezpieczne, 
a promotorzy kolejnych neomar-
kistowskich ideologii chcą, aby 
chrześcijanie wstydzili się swej 
wiary lub ukrywali ją w sferze 
prywatnej, w zakrystii.

W węższym znaczeniu Ko-
ściół kanonizuje świętych. Jak 
tego uczy najnowsza edycja Ka-
techizmu Kościoła Katolickiego,  
wynosząc niektórych wiernych 
do chwały ołtarzy, po proceso-
wej weryfikacji ich życia, ogłasza 
jedynie w sposób uroczysty, że 
ci wierni praktykowali heroiczne  
sprawności moralne i życie we-
dług Ewangelii. W konsekwencji, 
Kościół katolicki wybrał zaledwie 
kilka tysięcy kobiet i mężczyzn 
jako orędowników i jako wzory 
dla naszego codziennego życia,  
a nie jedynie jako bohaterów, 
których należy podziwiać.

Stąd to na przełomie wie-
ków św. Jan Paweł II w adhor-
tacji „Novo millennio ineunte” 
przypomniał ochrzczonym, że 
świętość to nie moralny luksus, 
ale dojrzałość i normalność. 
Bowiem jest to dążenie do „wy-
sokiej miary” zwyczajnego życia 
chrześcijańskiego. Świętość Boga 
i świętość Kościoła objawiają się 
w oblubieńczym dialogu zbawie-
nia, miłości wzajemnej i świętości 
codziennego życia jego człon-
ków. Słowiański Papież w spo-
sób szczególny dał temu wyraz 
chociażby w książce „Przekroczyć 
próg nadziei”, formułując m.in. 
takie oto retoryczne pytanie: 
„Ale w czym tkwi prawdziwa 
siła Kościoła? Oczywiście siłą 
Kościoła na Wschodzie i Zacho-
dzie poprzez wszystkie epoki są 
i pozostaną zawsze święci”. Co 
więcej, Wielki Papież z „dalekiego 
kraju” wielokrotnie zaznaczał po-
nadczasowość i fundamentalny 
wymiar powołania wszystkich 
chrześcijan, mówiąc: „Święci nie 
przemijają, święci żyją święty-
mi i pragną świętości”. Święci są 
wzorami kultury i chrześcijańskiej 
tożsamości. Co więcej, kultura 
wyrosła na fundamencie tryni-
tarnej miłości i w każdej epoce 
odgrywa rolę tzw. „miękkiej siły 
(ang. soft power) i może być uży-
wana do wewnątrz i na zewnątrz 

(do budowania wspólnoty Ko-
ścioła – „twierdzy zewnętrznej”), 
ale i do umacniania własnej toż-
samości oraz przezwyciężania 
zagrożeń i nieludzkich ideologii.

Czy współczesne społe-
czeństwo potrzebuje jeszcze 
świętych?

 Trójjedyny Bóg Miłość stwo-
rzył nas bardzo odmiennych (tzn. 
bogatych w liczne charyzmaty  
i uzdolnienia), ale na swój obraz 
i podobieństwo. Jesteśmy wraz  
z Nim Jednym Mistycznym Cia-
łem i dlatego nikt z nas nie jest 
samowystarczalny (nb. samowy-
starczalność to herezja). Na po-
twierdzenie tej rzeczywistości Je-
zus podarował nam przypowieść  
o winnym krzewie, w której tyl-
ko On jest tym, który cały krzew 
ożywia i czyni owocodajnym. Co 
więcej, powiedział nam otwar-
cie: „beze Mnie nic nie możecie 
uczynić” (J 15,5). Zrozumiał to 
doskonale św. Paweł Apostoł, 
dlatego nauczał z mocą: „jeden 
drugiego brzemiona noście” (Ga 
6,2) oraz „Czy żyjemy, czy umiera-
my, należymy do Pana” (Rz 14,8). 
Stąd mądrą i dojrzałą postawą 
każdego człowieka jest pielę-
gnowanie osobowych relacji –  
od Boga Miłości poczynając  
i kultury wymiany darów. Martin 
Buber austriacki filozof żydow-
skiego pochodzenia, pedagog, 
badacz chasydyzmu i jeden  
z twórców filozofii dialogu twier-
dził, że „Całe życie jest spotka-
niem”, czyli permanentną rela-
cją. Zrealizowani chrześcijanie 
– święci, są autentycznymi ludź-
mi i herosami ducha, ponieważ 
zbudowali osobową przyjaźń – 
jedność z Jezusem Zmartwych-
wstałym i czerpiąc moc Bożego 
życia realizowali autentyczny 
humanizm i cywilizację miłości.

Tak więc, czy to się marksi-
stom, ateistom oraz strategom  
i promotorom LGBT podoba, czy 
nie - prawda jest taka, że Europa, 
każdy naród i każde społeczeń-
stwo potrzebuje kulturotwórczej 
siły religii i wysokich standardów 
etyczno-moralnych, a wreszcie  
i samych świętych, jak przy-
słowiowego tlenu. 20 stuleci 
dziejów naszego kontynentu 
jednoznacznie nam pokazuje, 
że to święci byli budowniczymi, 
wychowawcami i obrońcami Eu-
ropy. Społeczność jednoczy się 
jedynie poprzez prawdę i toż-
samość, wspólny cel, wspólne 
wartości i wzajemną miłość oraz 

solidarność. To wszystko skupia 
się w postaciach herosów ducha 
i w bohaterach, których miłość 
była silniejsza niż egoizm, lęk  
i śmierć. Bez prawdziwych boha-
terów, ale też i żywej o nich pa-
mięci i więzi, nie ma autentycznej 
wspólnoty, prawdziwego społe-
czeństwa, kultury, ani cywilizacji. 
Święci zaś są najprawdziwszymi 
bohaterami. Pierwotny Kościół, 
pomimo trwających aż trzy stu-
lecia  krwawych prześladowań, 
zwyciężył świat głównie dzięki 
swoim świętym, czyli Bożej mocy, 
którą otrzymali od Jezusa Ukrzy-
żowanego w Duchu Św. Dlatego 
Kościół XXI w. może powtórzyć 
to zwycięstwo i dzisiaj, ale jedy-
nie w ten sam sposób – mocą 
Bożej miłości. Oznacza to tyle, 
że musimy tego dokonać my, 
musimy zostać świętymi – nie 
tylko ze względu na nas samych, 
ale również ze względu na nasze 
rodziny, naród i społeczeństwo,  
a zatem z myślą o tych wszyst-
kich, których kochamy.

Cieszymy się z beatyfikacji 
pierwszego Błogosławionego 
młodej diecezji świdnickiej. 
Świętowana obecnie roczni-
ca beatyfikacji jest też okazją  
do zastanowienia się czy 
odpowiednio przekazywali-
śmy to wielkie dziedzictwo  
Ks. Gerharda Hirschfeldera  
i czy zrobiliśmy w tej dziedzinie 
wystarczająco dużo. Jaka jest 
opinia na ten temat Księdza 
Profesora?

Przywołując dobrze znaną 
zasadę: „punkt widzenia zależy 
od punktu siedzenia”, na po-
czątku odpowiem tak. W tym 
względzie pierwszymi respon-
dentami i ekspertami powinni 
być nasi biskupi, tak często 
nawiedzający parafie diecezji 
świdnickiej, Rektor Papieskie-
go Wydziału Teologicznego  
w e  W r o c ł a w i u ,  b o w i e m  
k s .  G .  H i r s c h fe l d e r  o b o k  
ks. B. Lichtenberga to dwaj bło-
gosławieni męczennicy, a zara-
zem wybitni absolwenci Wydzia-
łu Teologicznego, którzy są jego 
chlubą, a następnie księża dzie-
kani i proboszczowie, chociażby  
z miast bezpośrednio związanych 
z Naszym Błogosławionym, jak 
m.in.: Kłodzko, Kudowa-Zdrój, 
Bystrzyca KŁ. i stolica diece-
zji Świdnica wraz z  Rektorem 
WSD…, z kolei  katecheci wraz 
z kurialnym referentem i księżmi 
wizytatorami oraz nauczyciele 

i wychowawcy młodzieży oraz 
dziennikarze, a wreszcie mode-
ratorzy i liderzy organizacji mło-
dzieżowych z harcerzami, Skauta-
mi Króla i ministrantami włącznie. 
W mojej – naturalnie subiektyw-
nej - ocenie, sprawa nie wyszła 
jeszcze poza krąg rocznicowych 
celebracji liturgicznych i kilku-
nastu oddolnych przedsięwzięć 
upamiętniająco-popularyzacyj-
nych, czyli nie doczekała się sys-
temowego podejścia i dlatego 
w efekcie nie wygląda zbyt ró-
żowo. W konsekwencji prawda 
o życiu, charyzmacie i życiowej 
misji męczennika KL Dachau  
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera, 
jak dotąd nie weszła jeszcze 
„pod strzechy”. 

Jest oczywistym fakt, że 
aby kogoś cenić, lubić, kochać 
i odkryć jako orędownika da-
nego nam z woli Kościoła -  
w osobie Następcy Św. Piotra, to 
najpierw trzeba mieć możliwość 
bliższego spotkania, pochylenia 
się nad życiem tej osoby, czyli 
głębszego poznania jej duszy 
i heroicznej miłości. Owszem, 
dzięki kilkunastu pasjonatom 
mamy co prawda swego rodzaju 
cenne „instrumentarium” służące 
poznawaniu biografii Wybitnego 
Kłodzczanina i szerzeniu kultu. 
Z okazji beatyfikacji w języku 
polskim ukazały się dwie książ-
ki biograficzne (oparte na czę-
ściowo wykorzystanych aktach 
procesowych, zredagowanych  
w języku włoskim), Redakcja 
„Ziemi Kłodzkiej” wydała nu-
mer specjalny poświęcony po-
staci Wybitnego Kłodzczanina,  
a biuletyn diecezjalny opubli-
kował kilka lapidarnych tekstów  
o charakterze zwiastunów. Na-
tomiast w kilku tygodnikach 
katolickich pojawiły się zwięzłe 
prezentacje Błogosławionego, 
analogicznie także i na kilku por-
talach internetowych.

Kontynuując ten ciekawy 
wątek, proszę nam przypo-
mnieć jak przebiegał dalszy 
rozwój…

 W kolejnych latach, szkoły 
średnie w Kłodzku i w Bystrzy-
cy Kł. organizowały konkursy, 
wieczornice i spektakle. Dzięki 
zaangażowaniu Pani redaktor 
powstał zarówno oznaczony reli-
gijno-kulturowy szlak turystyczny 
im. Bł. ks. G. Hirschfeldera wraz 
z towarzyszącą mu broszurką 
(natomiast potrzebny jest nato-
miast szczegółowy przewodnik 
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dla każdej z jego trzech części),  
zaistniały tablice upamiętniające, 
m.in. w Wambierzyckiej Bazylice, 
oraz powstała niewielka wysta-
wa planszowa, która była okazją  
do licznych spotkań z mieszkań-
cami naszego regionu. Jeden 
rocznik alumnów WSD w Świd-
nicy – moich uczniów - obrał bł. 
Gerharda Hirschfeldera za swego 
patrona.

Ze swej strony, wraz ze stu-
dentami teologii WSD w Świd-
nicy opracowałem szczegółowy 
plan szerzenia kultu Charyzma-
tycznego Duszpasterza Młodzie-
ży Ziemi Kłodzkiej, w tym kilka-
naście prezentacji multimedial-
nych. Ponadto przeprowadziłem 
kilka warsztatów z młodzieżą 
oraz spotkań z czytelnikami mo-
ich książek i artykułów na temat 
Pierwszego Błogosławionego na-
szej młodej diecezji, w tym także 
z obywatelami Republiki Czeskiej 
w Nachodzie. Mojego autorstwa 
jest zarówno pierwszy nowocze-
sny biogram opublikowany przez 
Internetowy Słownik Biograficzny 
Ziemi Jeleniogórskiej, jak i pierw-
sza prezentacja Męczennika  
KL Dachau w formie publikacji  
w języku czeskim. W sumie, 
mój dorobek na tym polu 
to trzy książki elektroniczne  
(nb. w e-książce „List Boga” za-
warłem liczne i bogate aneksy: 
nie tylko elektroniczne wersje 
książek, także prezentacje mul-
timedialne oraz gotowe mate-
riały do realizowania konkur-
sów, warsztatów i pielgrzymek),  
ok. 80-ciu publikacji (w tym kilka 
recenzowanych) oraz ok. 20-tu 
tekstów, w tym dwie książki 
elektroniczne, pozostające  
w formie maszynopisu. Jest to 
swego rodzaju pieśń - hymn ku 
czci kapłana oddającego swe 
młode życie za Ojczyznę i Kościół 
(oraz jego wiosnę – młode po-
kolenie). Inaczej mówiąc jest to 
pieśń ku czci ludzi – dzięki swej 
wierze – niezwyciężonych, boha-
terskich i spełnionych. Taka jest 
rola naukowca – sługi prawdy  
i kronikarza sensu dziejów: odru-
chowe utrwalenie, uwiecznienie 
zdarzeń, misji i charyzmatu osób  
oraz wartości. Następnie przeno-
szenie ich w sferę sacrum, któ-
ra jest ponadczasowa i dlatego 
każde następne pokolenie może  
do niej sięgnąć.

Na koniec, ze swej strony 
dodam, że przyczyny omawia-
nego stanu rzeczy dopatruję 
z jednej strony w tym, że jako 
Polacy nie radzimy sobie w spo-

sób dostateczny z neomarksi-
stowskim totalitaryzmem (brak 
konsekwentnego zwalczania 
zła dobrem – agere contra!). 
Ten, tocząc walkę aksjologiczną 
niezwykle skutecznie rozmywa  
i eliminuje wartości. Ponadto nie 
bronimy skutecznie polskiego 
etosu - opisanego przez m.in. 
Jana Pawła II i prof. Feliksa Ko-
necznego, jakim jest szukanie 
przez wieki i ustawiczne dąże-
nie do etycznego ustroju życia 
społecznego,  a wtedy Polska 
przestanie być sobą. Ufam, że 
obecnie coraz lepiej rozumie-
my zagrożenie przybierające 
wielorakie kształty i narastające  
od czasu powstania „Solidarno-
ści”: zakwestionowane podsta-
wowe prawa moralne, „gruba 
kreska”, filozofia mniejszego 
zła, która stała się fundamentem 
założycielskim III RP (ta ostatnia 
jest próbą zamknięcia Polaków 
w aksjologicznej pułapce), język 
agresji, programowa totalna opo-
zycja... W efekcie „bezradność 
wobec zła nie zmniejsza go, lecz 
przeciwnie – zwiększa. Bo osoby 
obojętne to zdobycz zła, nie do-
bra”. Z drugiej strony, spoglądając 
w skali mikro – problem  polega 
nie tylko na braku systemowych 
i skoordynowanych działań  
ze strony ludzi Kościoła Lokalne-
go i braku efektywnego duszpa-
sterstwa młodzieży i studentów 
na miarę obecnych wyzwań, ale 
zwłaszcza na niezrozumieniu  
i niedocenianiu  prawdy o ko-
munii ze świętymi (tę przeży-
wamy m.in. poprzez chrzest, 
bierzmowanie, pielgrzymki…). 
Wreszcie, na wierze osłabionej 
nie tylko przez pandemię koro-
nowirusa, bowiem jak napisał 
Roman Brandstaetter w dramacie 
„Dzień Gniewu”: „każda maniera 
i każda rutyna są śmiercią wiary 
i śmiercią sumienia […] O, daj 
nam, Panie, natchnienie wiary!/ 
Bo chcąc naprawdę wierzyć  
w Ciebie, Boże?/ Musimy zostać 
artystami wiary/I nieustannie 
tę wiarę zdobywać,/ I wciąż 
od nowa zdobywać jej głębię,/ 
Jak zdobywamy nowe słowo  
w wierszu,/ Jak zdobywamy 
nowy dźwięk w muzyce, /I nowe 
barwy na płótnie obrazu.”

Pozostańmy więc przy 
tej tak ważnej kwestii. Otóż 
podczas ważnych życiowych 
decyzji, jak i kościelnych ce-
lebracji ma miejsce wyznanie 
fundamentalnych prawd wiary 
o Boskich Osobach Trójcy Św., 

a po nich umacniamy wiarę  
w Kościół powszechny, a na-
stępnie w  prawdę o świętych 
obcowaniu. Jak zdaniem Księ-
dza Profesora ta istotna komu-
nia eklezjalna jest realizowana 
współcześnie? 

Mówiąc krótko, jest ona 
zagrożona, niezrozumiana  
do końca, wreszcie spłycana, za-
gubiana i przeżywana zbyt czę-
sto z niezmiernie kruchą wiarą. 
Co więcej, w Europie ma miej-
sce głęboki kryzys tożsamości  
i kultury zachodniej. Na naszym 
kontynencie rozlewa się fala an-
tyewangelizacji, dehumanizacji, 
nowomowy i języka nienawiści. 
Nie tylko w Niemczech postępu-
je daleko idąca protestantyzacja 
Kościoła katolickiego (nb. pro-
testanci zazwyczaj krytykują 
katolicką praktykę modlitwy  
do świętych, ponieważ traktują 
ją jako przejaw idolatrii, czyli mo-
dlitwy do kogoś innego niż Bóg). 
Panoszy się moda na egzotyczne 
imiona nadawane  na chrzcie, jak 
i uczestniczenie w życiu Kościoła 
katolickiego według własnych 
– subiektywnych wyobrażeń  
i w świetle niektórych wybranych 
prawd wiary.

Przy czym Kościół nie jest 
utulną „kawiarenką”, w której  
z menu można sobie wybierać 
preferowane prawdy. Co więcej, 
Kościół katolicki jest wspólnotą – 
trynitarną komunią - większą niż 
myślimy.  Istnieje w trzech wy-
miarach: jako „Kościół walczący” 
na tej ziemi, „jako Kościół cier-
piący” w czyśćcu i jako „Kościół 
triumfujący” w niebie. Należą do 
niego żywi i zmarli, bez względu 
na to, czy znajdują się w czyśćcu, 
czy przebywają w chwale Bożej 
- znani i  nieznani, wielcy święci  
i niepozorni  ludzie. Ci zaś, 

którzy znajdują się w niebie  
i czyśćcu mogą się modlić za nas,  
a my możemy ich o to prosić. 
Śmierć sama w sobie nie może 
zerwać jedności Kościoła. Mo-
żemy nawzajem się wspierać 
ponad śmiercią. Możemy przy-
woływać imiona naszych pa-
tronów i  ulubionych świętych, 
ale także naszych zmarłych, co 
do których wierzymy, że są już 
u Boga. I odwrotnie. Możemy 
przez naszą modlitwę dopomóc 
naszym zmarłym, znajdującym 
się jeszcze w czyśćcu.  Każdy,  kto 
czyni  lub cierpi z Chrystusem  
i dla Chrystusa,  przyczynia się 
dla wspólnego dobra wszystkich. 
I odwrotnie: grzech każdego 
człowieka szkodzi całej wspól-
nocie. We wspólnocie świętych 
Maryja, zgodnie z Wolą Boga  
i Bożym planem zbawienia, zaj-
muje uprzywilejowaną pozycję.

Świętych obcowanie jest 
znacznie mocniejsze, niż mo-
żemy to sobie wyobrazić. Nasze 
modlitwy za dusze w czyśćcu 
cierpiące pomagają im znacznie 
bardziej, niż zdajemy sobie z tego 
sprawę. Również święci w niebie 
i ci, którzy znajdują się w czyść-
cu pomagają nam przez swoje 
modlitwy znacznie bardziej, niż 
sądzimy. Święty Dominik umie-
rając powiedział: „Nie płaczcie, 
będziecie mieli ze mnie większy 
pożytek i będę wam skuteczniej 
pomagał, niż za życia”. Zaś święta 
Teresa z Lisieux napisała: „Przej-
dę do mojego nieba, aby czynić 
dobrze na ziemi”. Uczymy się,  
z  k ażdym dniem i  godzi-
ną iść przez życie jako jed-
no M istyczne Ciało Jezu-
s a  Z m a r t w y c h w s t a ł e g o – 
Kościół. Niechaj w tej katolickiej 
kulturze „więcej być” umacnia 
nas przyjaźń i orędownictwo  
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.

Ks. prof. Tadeusz Fitych z portretem bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.
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Podziwiam tytaniczną pra-
cę naukową Księdza Profesora 
na rzecz odkrywania Błogosła-
wionego mieszkańcom ziemi 
kłodzkiej i diecezji świdnickiej, 
którą przez ostatnie 10 lat mie-
li okazję poznać także czytel-
nicy Ziemi Kłodzkiej, czytając 
prezentowane na jej łamach ar-
tykuły. Jest to jednak zaledwie 
część tego wielkiego dorobku 
naukowego, który koniecznie 
trzeba zaprezentować w cało-
ści. Jak można to uczynić?

Przychodzi mi powrócić  
do tenoru rozmów prowadzo-
nych z Panią Redaktor z myślą 
o popularyzacji ewangelicznego 
świadectwa w wydaniu naszego 
Wybitnego Kłodzczanina. Jeste-
śmy społeczeństwem informa-
cyjnym doby cyfrowej rewolucji. 
Żyjemy w czasach największego 
rozwoju nowych technologii  
i cyfryzacji społeczeństwa. Coraz 
bardziej, każdy - niezależnie od 
wieku i pochodzenia społeczno-
-ekonomicznego, ma możliwość 
korzystania z dostępnych narzę-
dzi cyfrowych (telefony komór-
kowe, Internet, poczta elektro-
niczna, e-recepta, e-dokument, 
e-encyklopedia i biblioteka, 
itd…). Objawiają się więc nowe 
niebezpieczeństwa. Ostrzega 
przed nimi Alvin Toffler (*1928; 
amerykański pisarz żydowskie-
go pochodzenia, znany głównie  
z prac na temat rewolucji cyfro-
wej i komunikacyjnej) twierdząc, 
że „Analfabetami w przyszłości 
nie będą ludzie nie umiejący 
czytać,  ale tacy, którzy nie będą 
potrafili się uczyć”. 

Tak więc raz jeszcze formułu-
ję moje ciągle aktualne choćby 
dwa postulaty. Pilnym prioryte-
tem jest z jednej strony otwar-
cie choćby przy Bibliotece WSD  
w Świdnicy, lub PWT we Wrocła-
wiu małego ośrodka dokumenta-

cji. Z drugiej, pilnie potrzebnym 
jest opracowanie rozbudowa-
nego portalu internetowego  
nt. bł. ks. Gerharda Hirschfeldera. 
Wówczas w systemowy sposób 
możliwym będzie umożliwianie 
dostępu do wszelkich możliwych 
źródeł, opracowań, także prac  
i absolutoryjnych i rozpraw na-
ukowych, fotografii, filmików  
i użytecznych linków.

Do wysiłku odkrywania 
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera 
(1907 - 1942) i pielęgnowania  
z nim osobowej więzi, w ramach 
komunii ze świętymi, niechaj nas 
zmotywuje i zmobilizuje świe-
tlana postawa Karola Wojtyły - 
jako studenta, kapłana, kardynała  
i papieża. Na wszystkich etapach 
swego życia, tak często jak tyl-
ko mógł, realizował komunię ze 
świętymi (tzn. modlił, studiował, 
odwiedzał ich sanktuaria…).  
W Wadowicach był częstym 
gościem w Klasztorze na Gór-
ce, gdzie w 1907 r. umarł Rafał 
Kalinowski. Przyjaźnił się z Ojcem 
Pio, a następnie odwoływał się 
do jego orędownictwa. W trzy-
naście dni po wyborze na Sto-
licę Piotrową, jako Jan Paweł II, 
przybył niespodzianie i nieoficjal-
nie do Sanktuarium Matki Bożej  
na Mentorelli (w Górach Pre-
nestyńskich, na wysokości 
1050 metrów npm., na wschód  
od Rzymu, w odległości ok. 50 
km), które stało się pierwszym 
miejscem szlaku papieskiego 
pielgrzymowania.

Ponadto niechaj nam doda-
dzą  mądrości i nowego zapału 
także i słowa francuskiego filo-
zofa personalisty i  propagatora 
personalizmu wspólnotowego 
Emmanuela Mouniera (1905 
- 1950):  „Amo ergo sum (pol. 
kocham, więc jestem). Tę praw-
dę na różny sposób podkreślał  
św. Jan Paweł II - twórca nowego 
humanizmu. Głosił, że człowiek 

jest powołany do bycia w rela-
cji i tylko w taki sposób realizuje 
się i umacnia swoją tożsamość. 
Relacyjność obejmuje cały świat 
człowieka: rodzinę, środowisko 
życiowe, ojczyznę, kulturę, 
historię. Relacyjność stanowi 
naturalne piękno i bogactwo 
każdej ludzkiej wspólnoty oraz 
zarazem odsłania jej trynitarny 
korzeń. W tego typu osobowych 
relacjach człowiek – świat, mo-
żemy odczytywać i w pełni 
realizować szczególny i niepo-
wtarzalny wkład każdej osoby. 
Wkład mężczyzny, skierowany 
na budowanie i konsekrowanie 
świata, oraz wkład typowy dla 
kobiety, skierowany głównie  
na proces humanizacji tegoż 
świata i budowanie cywilizacji 
miłości i to w godzinie jej niebez-
piecznych zmagań z cywilizacją 
śmierci.

J e s t  K s i ą d z  P r o f e s o r 
zafascynowany udziałem  
Bł. ks. Gerharda w Ruchu 
Szensztackim, jak i jego rolą 
w obronie wiernych przed 
zgubną ideologią nazistowską. 
Proszę przybliżyć te działania 
naszym Czytelnikom.

Owszem, z jednej strony 
w życiu Charyzmatycznego 
Duszpasterza Młodzieży urze-
kają mnie trzy główne działa-
nia: umacnianie tożsamości, 
budowanie wspólnoty i współ-
odpowiedzialność za Ojczyznę 
i Kościół. Z drugiej strony, aby 
jego priorytety pełniej zrozumieć 
i docenić niezbędnym jest ukaza-
nie duchowości zwłaszcza dwóch 
ruchów kościelnych, których był 
członkiem (Quickborn i Ruch 
Szensztacki) oraz uświadamia-
nie i przybliżanie ówczesnego  
i dzisiejszego frontu wojny o du-
szę Europy i świata. Nie zawsze  
do końca zdajemy sobie sprawę, 
że w dobie nazizmu i komuni-
zmu, czyli w świecie materialnym 
rządzonym przez strach, prze-
moc oraz systemową pogardę 
i nienawiść, jedynym lepidłem 
tej toksycznej antykultury był za-
równo kult Hitlera, jak i Stalina. 
Była to świecka namiastka religii, 
żeby nie powiedzieć jej diabel-
ska parodia. Tak hitlerowski, jak 
i sowiecki system przypominał 
dawny Egipt. Ekonomia była tam 
oparta na pracy przymusowych  
i łagrowych niewolników, a fara-
on - Hitler lub Stalin - był uwa-
żany niemal za boga.

W XX w. szczególnym darem 

Ducha Świętego dla obrony  
i  umocnienia  tożsamości  
i misji Kościoła oraz dla odna-
wiania współczesnego świata,  
a w pierwszym rzędzie Niemiec  
i Europy, stał się charyzmat udzie-
lony słudze Bożemu ks. Józefowi 
Kentenichowi SAC (1885 - 1968), 
założycielowi międzynarodowe-
go Ruchu Szensztackiego. Należy 
w tym miejscu podkreślić trzy 
niezwykle istotne fakty. Otóż 
po raz pierwszy w dziejach Ko-
ścioła powstał, aprobowany ruch 
kościelny, który stanowił aż tak 
bardzo złożoną i wyrazistą mozai-
kę obrazu  organizmu Kościoła – 
Mistycznego Ciała Chrystusa.  
Była to bardzo rozbudowana 
wspólnota kapłanów, osób kon-
sekrowanych oraz różnego wie-
ku i stanu chrześcijan świeckich 
(nb. pierwotna nazwa „Związek 
Apostolski”). Jego duszę i serce 
wypełnia trynitarna miłość wza-
jemna, pochłania wspólnotowe 
dążenie do świętości, budowania 
komunii oraz wspólnotowego 
apostolatu. Było to wydarzenie 
jakże bardzo wyprzedzające 
czas Soboru watykańskiego II, 
na którym sprawa apostolstwa 
świeckich doczekała się grun-
townej refleksji i potwierdzenia.  
Po drugie ks. Józef Kentenich 
jako mistyk jest twórcą nowe-
go typu duchowości maryjnej. 
Po trzecie, Założyciel RSZ jako 
pierwszy głosił tak jednoznacznie 
przeświadczenie że Słowianie,  
a zwłaszcza Polacy noszą w sobie 
swego rodzaju zalążki pradzie-
cięctwa Bożego i są wyjątkowo 
predysponowani do przyjęcia 
charyzmatu i misji Maryi. 

Warto przypomnieć, że ks. Jó-
zef Kentenich SAC wraz z człon-
kami młodego RSZ podejmował 
najpierw systemowy wysiłek 
apostolski na rzecz obrony du-
szy narodu niemieckiego przed 
hitlerowskim neopogaństwem  
i ateizmem (od 1930 r. na obsza-
rze  Śląska od Zabrza po Görlitz 
nad Nysą Łużycka, w tym także 
na ziemi kłodzkiej). W praktyce, 
podobnie jak i założyciel księży 
pallotynów - św. Wincenty Pallot-
ti, chciał formować nowych ludzi 
i nowe społeczeństwo, aby móc 
z pomocą Matki Bożej „Trzykroć 
Przedziwnej” (MTA) doprowadzić 
do Boga cały świat. Proponując 
nowy typ duchowości maryjnej 
(„nic bez Ciebie, niż bez nas”), 
komunii ze świętymi oraz peda-
gogiki pastoralnej („Pod opieką 
Maryi pragniemy kształtować 
nas samych na mocne, wolne, 
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kapłańskie charaktery"), marzył 
o zaangażowaniu kapłanów  
i wszystkich chrześcijan w ewan-
gelizację świata oraz zjednocze-
niu ich wysiłków dla pełniejszej 
realizacji apostolskich zadań 
Kościoła (Ef 1,10).

Jakie są dalsze plany ba-
dawcze i wydawnicze Księdza 
Profesora? Jakie pola działania 
Błogosławionego trzeba jesz-
cze zgłębić?  

Nie sposób tu omówić 
wszystkie. W ramach mojej se-
rii wydawniczej: „Ludzie, dzieje  
i kultura ziemi kłodzkiej” ukazały 
się pierwsze dwa tytuły, a dalsze 
dziesięć jest daleko zainicjowa-
nych. Gdy idzie o Naszego Błogo-
sławionego, to w sytuacji bardzo 
ograniczonych źródeł, staram 
się jednak znaleźć odpowiedź 
na ważną kwestię: gdzie i kiedy 
Wybitny Kłodzczanin spotkał  
i przyjął szensztacką duchowość. 
Z tą myślą przebadałem dawne  
i aktualne dzieje śląskich cen-
trów tego Ruchu i  kilkadzie-
siąt tego typu kącików oraz 
kaplic przydrożnych. W efekcie,  
po skończonej redakcji, nieba-
wem ukażą się dwie e-książki, 
jako pierwsza m.in.: „Ks. Gerhard 
Hirschfelder a Ruch Szensztacki”,  
a druga związana z szensztacką 
batalią o chrześcijańską duszę  
w na Śląsku w środowiskach  
skupionych wokół otwartych 
kącików szensztackich oraz wo-
kół kolejnych zaangażowanych 
wspólnot tego Ruchu. Kolejna 

planowana pozycja będzie bo-
gatą antologią świadectw daw-
nych parafian i wychowanków. 
Myślę także o uzupełnieniu luki, 
jaka istnieje w aktach proceso-
wych i pracach biograficznych 
na temat ks. Gerharda. Otóż  
na 217 dni obozowej gehenny 
w fabryce śmierci - KL Dachau, 
historycy i biografowie niemiec-
cy nie pochylili się nad okresem, 
jaki ks. Gerhard przeżył w bloku  
nr 30, dla księży polskich. Były 
to jego pierwsze dwa miesiące,  
od 25 stycznia do 24 marca 
1942 roku, niezwykle ważne  
i ciężkie (nb. w tym czasie żył tu 
jeszcze „książę męczenników”  
ks. bp Michał Kozal), czyli prawie 
1/3 „obozowego Wielkiego Tygo-
dnia” Charyzmatycznego Dusz-
pasterza Młodzieży. Ks. Gerhard 
Hirschfelder z numerem obozo-
wym 28972, przybył do bloku Po-
laków w najtrudniejszym okresie, 
tzn. w sytuacji zaostrzonych kar, 
aplikowania ponadludzkich prac  
i  w y n i s z c z a n i a  g ł o d e m .  
We współpracy z najbardziej 
na tym polu doświadczonymi 
historykami IPN będę się starał 
odtworzyć realia kapłańskiej 
Golgoty Zachodu w przestrzeni, 
gdzie eksterminowano polskich 
księży, z uwzględnieniem relacji i 
świadectw polskich duchownych 
wyniesionych do chwały ołtarzy.

Bł. ks. Gerharda Hirschfel-
dera ofiarna troska o tożsa-
mość chrześcijańską i godność 
osoby jest i pozostanie cenną  
i aktualną. Może być to dla nas 
nie tylko inspiracją i wzorem, 

ale i umocnieniem. Niektórzy  
z naszych czołowych polityków 
znani są chociażby z wypowiedzi 
że: „Polskość to nienormalność” 
(czyli diametralnie różnych niż 
twierdzenia prof. Konecznego). 
Tymczasem od wieków, polskość 
to nie szowinizm ani rasizm, ale 
jakość życia jednostki i wspól-
noty zwanej narodem i ojczyną,  
ze stałym hasłem na sztandarach: 
„Za naszą i waszą wolność”. Czy-
li nadal zachowywane są filary 
kultury sarmackiej: Bóg, Ojczy-
zna i męstwo oraz etos rycerski  
o charakterze obronnym. Nieste-
ty, ale nadal toczy się i potęgu-
je wojna o najwyższe wartości,  
z chrześcijańską wiarą na czele. 
Co więcej, po zwycięstwie „Soli-
darności”, odzyskaniu niepodle-
głości i częściowym odsunięciu 
komunistów od władzy, tylko 
nieco zmodyfikowano (albo 
doskonalej zakamuflowano) pro-
gram marksistowskiej ideologii – 
nienawiść i mordowanie, a pod 
warstwą nowej edycji sowiec-
kiej nowomowy, nieco głębiej 
ukryto antyboską i antyludzką 
siłę destrukcji. Nadal pojawiają 
się kolejne przyczyny, źródła  
i centra systemowej – total-
nej nienawiści do Chrystusa  
i Kościoła. Sama pandemia Co-
vid-19 jest dla nas osobistym  
i wspólnotowym testem stanu 
osobowej relacji z Bogiem oraz 
kolejnym „Westerplatte”. Bowiem 
albo obronimy żywą wiarę w Je-
zusa Zmartwychwstałego, który 
pokonał śmierć i z miłości po-
zostaje obecny wśród nas („Ten 

sam wczoraj i dziś”), troszcząc 
się i decydując o losach świata  
i każdego z nas - jako jedyny 
Zbawiciel, albo  staniemy się za-
lęknionymi, ślepymi wykonawca-
mi, a wręcz współpracownikami 
lewicowych urzędników WHO, 
którzy lansują przekonanie, że 
tylko ich zalecenia zbawią świat 
od śmierci. Musimy więc roztrop-
nie czuwać, być sobą i reagować 
ewangelicznie z mocą Bożą i siłą 
Kościoła, opierając się na orę-
downictwie naszych herosów 
ducha - świętych i patronów. 
Niech nas motywuje, podnosi 
na duchu i krzepi nauczanie  
św. Jana Pawła II: „Świętość to 
piękno normalności”. 

Na koniec, chętnie korzystam 
z okazji, aby na ręce Pani Redak-
tor i Prezes złożyć podziękowania 
całej Redakcji ZK za gościnność 
dla moich efektów badań na te-
mat niezłomnej misji pasterskiej 
bł. ks. Gerharda, a także refleksji 
na temat współczesnych znaków 
czasu i wyzwań stojących przed 
Kościołem i Ojczyzną oraz wy-
razić Czytelnikom swą wdzięcz-
ność za zainteresowanie, życz-
liwe reakcje i wspólnotę ducha  
na rzecz wspólnej pamięci na-
rodu i Kościoła.

Dziękuję za rozmowę i wraz 
z Czytelnikami ZK i wiernymi 
polecamy się orędownictwu Bł. 
Ks. Gerharda Hirschfeldera – 
obrońcy prawdy, godności 
osoby i chrześcijańskiej toż-
samości.

Ks. prof. Tadeusz Fitych przy grobie Błogosławionego z młodzieżą z Bystrzycy Kłodzkiej.
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kłodzkiej,15) [książka w redakcji]

T. FITYCH, Szensztackie ka-
pliczki, ołtarze i obrazy MTA na 
ziemi kłodzkiej [Słupiec], „Ziemia 
Kłodzka”  (2019) nr 300-3001/
czerwiec-lipiec, s. 23-34.

2019: 
T. FITYCH, Przyjaciel i pro-

boszcz ks. Gerharda Hirschfeldera 
– ks. Adolf Langer  (część – II), 
„Ziemia Kłodzka”  (2019) nr 298-
299/listopad-grudzień s. 19-27.

T. FITYCH, Przyjaciel i pro-
boszcz ks. Gerharda Hirschfel-
dera – ks. Adolf Langer  (część 
– I), „Ziemia Kłodzka”  (2019) nr 
96-297/wrzesień-październik, s. 
19-24.

T. FITYCH, NOWOŚĆ!  E-
-KSIĄŻKA NA STRAŻY SACRUM 
I KULTURY ZIEMI KŁODZKIEJ, „Zie-
mia Kłodzka”  (2019) nr 294-295/
lipiec-sierpień 2019, s. 33-37.

T. FITYCH, Ks. Gerhard Hir-
schfelder - świadectwa współ-
więźniów z KL Dachau, „Ziemia 
Kłodzka”  (2019) nr 294-295/
lipiec-sierpień 2019, s. 25-32.

Strażnik Pamięci o Herosach 
Ducha i kulturze ziemi kłodzkiej, 
Rozmowa T. Bazała z ks. prał. prof. 
dr hab. Tadeuszem Fitychem, 
„Ziemia Kłodzka”  (2019) nr 292-
293/maj-czerwiec, s. 22-25.

2018: 
T. FITYCH, Wybitna kudow-

ska pisarka Anna Bernard a ks. 
Gerhard Hirschfelder, „Ziemia 
Kłodzka”  (2018) nr 290-291 li-
stopad-grudzień, s. 14-19. T. 

T. FITYCH, Ks. Gerhard Hirsch-
felder i szensztaccy herosi wiary 
w KL Dachau, „Ziemia Kłodzka”  
(2018) nr 286-287 lipiec –sier-
pień, s. 11-14.

T. FITYCH, Ks. Gerhard Hirsch-
felder – pastoralna odwaga, mą-

drość i radość, „Ziemia Kłodzka”  
(2018) nr 285 –czerwiec, s. 28-32.

T. FITYCH, Ks. Gerhard Hir-
schfelder i krąg księży szensztac-
kich w KL Dachau [cz.2], “Ziemia 
Kłodzka”(2018) nr 284, s. 8-13.

T. FITYCH, Ks. Gerhard Hirsch-
felder i krąg księży szensztackich 
w KL Dachau, “Ziemia Kłodz-
ka”(2018) nr 282-283, s. 14-21.

T. FITYCH, Ks. Gerhard Hir-
schfelder i Boże Narodzenie, 
“Ziemia Kłodzka”(2018) nr 280-
281, s. 6-13.

T. FITYCH, Ks. Gerhard Hirsch-
felder męczennik nazistowskiego 
systemu, Kudowa Zdrój, Czerm-
na 2018 (Ludzie, dzieje i kultura 
ziemi kłodzkiej,2). 

2017:  
T. FITYCH, Więzień nazizmu 

- ks. Gerhard Hirschfelder i Boże 
Narodzenie, “Ziemia Kłodzka” 
(2017) nr 280-281, s. 6-13.

T. FITYCH, 75. rocznica śmier-
ci ks. Gerharda Hirschfeldera i 
Edyty Stein, “Ziemia Kłodzka” 
(2017) nr 2778-279, s. 12 -21.

 T. FITYCH, Kapłańskie kwiaty 
na Golgocie Zachodu. KL Dachau 
– świat bez Boga i niemiecka 
fabryka śmierci – wywiad z dr 
Anną Jagodzińska historykiem 
IPN, “Ziemia Kłodzka”-(2017) nr 
276-277, s. 8-14.

T. FITYCH, Krypto duszpaster-
stwo ks. Gerharda Hirschfelde-
ra – młodzieżowa  wycieczka na 
zamek Homole, “Ziemia Kłodzka” 
(2017) nr 275, s. 20-30.

T. FITYCH, Ks. Gerhard Hir-
schfelder w oczach dziewcząt 
z Pstrążnej I Czermnej, , “Ziemia 
Kłodzka” (2017) nr 273, 24-27.

T. FITYCH, Ks. Gerhard Hir-
schfelder w oczach  dwóch  wy-
chowanek z Czermnej, “Ziemia 
Kłodzka” (2017) nr 270-272, s. 6-7.

2016: 
T. FITYCH, Błogosławiony 

Ksiądz Gerhard Hirschfelder 
„Rubin ziemi kłodzkiej”. Dzieje 
życia i posługiwania w obrazach 
/ Seliger Kaplan Gerhard Hir-
schfelder…./, / Seliger Kaplan 
Gerhard Hirschfelder, Nowa 
Ruda – Kudowa Zdrój 2016 ss. 
151 [aneks książki stanowi płyta 

DVD z elektroniczną wersją książ-
ki „List Boga”]; recenzje m.in.: ks. 
prof. J. Swastek w: „Świdnickie 
Studia Teologiczne” XIII (2016) 
nr 2, s. 205-209; ks. bp I. Dec w: 
„Życie Konsekrowane” (2017) nr 
1, s. 127-129.

Nowa książka ks. prof. Tade-
usza Fitycha o bł. ks. Gerhardzie 
Hirschfelderze,  “Ziemia Kłodzka” 
(2016), nr 266-267, s. 11-16.

T. FITYCH, NOWOŚĆ!  E-książ-
ka „List  Boga” BŁ.  Ks.  Gerhard  
Hirschfelder,  “Ziemia Kłodzka” 
(2016), nr 264-25, s. 36-38.

T. FITYCH (wywiad z S. Vacla-
voi ISSM), Čechy: Rokole – mari-

ánské poutní místo a schönstatt-
ská „kovárna” nových lidí, „Ziemia 
Kłodzka” (2016) nr 264-265, s. 
42-45.

T. FITYCH, Czermna  1939: ks. 
Gerhard Hirschfelder i kapłańska 
„zmiana warty”,  “Ziemia Kłodzka” 
(2016), nr 263, s. 12-15; oraz nr 
264, s. 22-27.

T. FITYCH (Red.), Život  Blaho-
slaveného Kněze Gerharda Hir-
schfeldera  (1907 – 1942), “Ziemia 
Kłodzka” (2016), nr 261, s. 30-33.

T. FITYCH, Ks. Gerhard Hirsch-
felder Prezes Rodziny Kolpinga 
w Czermnej, “Ziemia Kłodzka” 
(2016)  nr 261, s. 22-29.

Bł. ks. Gerhard Hirschfelder
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 T. FITYCH, Ks. Gerhard Hir-
schfelder a  Rodzina Kolpinga, 
“Ziemia Kłodzka” (2016)   nr 260, 
s. 17-22.

 T. FITYCH, Puls świętości ks. 
Gerharda Hirschfeldera  w świetle 
relacji przedstawicieli „czeskiego 
zakątka” [cz. 2], “Ziemia  
Kłodzka” (2016)   nr 258-259, s. 
32-37.

2015: 
T. FITYCH, LIST  BOGA. Bło-

gosławiony ksiądz Gerhard Hir-
schfelder heros  ducha  Ziemi 
Kłodzkiej, Kudowa Zdrój, Czerm-
na 2015.

T. FITYCH, Puls świętości ks. 
Gerharda Hirschfeldera  w świetle 
relacji przedstawicieli „czeskiego 
zakątka” [cz. 1], “Ziemia  
Kłodzka” (2015)   nr 256-257, s. 
16-20.

T. FITYCH, Bł. ks. Gerhard 
Hirschfelder - „List Boga” do nas 
adresowany, “Ziemia Kłodzka” 
(2015)   nr 254-255, s. 10-16.

T. FITYCH, Bł. ks. Gerhard 
Hirschfelder i pokłosie bystrzyc-
kiego duszpasterstwa, “Ziemia 
Kłodzka” (2015)   lipiec-sierpień 
nr 252- 253, s. 12-19.

T. FITYCH, Bł. ks. Gerhard 
Hirschfelder zrealizowany czło-
wiek trudnych czasów, “Ziemia 
Kłodzka” (2015)   czerwiec nr 251, 
s. 12-17.

T. FITYCH, Bł. ks. Gerhard 
Hirschfelder i Wielcy Dziekani 
Kłodzcy (1901-1962),“Ziemia 
Kłodzka” (2015) nr 249, s. 24-29.

T. FITYCH, Przygotowując va-
demecum szlaku bł. ks. Gerharda 
Hirschfeldera, “Ziemia Kłodzka” 
(2015) marzec nr 248, s. 17-22.

 T. FITYCH (Red.), Život  Bla-
hoslaveného Kněze Gerharda 
Hirschfeldera  (1907 – 1942), ma-
szynopis i wersja elektroniczna.

2014:  
T. FITYCH, Ks. Gerhard Hir-

schfelder (*17 lutego 1907 r., 
Kłodzko - + 1 sierpnia 1942r., KL 
Dachau) Wybitny przedstawiciel 
duchowieństwa Ziemi Kłodzkiej, 
w: Hereditatis Custos  - Księga dla 
uczczenia Ks. prof. J. Patera, pod 
red. ks. A. Tomko, PWT Wrocław 
[2014], s. 113-132.

T. FITYCH, Kluczowe decy-
zje Marii Hirschfelder samotnej 
matki wybitnego kapłana Zie-
mi Kłodzkiej, “Ziemia Kłodzka” 
(2014)  sierpień nr 241, s. 24-30.

T. FITYCH, Ks. Gerharda Hir-
schfeldera identyfikacje ze św. 
Gerardem Majellą, “Ziemia Kłodz-
ka” (2014)  lipiec nr 240, s. 20-27.

 T. FITYCH, Ks. Gerhard Hir-
schfelder  wybitny przedstawiciel 
duchowieństwa Ziemi Kłodzkiej, 
“Ziemia Kłodzka” (2014)  marzec 
nr 236, s. 27-30.

2013:  
T. FITYCH, Wysoka  miara  

życia błogosławionego księdza 
Gerharda Hirschfeldera  (*17 II 
1907 Kłodzko + 01 VIII 1942 KL  
Dachau), "Perspectiva" (2013) nr 
1, s. 31-43.

T. FITYCH, Wybitni  przedsta-
wiciele  duchowieństwa  ziemi  
kłodzkiej. Błogosławiony ks. Ger-
hard Hirschfelder  (ur. 7 II 1907   
Kłodzko zm.  01 VIII 1942 KL Da-
chau), [maszynopis].

2012: 
 
T. FITYCH, Maryja  a  wysoka  

miara  życia błogosławionego 
księdza Gerharda Hirschfelde-
ra  (*17 II 1907 Kłodzko + 01 VIII 
1942  KL Dachau), „Saeculum 
Christianum” 19(2012) nr 2, s. 77-
110.

T. FITYCH, Ksiądz Gerhard 
Hirschfelder (*1907-1942) - nie-
złomny duszpasterz młodzieży i 
błogosławiony ziemi kłodzkiej,  
"Liturgia Sacra" 18 (2012) nr 2, s. 
459-476.

T. FITYCH, Der Marianischer  
Charakter   des  Priesteramtes  
des Seligen  Gerhard Hirschfelder 
(*17.02.1907 Glatz + 01.08.1942 
KZ Dachau), w: L. Koćwin (red.), 
Niemieckie dziedzictwo kulturo-
we. Bariera czy pomost w stosun-
kach Polaków i Niemców?, Nowa 
Ruda 2012, s. 311-324.

2011:  
T. FITYCH, Maryjny charakter 

kapłaństwa błogosławionego 
księdza Gerharda Hirschfelde-
ra (*17 II 1907 Kłodzko + 01 VIII 
1942 KL  Dachau), "Perspectiva" 
(2011) nr 2, s. 49-77.

 T. FITYCH, In Verneigung vor 
der Monografie über den Priester 
Gerhard Hirschfelder, vorgelegt 
von Prof.. Dr. Hugo Goeke,  „He-
imat und Glaube“ (2011) nr 9-10,  
s. 12.

T. FITYCH, Pochylając się nad 
monografią ks. Gerharda Hirsch-
feldera autorstwa ks. prof. Hugo 
Goeke, “Ziemia Kłodzka” (2011)   
nr II-III (200-201), s. 12-13.

 T. FITYCH, In Vereingung vor 
der Monografie über den Priester 
Gerhard Hirschfelder vorgelegt 
von. Prof. Dr. Hugo Goeke,  
“Ziemia Kłodzka” (2011)  nr II-III 
(200-201), s. 14-15.

T. FITYCH, Kluczowe środo-
wisko życia ks. Gerharda Hirsch-
feldera. Quickborn, „Wrocławski 
Przegląd Teologiczny” 19(2011) 
nr 1, s. 169-188.

T. FITYCH, Ksiądz Gerhard 
Hirschfelder- Męczennik Ziemi 
Kłodzkiej  za prawdę, wiarę i 
godność młodzieży, w: Servus 
Sanctae  Hedvigis Fideli księga 
dedykowana. ks. A. Kiełbasie SDS, 
pod red ks. J. Swastka, ks. M. Pieli 
SDS, PWT Wrocław 2011, s. 133-
146.

T. FITYCH [recenzja]: H. Go-
eke, Gerhard Hirschfelder - Prie-
ster und Märtyrer (Ein Lebensbild 
mit Glaubensimpulsen für heu-
tige  Christen), [Münster 
2010], “Wrocławski Przegląd 
Teologiczny“ 19(2011) nr 1, s. 
235-238.

 
2010: 
T. FITYCH, Gottes Mühlen” - 

Wegkreuze und Bildstöcke im 
Kudowa - Nachoder Grenzge-
biet (auf den Spuren des Kultu-
rerbes des Glatzer Landes und 
Schlesiens. Ausstellungsalbum), 
Kudowa-Zdrój 2010 [album de-
dykowany bł. ks. Gerhardowi 
Hirschfelderowi ;m 2 naukowe 
recenzje wydawnicze; efekt 
realizacji autorskiego projek-
tu badawczego: (1.) – Ks. G. H. 
obrońca wiary, sacrum i symboli 
religijnych].

T. FITYCH,  Gottes Mühlen. 
KZ Dachau – Reifeprozes des 
Priesters Gerhard Hirschfelder 
zur Heiligkeit, "Ziemia Kłodzka" 
(2010) nr 194, s. 18-22.

T. FITYCH, Boże Młyny. KL 
Dachau – proces dojrzewania ks. 
Gerharda Hirschfeldera do świę-
tości, "Ziemia Kłodzka" (2010) nr 
192, s. 24-29. 

T. FITYCH,  Być  człowiekiem  
to  stać  przy  prawdzie - bł. ks. 
Gerhard Hirschfelder (1907-1942) 
[maszynopis, publikowany na 
portalach internetowych].

 T. FITYCH, Lebenslauf des 
selig gesprochenen Kaplans 
Gerhard Hirschfelder – Kalen-
darium życia bł. Ks. Gerharda 
Hirschfeldera,  w: Seliger – 
Błogosławiony Gerhard Hirsch-
felder, "Ziemia Kłodzka" (2010) 
wrzesień, wydanie specjalne, s. 
5-7. (przekład na j  niemiecki - I. 
Rogowska; na j. czeski - P. Neu-
man).

T. FITYCH, Geistiger Führer 
und Befürworter des Glatze 
Landes, "Ziemia Kłodzka" (2010) 
wrzesień, wydanie specjalne, s. 
27-28.

T. FITYCH, Drugi męczennik 
ziemi kłodzkiej - kalendarium 
ponad 35 lat życia ks. Gerharda 
Hirschfeldera (1907-1942), "Świd-
nickie  Wiadomości Kościelne", 
VII (2010) nr 2 (26), s. 262-269 
oraz "Posłaniec" (Biuletyn Pa-
rafialny), październik 2010 nr 3  
(68), s. 6-10.

T. FITYCH, Zwierciadło i niebo 
duszy ks. Gerharda Hirschfeldera 
(1907-1942) drugiego Męczenni-
ka Ziemi Kłodzkiej, "Świdnickie  
Wiadomości Kościelne", VII (2010) 
nr 2 (26), s. 255-262; tenże, 
"Zwierciadło i niebo duszy" bł. 
Ks. Gerharda Hirschfeldera,  
"Ziemia Kłodzka" (2010) wrze-
sień, wydanie specjalne, s. 24-26 
oraz "Der Spiegel und Seelen-
himmel" selig gesprochenen  
Priesters Gerhard Hirschfelder, 
tamże, s. 21-23.

T. FITYCH, Ksiądz Gerhard 
Hirschfelder - Męczennik Zie-
mi Kłodzkiej za prawdę, wiarę 
i godność młodzieży, w: księga 
pamiątkowa ku czci śp. ks. prof. 
A. Kiełbasy, PWT Wrocław 2010.

T. FITYCH, Zamiast Podsu-
mowania Obrad Sympozjalnych, 
“Ziemia Kłodzka” (2010)  nr 11 
(198), s. 10-11. 

T. FITYCH, Hirschfelder Ger-
hard, Franziskus i Johanes (ur. 
17 lutego 1907, Kłodzko zm. 1 
sierpnia 1942, KL Dachau (Ba-
waria), w: Internetowy Słownik 
Biograficzny Ziemi Jeleniogór-
skiej [wersja elektroniczna, JCIiER 
„Książnica Karkonoska” Jelenia 
Góra http://jbc.jelenia-gora.pl/
dlibra/docmetadata?id=3686).   

T. FITYCH, Maryjny charakter 
kapłaństwa błogosławionego 
księdza Gerharda Hirschfelde-
ra (*17 II 1907 Kłodzko  †01 VIII 
1942  KL Dachau), maszynopis 
[wersja poszerzona!].

2009: 
T. FITYCH, “Boże Młyny” 

krzyże i kapliczki przydrożne na 
pograniczu kudowsko-nachodz-
kim (na tropach dziedzictwa  
kulturowego Ziemi Kłodzkiej. 
Album wystawy), Kudowa Zdrój 
2009; [; ma 2 naukowe recenzje 
wydawnicze, został wydany w 
języku polskim i niemieckim; jest 
efektem realizacji autorskiego 
projektu badawczego: (1.) – Ks. 
G. H. obrońca wiary, sacrum i 
symboli religijnych]. 
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22 sierpnia członkowie 
Niemieckiego Towarzystwa 
Społeczno – Kulturalnego  
z Kłodzka i Kudowy - Zdroju oraz 
inni przyjaciele z Polski i Czech 
pożegnali zmarłą 2.04.2020 roku 
w Neuenrade Elisabeth Kynast. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą w Kościele św. Bartłomieja 
Apostoła w Kudowie Czermnej, 
sprawowaną przez ks. Prała-
ta Romualda Brudnowskiego, 
który w homilii bardzo ciepło  
i serdecznie wspominał Zmarłą  
i zaśpiewał z akompaniamen-
tem gitary ulubioną czeską 
pieśń Elisabeth, poświęco-

ną Matce Bożej. Zapropono-
wał też, by takie spotkania 
odbywały się odtąd co roku  
w rocznicę śmierci Lisy. 

Przed mszą świętą odczytano 
list księdza prałata Franza Junga 
przesłany z Niemiec, w którym 
podziękował za zorganizowanie 
tej uroczystości i przypomniał jak 
wiele Elisabeth Kynast zrobiła 
dla polsko-niemieckiej współ-
pracy. Wystąpienia pożegnal-
ne wygłosili też Horst Ulbrich  
w imieniu Niemieckiego Towa-
rzystwa Społeczno - Kulturalnego  
w Kłodzku,  Jaroslav Jung  
w imieniu Czechów i Teresa Ba-

zała w imieniu Polaków. Po mszy 
świętej na cmentarzu w Kudowie 
odsłonięto pomnik upamiętniają-
cy zasługi Elisabeth Kynast. Przed 
poświęceniem pomnika Julian 
Golak przypomniał uroczystość 
poświęcenia „Pomnika Pamięci 
Kobiet, które cierpiały i ginęły 
z powodu wojen”, który został 
postawiony tu z inicjatywy Eli-
sabeth we wrześniu 2019 roku. 
To właśnie przy tym pomniku 
postawiono dwie kamienie ta-
blice, na których upamiętniono 
zasługi Elisabeth Kynast, których 
tekst w języku polskim, niemiec-
kim i czeskim brzmi: „Pamięci 

Elisabeth Kynast. Zasłużonej 
dla Beatyfikacji Bł. Ks. Gerhar-
da Hirschfeldera. Odznaczonej  
za zasługi dla województwa 
dolnośląskiego i diecezji świd-
nickiej na rzecz budowania po-
rozumienia między Polakami, 
Niemcami i Czechami. Wielkiej 
miłośniczce Kudowy-Zdroju. 
Twórczyni Domu Spotkań im. Bł. 
Ks. Gerharda Hirschfeldera i Jego 
Muzeum oraz Pomnika Pamięci 
Kobiet. Strażniczce grobów swo-
ich przodków na tym cmentarzu. 
Kobiecie wrażliwej na potrzeby 
biednych i chorych. Rodzina  
i wdzięczni Przyjaciele”. Następ-

Teresa Bazała  

POŻEGNANIE ELISABETH KYNAST

Pomnik Pamięci Elizabeth Kynast na cmentarzu w Kudowie - Zdroju Czermnej.

Msza święta w intencji Zmarłej w kościele św. Bartłomieja. Poświęcenie pomnika przez ks. Romualda Brudnowskiego.
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nie uczestnicy uroczystości ze-
brali się w Auli im. ks. Vaclava 
Tomaschka, gdzie odczytano 
podziękowania od Rodziny  
św. Pamięci Elisabeth oraz wspo-
minano Zmarłą. Piękną prezen-
tację zdjęć przygotowała Maria 
Stchwerteschka. 

 Lisa, bo tak do niej zwra-
caliśmy się zorganizowała 
wiele uroczystości i spotkań 
Polaków, Czechów i Niemców 
w kościele św. Bartłomieja  
i  n a  g o ś c i n n e j  p l e b a n i i  
w Czermnej. Jej śmierć zasko-
czyła i zasmuciła nas wszyst-
kich. Odeszła mądra i dobra 
kobieta, wyjątkowa i niepowta-
rzalna, człowiek wielkiego serca  
i ogromnych zasług, wspaniała 
przyjaciółka, kochająca żona  
i matka. Kochała życie i cały 
świat. Martwiła się o jego 
przyszłość. Kiedy spotykała się  
z niesprawiedliwością lub kłam-

stwem, miała odwagę zadzwonić 
do najwyższych władz, a nawet 
do telewizji. Odznaczała się nie-
zwykłą miłością do swojej rodzin-
nej Czermnej, czym budziła nasz 
podziw i uznanie. Uczyliśmy się 
od niej tej miłości do stron ro-
dzinnych. 

Ukochała Księdza Gerharda 
Hirschfeldera. Mówiła, że Błogo-
sławiony towarzyszył jej przez 
całe życie. Dawał ślub jej rodzi-
com. Urodziła się w roku Jego 
śmierci, a ojciec wykonał białą 
trumienkę na Jego prochy przy-
słane z obozu w Dachau. Wraz  
z Rosą Rokitensky strzegła Jego 
grobu na Cmentarzu w Czerm-
nej, jak i innych grobów swoich 
przodków. Zaangażowała się  
w proces Jego beatyfikacji, 
a potem przez blisko 10 lat 
pracowała nad promocją Jego 
osoby i dzieła wśród obecnych 
pokoleń. Bardzo cieszyła się  

z utworzonego Domu Spotkań 
imieniem Błogosławionego  
i Jego Muzeum. Marzyła, by na-
wet po jej śmierci był miejscem 
spotkań Polaków, Czechów  
i Niemców. 

Zapalała nas do wielu prac 
na rzecz współpracy tych naro-
dów, przełamywania uprzedzeń 
i budowania mostów. Bez jej za-
angażowania i znajomości języka 
polskiego nie zrobilibyśmy tak 
wiele w tej dziedzinie. Wszyscy 
doświadczaliśmy Jej dobroci  
i wielkoduszności. Nigdy nie od-
mówiła pomocy potrzebującym. 
Żyła dla innych, zawsze wyciąga-
ła swą pomocną dłoń do każde-
go, do chorych polskich dzieci  
i dorosłych, do dzieci z Czarno-
byla i Białorusi, do poszukują-
cych pracy, poszkodowanych 
w powodzi.

 Nie mogliśmy uczestni-
czyć w Jej ostatniej ziemskiej 

drodze i odprowadzić Ją na 
miejsce wiecznego spoczynku  
ze względu na zamknięcie granic. 
Zorganizowana uroczystość była 
wyrazem wdzięczności i pamięci 
o Niej. Nie umiera ten, kto trwa 
w pamięci żywych. Umarłych 
wieczność dotąd trwa, dokąd 
pamięcią im się płaci. Pomnik, 
który poświęciliśmy będzie przy-
pominał, że kiedyś tu żyła i była 
wśród nas. Jest wyrazem czci  
i hołdu za wszelkie dobro, jakie 
od Niej doznawaliśmy przez te 
wszystkie lata naszej znajomo-
ści i wspólnej działalności oraz 
jakiego doświadczyła Jej uko-
chana Czermna i ziemia kłodz-
ka. Pozostanie w naszej pamię-
ci i modlitwie. Niech spoczywa  
w pokoju po pięknym, pracowi-
tym życiu i wspiera nas z Domu 
Ojca. Mieliśmy jeszcze tyle wspól-
nych planów, które obiecujemy, 
że będziemy realizować.

 Dne 22. srpna se členové 
Německé sociální a kulturní 
společnosti z Kladska a Kudowy-
-Zdróje a další přátelé z Polska 
a České republiky rozloučili s 
Elisabeth Kynast, která zemře-
la 2. dubna 2020 v Neuenrade. 
Obřad začal svatou mší v Kostele 
sv. Bartoloměje apoštola v Ku-
dowě Czermné, kterou pořádál 
kněz prelát Romuald Brudnow-
ský, který v homilii velmi vřele a 
laskavě vzpomínal na zesnulou 
a za doprovodu kytary zpíval 
oblíbenou Elisabethinu píseň 
věnovanou Matce Boží. Navrhl 
také, aby se taková setkání od 
nynějška konala k výročí Lisiny 
smrti.

 Před mší byl přečten do-
pis od preláta Franze Junga z 
Německa, ve kterém poděkoval 
za organizaci obřadu a připom-
něl, kolik Elisabeth Kynastová 
udělala pro polsko-německou 
spolupráci. Projev na rozlouče-
nou přednesli také Horst Ulbrich 
za Německou sociální a kulturní 
společnost v Kladsku a Jaroslav 
Jung za Čechy a Teresa Bazała 
za Poláky. Po mši byl na hřbito-
vě v Kudowě odhalen pomník 
připomínající zásluhy Elisabeth 
Kynastové. Před vysvěcením pa-
mátníku připomněl Julian Golak 
zasvěcení „Památníku památkám 
žen, které trpěly a zemřely kvůli 

válkám“, památník zde byl posta-
ven z iniciativy Elizabeth v září 
2019. Právě k tomuto památníku 
byly umístěny dvě pamětní ka-
menné desky připomínající záslu-
hy Elisabeth Kynastové, jejichž 
text v polštině, němčině a češtině 
zní: „Na památku Elisabeth Kyna-
stové. Za zásluhy o blahořečení 
blahoslaveného Fr. Gerharda 
Hirschfeldera. Vyznamenané za 
zásluhy pro Dolnoslezské vo-
jvodství a Świdnickou diecézi, 
za budování porozumění mezi 
Poláky, Němci a Čechy. Velké mi-
lovnici Kudowy-Zdrój. Tvůrkyni 
společenského domu Blahosla-
veného Fr. Gerhard Hirschfeldera 
a jeho muzea a památníku žen. 
Ochránkyni hrobů svých předků 
na tomto hřbitově. Ženě citlivé k 
potřebám chudých a nemocných. 
Rodina a vděční přátelé “. Poté se 
účastníci ceremonie shromáždili 
v hledišti Fr. V. Tomaschka, kde 
bylo přečtena poděkování od 
rodiny zesnulé Elisabeth. Ma-
ria Stchwerteschka připravila 
krásnou prezentaci fotografií.

 
Lisa, protože takto jsme jí 

všichni říkali, uspořádala mnoho 
oslav a setkání Poláků, Čechů a 
Němců v kostele sv. Bartloměje 
a v pohostinném presbytáři v 
Czermné. Její smrt nás všechny 
překvapila a zarmoutila. Odešla 

moudrá a laskavá žena, jedinečná 
a neopakovatelná, žena s velkým 
srdcem a velkými zásluhami, 
úžasný přítel, milující manželka 
a matka. Milovala život a celý 
svět. Bála se o jeho budoucnost. 
Když čelila nespravedlnosti nebo 
lži, měla odvahu zavolat nejvyšší 
autority a dokonce i televizi. Cho-
vala mimořádnou lásku ke svému 
rodnému městu Czermna, což 
vzbuzovalo náš obdiv a uznání. 
Učili jsme se od ní tuto lásku k 
vlasti. Milovala kněze Gerharda 
Hirschfeldera. Říkala, že Blahosla-
vený jí doprovázel po celý život. 
Vedl svatební obřad jejích rodičů. 
Narodila se v roce jeho smrti a 
její otec vyrobil bílou rakev pro 
jeho popel zaslaný z tábora Da-
chau. Spolu s Rosou Rokitenskou 
střežila jeho hrob na hřbitově v 
Czermné současně s dalšími hro-
by svých předků. Zapojila se do 
procesu jeho blahořečení a poté 
téměř 10 let pracovala na pro-
pagaci jeho osoby a práce mezi 
současnými generacemi. Byla 
velmi potěšena nově vytvořeným 
místem setkání pojmenovaným 
po blahoslaveném a jeho muze-
em. Snila o tom, že i po její smrti, 
to bude místem setkávání Poláků, 
Čechů a Němců. Inspirovala nás, 
abychom pracovali na spolupráci 
těchto národů, překonávání 
předsudků a budování mostů. 

Bez jejího odhodlání a znalosti 
polského jazyka bychom v této 
oblasti tolik neudělali. Všichni 
jsme zažili její dobrotu a velko-
rysost. Nikdy neodmítla pomoci 
potřebným. Žila pro ostatní, svou 
pomocnou ruku vždy podáva-
la všem, nemocným polským 
dětem i dospělým, dětem z Čer-
nobylu a Běloruska, uchazečům 
o zaměstnání, obětem povodní.

 Kvůli uzavření hranic jsme se 
nemohli zúčastnit její poslední 
pozemské cesty a přivést ji na 
místo jejího posledního odpo-
činku. Organizovaný obřad byl 
výrazem vděčnosti a vzpomínky 
na ni. Kdokoli zůstane v paměti 
živých, nezemře. Pro mrtvé 
věčnost trvá, dokud si je pama-
tují. Pomník, který jsme věnovali, 
vám připomene, že zde kdysi žila 
a byla mezi námi. Je to projev cti 
a pocty za všechno dobro, které 
jsme od ní zažili během všech let 
naší známosti a společné činno-
sti, i za její milovanou Czermnu 
a Kladskou zemi. Zůstane v naší 
paměti a modlitbě. Kéž odpočívá 
v míru po krásném pracovitém ži-
votě a podpoří nás z otcovského 
domu. Měli jsme tolik společných 
plánů, které slibujeme, že bude-
me realizovat.

Překlad: Joanna Golak-Cincio

Teresa Bazała 

ROZLOUČENÍ S ELISABETH KYNASTOVOU
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Am 22. August verabschiede-
ten die Mitglieder des Deutschen 
Freunschaftskreises aus Kłodzko 
/ Glatz und Kudowa-Zdrój / Bad 
Kudowa sowie andere Freunde 
aus Polen und der Tschechischen 
Republik Elisabeth Kynast, die 
am 2. April 2020 in Neuenrade 
verstorben war. Die Zeremonie 
begann mit einer heiligen Messe 
in der Kirche St. Bartholomäus 
in Kudowa-Tscherbeney, ge-
halten von Prälaten Romuald 
Brudnowski, der sich in seiner 
Predigt sehr herzlich und liebe-
voll an die Verstorbene erinnerte 
und mit Gitarrenbegleitung das 
Lieblingslied von Elisabeth sang, 
das der Mutter Gottes gewidmet 
war. Er schlug auch vor, solche 
Treffen künftig am Jahrestag von 
Elisabeths Tod abzuhalten.

Vor der Messe wurde ein Brief 
von Großdechanten Franz Jung 
aus Deutschland vorgelesen, in 
dem er sich für die Organisation 
der Zeremonie bedankte und da-
ran erinnerte, wie viel Elisabeth 
Kynast für die polnisch-deutsche 
Zusammenarbeit getan hatte. 
Die Abschiedsreden wurden 
von Horst Ulbrich im Namen 
des Deutschen Freundschaftskre-
ises in Kłodzko / Glatz, Jaroslav 
Jung im Namen der Tschechen 
und Teresa Bazała im Namen der 
Polen gehalten. Nach der Messe 
wurde auf dem Friedhof in Ku-
dowa-Tscherbeney ein Denkmal 
zum Gedenken an Elisabeth Ky-
nast enthüllt. Bevor das Denkmal 
geweiht wurde, erinnerte Julian 
Golak an die Einweihung des 
"Denkmals zum Gedenken an alle 
Frauen und Mütter, die wegen 
der Kriege leiden und sterben 
mussten", das hier auf Initiative 
von Elisabeth im September 2019 
errichtet wurde. An diesem Denk-
mal wurden zwei Steintafeln au-
fgestellt, die an die Verdienste 
von Elisabeth Kynast erinnern. 
Der Text in Polnisch, Deutsch 
und Tschechischer lautet: „Zum 
Gedenken an Elisabeth Kynast. 
Verdient um die Seligsprechung 
von Kaplan Gerhard Hirschfelder. 
Ausgezeichnet für Verdienste um 
die Woiwodschaft Niederschle-
sien und die Diözese Świdnica. 
Treue Tochter von Bad Kudowa. 
Schöpferin des Kaplan-Gerhard-
-Hirschfelder-Hauses mit dem 
Museum sowie des Denkmals 
der Frauen im Krieg. Hüterin der 

Gräber ihrer Vorfahren auf die-
sem Friedhof. Helferin der Armen 
und Kranken. Brückenbauerin 
zwischen Polen, Deutschen und 
Tschechen. Familie und dankbare 
Freunde.“ Dann versammelten 
sich die Teilnehmer der Zeremo-
nie im Auditorium benannt nach 
V. Tomaschek, wo Dankesworte 
von der Familie der Verstorbenen 
vorgelesen wurden und wo man 
sich an Elisabeth erinnert hat. 
Maria Stwertetschka bereitete 
eine schöne Foto-Präsentation 
vor.

Lisa, weil wir sie so angespro-
chen haben, hat viele Feiern und 
Treffen der Polen, Tschechen und 
Deutschen in der St. Bartholo-
mäus-Kirche und im gastfreun-
dlichen Pfarrhaus in Czermna/
Tscherbeney organisiert. Ihr Tod 
hat uns alle überrascht und be-
trübt. Gestorben ist eine weise 
und gute Frau, ein einzigartiger 
und unwiederholbarer Mensch 
von großem Herzen und großen 
Verdiensten, eine wunderbare 
Freundin, eine liebevolle Ehefrau 
und Mutter. Sie liebte das Leben 
und die ganze Welt. Sie machte 
sich Sorgen um ihre Zukunft. 
Wenn sie mit Ungerechtigkeit 
oder Lüge konfrontiert wurde, 
hatte sie den Mut, die höch-
sten Behörden und sogar das 
Fernsehen anzurufen. Sie hatte 
eine außergewöhnliche Liebe zu 
ihrem Heimatort Tscherbeney, 
was unsere Bewunderung und 
Anerkennung weckte.

Wir lernten von ihr diese 
Liebe zur Heimat. Sie hat Ka-
plan Gerhard Hirschfelder in ihr 
Herz geschlossen. Sie sagte, dass 
der Selige sie ihr ganzes Leben 
lang begleitete. Er nahm die kir-
chliche Trauung ihrer Eltern vor. 
Elisabeth wurde im Jahr seines 
Todes geboren und sein Vater 
machte einen weißen Sarg für 
seine Asche, die aus dem Lager 
in Dachau zugeschickt wurde. 
Zusammen mit Rosa Rokitensky 
hütete sie sein Grab auf dem Frie-
dhof in Czermna / Tscherbeney 
sowie andere Gräber ihrer Vor-
fahren. Sie engagierte sich in den 
Prozess seiner Seligsprechung 
und arbeitete dann fast 10 Jah-
re lang daran, seine Person und 
Werk unter den gegenwärtigen 
Generationen bekannt zu ma-
chen. Sie freute sich sehr über 
die Schaffung des Begegnung-
shauses, das nach dem Seligen 
benannt wurde und seines Mu-
seums. Sie träumte davon, dass 
auch nach ihrem Tod das Haus 
eine Begegnungsstätte für Polen, 
Tschechen und Deutsche bleibt. 
Sie inspirierte uns zu vielen Ar-
beiten für die Zusammenarbeit 
dieser Nationen, um Vorurteile zu 
überwinden und Brücken zu bau-
en. Ohne ihr Engagement und 
ihre Kenntnisse der polnischen 
Sprache hätten wir auf diesem 
Gebiet nicht so viel erreicht. Wir 
alle haben ihre Güte und Gro-
ßzügigkeit erlebt. Sie weigerte 
sich nie, den Bedürftigen zu hel-

fen. Sie lebte für andere, sie half 
immer allen - kranken polnischen 
Kindern und Erwachsenen, Kin-
dern aus Tschernobyl und We-
ißrussland, Arbeitssuchenden 
und Opfern der Flut. 

Wir konnten an ihrem letzten 
irdischen Weg nicht teilnehmen 
und sie aufgrund der Schließung 
der Grenzen zu ihrer letzten 
Ruhestätte nicht begleiten. Die 
organisierte Zeremonie war Aus-
druck der Dankbarkeit und Erin-
nerung an sie. Wer in der Erinne-
rung der Lebenden bleibt, stirbt 
nicht. Für die Toten dauert die 
Ewigkeit so lange, wie lange sie 
in Erinnerung bleiben. Das Denk-
mal, das geweiht wurde, wird an 
sie erinnern, dass sie einst hier 
lebte und unter uns war. Es ist 
ein Ausdruck der Ehre und Aner-
kennung für all das Gute, das wir 
in den Jahren unserer Bekannt-
schaft und gemeinsamen Arbeit 
von ihr erhalten haben, sowie ihr 
geliebter Heimatort Tscherbe-
ney/Czermna und das Glatzer 
Land. Sie wird in unserer Erin-
nerung und im Gebet bleiben. 
Möge sie nach einem schönen 
und fleißigen Leben in Frieden 
ruhen und uns vom Himmel aus 
unterstützen. Wir hatten noch so 
viele gemeinsame Pläne … Wir 
versprechen, sie umzusetzen.

[übersetzt von Irena Rogow-
ska]

Teresa Bazała  

ABSCHIED VON ELISABETH KYNAST

Julian Golak spricht vor der Einweihung des Denkmals.
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Elisabeth Kynast založila 
Muzeum blahoslaveného kněze  
Gerharda  Hirschfeldera v Kudo-
wa Zdrój-Čermná. Propagovala 
polsko-česko-německé smíření 
a vzájemnou spolupráci v duchu 
hesla „Buďme rodina”. Jejím po-
sledním dílem byl Pomník ženám, 
které trpěly a umíraly v důsledku 
válek. Odhalení pomníku dopro-
vázelo oslavy 9. výročí beatifikace 
blahoslaveného kněze Gerharda 
Hirschfeldera, které se konaly 22. 
září 2019 v Kudowa Zdrój-Čerm-
ná. Tato památka je považována 
za jedinou svého druhu na světě, 
byl to její mnohaletý sen.  O sobě 
říkala: jsem Němka, mám české 
srdce a polské doklady.???  Liza, 
jak ji v Kudowa Zdrój všichni 
říkali,  byla všeobecně známá 
po mnoho let. Několikrát za rok 
ji bylo možné potkat,  zejména 
na hřbitově, kde se starala o 
německé a české hroby a hrob 
blahoslaveného kněze Gerharda 
Hirschfeldera.

Elisabeth Kynast, rozená 
Schmidt, se narodila v roce 
1942 v Čermné, nejstarší části 
Kudowa Zdrój. Rodina  tu žila 
po mnoho pokolení. V Čermné, 
jedné ze vsí tzv. Českého koutku 
v Kladsku, část obyvatel navzdory 
příslušnosti k německému státu 
mluvila česky a zachovala si české 
tradice. Stejné to bylo v okolních 
obcích Stroužné (Pstrążna), Slané 
(Słone), Jakubovice (Jakubowi-
ce).  Elisabeth Kynast měla jedno 
srdce, ale rovným dílem je děli-
la mezi Poláky, Čechy a Němce. 
Mluvila plynně třemi jazyky.  V 
Čermné  chodila nejdříve do 

německé,  později v Kudowa 
Zdrój do české a polské školy. Do 
Německa vycestovala  teprve v 
šedesátých letech minulého sto-
letí. Odtud pramenila její dobrá 
znalost polského jazyka a pol-
ských obyčejů a tradic.  Elisabeth 
Kynast byla respekovaná Čechy, 
Němci a po opětovném návratu 
do Čermné (Kudowa Zdrój)  si ji 
oblíbili také Poláci. Pro všechny 
pravidelně pořádala  setkání a 
oslavy. Otevřela Dům setkávání v 
bývalém domku Rosalie Rokiten-
ski, která ji odkázala dům k  set-
kávání  Poláků, Čechů a Němců 
a ke zřízení Muzea na památku 
blahořečeného kněze Gerharda 
Hirschfeldera. Elisabeth Kynast s 
velkým nasazením  podporova-
la všechny polsko-německé ini-

ciativy v regionu Kladsko. Mezi 
jinými Festival sborové hudby  
ve Wambeřicích. Byla členkou 
redakce polsko-česko-němec-
kého časopisu Ziemia Kłodzka 
(Od Kladského pomezí, Glatzer 
Bergland).  

Činnost Elisabeth Kynast se 
řídila heslem „Buďme rodina”.  
Třicet  let pomáhala lidem, bez 
ohledu na to, kde žili, zvláště ne-
mocným polským dětem. Podpo-
rovala děti z Černobylu a z Bělo-
ruska. Byla nesmírně odhodlaná 
připomínat a blahořečit kněze 
Gerharda Hirschfeldera který, jak 
říkala, ji provázel celým životem. 
Blahoslavený, jako  duchovní  ve 
farnosti v Čermné v letech 1932-
1939,  oddával její rodiče.Později 
pan Schmidt udělal malou bílou 
truhličku ve které spočinul prach 
umučeného kaplana zaslaný z 
koncentra ního tábora v Dachau. 
Po blahořečení v roce 2010 se 
zapojila do propagace blaho-
slaveného patrona našich třech 
národů. Každoročně v září se ak-
tivně účastnila  organizace oslav 
výročí, podporovala vydávání 
publikací. V domě obdrženém 
od Rosy Rokitenski zřídila Mu-
zeum ve kterém je možné se blíže 
seznámit se životem Gerharda 
Hirschfeldera.  Čermnou – svoji 
druhou vlast měla velice ráda. 
Z její iniciativy vznikla v Domě 
setkávání výstava „Čermná – 
sentimentální album” prezen-
tující historii této pozoruhodné 

vsi a jejich obyvatel. Místo bylo 
zpřístupěno veřejnosti. Od roku 
2019 Elisabeth Kynast plánova-
la akce k 10. výročí blahořečení 
Gerharda Hirschleldera. Měli jsme 
ještě hodně jiných společných 
plánů. Věříme, že je teď bude 
podporovat z domu Páně. Naše 
poslední setkání se uskutečni-
lo 15. prosince 2019 v Kudowa 
Zdrój, kde zorganizovala velice 
pěkné vánoční  setkání Poláků, 
Čechů a Němců.

 Elizabeth Kynast byla laure-
átkou ceny „Polcul Foundation“  
(čti polkul faundejšn), kterou jí 
udělila australská nadace pro 
podporu polské kultury. Byla také 
vyznamenána Zlatým odznakem 
za zásluhy za Dolnoslezské vo-
jvodství, který jí  v roce 2017 
udělila rada  Dolnoslezského 
vojvodství za propagaci Dolního 
Slezska a za aktivity pro poro-
zumění bývalých a současných 
obyvatel této země. Zanechala 
trvalé stopy své činnosti v regio-
nu Kladsko, podporovala navazo-
vání partnerství mezi polskými 
a německými městy a obnovu 
památek, které jsou památkami 
německého kulturního dědictví. 
Velice přispěla k budování mo-
stů mezi našimi národy. Učila nás 
milovat krásnou kladskou zemi. 
Elisabeth Kynast zůstane v naší 
paměti jako dobrá a moudrá žena 
se šlechetným srdcem a krásným 
životem zasvěceným lidem. Ne-
chť odpočívá v pokoji.

Julian Golak  

VZPOMÍNKA NA ELISABETH KYNAST

Elisabeth Kynast a Julian Golak - autor vspomínky.

Elisabeth Kynast během akce „Vlak radosti“ před Památníkem tří kultur  
v Kudowě - Zdrój - Czermně.



40 Ziemia Kłodzka nr 302-303/sierpień - wrzesień 2020

Wstęp

Jako jeden z wielu, pozwo-
liłem sobie ponownie wrócić  
do fenomenu popularności św. 
Jana Nepomucena wśród miesz-
kańców Czech i Dolnego Śląska, 
w tym ziemi kłodzkiej.

Ma on również obecnie liczną 
rzeszę zwolenników. Niezależ-
nie od poglądów, jest obecny, 
zarówno jako symbol religijny  
w sferze przeżyć duchowych, 
jak i w fizycznej formie przeka-
zu w postaci wizerunków, figur, 
płaskorzeźb, itp. Jest patronem 
Czech i Bawarii, bardzo popu-
larny w Polsce, Belgii i Francji,  
a dzięki Towarzystwu Jezusowe-
mu znalazł się na ołtarzach całej 
Ameryki Łacińskiej i Azji. Wiele 
świątyń w całej Europie nosi jego 
imię, między innymi kolegium 
papieskie w Rzymie. Św. Jan 
Nepomucen na całym świecie 
doczekał się ponad trzydziestu 
tysięcy pomników, w tym w Pol-
sce blisko trzy i pół tysiąca.

Kościół katolicki w Czechach 
obchodzi święto św. Jana Nepo-
mucena 16 maja. W Polsce wspo-
mnienie liturgiczne o świętym 
przypada na dzień 21 maja.

Obecnie jesteśmy świadkami 
renesansu w rekonstrukcji figur 
w różnych miejscach związanych 
z kultem świętego. W Polsce, 
Czechach i na Słowacji, w śro-
dowisku turystycznym istnieje 
nawet pewna forma aktywno-
ści, związana ze zdobywaniem  
i dokumentowaniem jak najwięk-
szej liczby obiektów poświęco-
nych Św. Janowi z Nepomuka.  
Na podstawie zdjęć i rejestrów 
powstają kroniki, na bazie któ-
rych przyznawana jest regional-
na, międzynarodowa odznaka 
turystyczna pod nazwą „Szlakami 
św. Jana Nepomucena”.

Studiując opracowania  
na temat postaci „apostoła sakra-
mentu pojednania”, doszedłem 
do wniosku, że by zasięgnąć 
trochę obiektywnej wiedzy  
na jego temat, trzeba nadal wni-
kliwie analizować teksty tak, by 
wykroczyć poza treść wydarzeń, 
najczęściej z nim kojarzonych. 
Bardzo pomocna w tym wzglę-
dzie okazuje się ogólna wiedza 
historyczna dotycząca okresu,  
w którym żył św. Jan Nepomu-
cen. Stąd też postanowiłem po-

wiązać zagadnienia związane  
z jego historiografią z wybranymi 
elementami sytuacji geopolitycz-
nej w ówczesnej Europie. 

Zdaję sobie sprawę, że z uwa-
gi na jego pozycję społeczną, 
nie mógł doczekać się biografii 
autorstwa mu współczesnych. 
Nie mniej jednak z racji, że był 
duchownym wysoko postawio-
nym w hierarchii kurii praskiej, 
pozostawił po sobie pewne 
ślady, które pozwalają przybli-
żyć jego sylwetkę, niezależnie  
od oceny tych, którzy wynieśli 
go na ołtarze.

Sytuacja geopolityczna 
w kościele katolickim 
na przełomie XIV i XV wieku

Po długoletnim okresie 
„uwięzienia” papieży w Awinionie 
(1309 – 1377), w kościele kato-
lickim nastąpił kolejny wstrząs 
wywołany rozpadem jego we-
wnętrznych struktur na samym 
szczycie hierarchii kościelnej, 
nazwany w historii wielką schi-
zmą zachodnią (1378 – 1417). 
W 1378 r. na tron piotrowy  
w Rzymie został wybrany kala-
bryjski arcybiskup z Bari Urban 
VI (1378 – 1389), który w sposób 
bardzo ostry przeciwstawił się 
wszelkiej spuściźnie po polity-
ce papieży z Awinionu. Rzesza 
jego przeciwników szybko urosła  
w siłę i już po pięciu miesiącach 
dokonali oni wyboru na papieża 
Roberta z Genewy, który przybrał 
imię Klemensa VII (1378 – 1394)2. 
Ścierające się między sobą dwa 
stronnictwa, tzw. „obediencje” 
przekonywały na swoją stronę 
poszczególne państwa ówcze-
snej Europy. Za papieżem rzym-
skim opowiedziały się wówczas 
księstwa Rzeszy Niemieckiej 
pod przewodnictwem Karola 
IV Luksemburskiego, a po nim 
jego syna Wacława IV, państwa 
północnej Europy, w tym Polska  
i Anglia. Po stronie Francuza 
opowiedziały się Neapol, Szkocja,  
a później Hiszpania i Francja. 

Urban VI był znany ze swo-
jego porywczego charakteru, 
odstręczającego od przychyl-
ności. Klemens VII z kolei, miłym 
obejściem i roztropnością zjedny-
wał sobie szybko zwolenników. 
Podział wywołał wielki chaos, 
przeniósł się szybko do diecezji 

i zaczął oddziaływać na niższe 
struktury kościelne. Dochodziło 
do licznych morderstw, wzajem-
nych ekskomunik, wywierania 
wpływu na obsadę stanowisk 
kościelnych, zaboru kościołów  
i klasztorów, walki o biskupstwa. 
Ks. dr. Józef Umiński stwierdził, 
odnosząc się do tego okresu, że 
w panującej atmosferze (…) „nie 
było katolika, na którym by nie 
ciążyła jakowaś prawdziwa lub 
rzekoma klątwa” (…)3.

Kolejny papież w Rzymie 
Bonifacy IX (1389 – 1404) i an-
typapież w Awinionie Benedykt 
XIII (1394 – 1417) nie wnieśli  
w kierunku pojednania kościoła 
nic nowego. Miało to oczywiście 
przełożenie na pozyskiwanie 
środków finansowych przez ry-
walizujące ze sobą „Głowy Ko-
ścioła” i ich administrację. 

Wacław IV Luksemburski - 
król Czech w okresie 
„schizmy”

W takich warunkach przyszło 
rządzić w Czechach Wacławowi IV 
(1361 - 1419), w którym pokłada-
no nadzieję, że będzie kontynu-
atorem polityki swojego wielkie-
go poprzednika, cesarza Karola IV 
Luksemburskiego4. Ojciec jeszcze 
za swojego życia wyposażył go 

w atrybuty władzy monarszej. 
Tytuł króla Czech Wacław IV 
otrzymał w 1363 roku, a króla 
niemiecko-rzymskiego w 1376 
r. Rodzic starał się mu zapewnić 
także staranne wychowanie. Nie 
udało się pozyskać do tego celu 
słynnego już wówczas Franciszka 
Petrarki (1304 -1374), nie mniej 
jednak młody Wacław mógł  
w tym względzie liczyć na cenną 
pomoc arcybiskupów praskich, 
Arnošta z Pardubic, a zwłaszcza 
Jana Očko z Vlašimia. Wzór ten 
zaczerpnął prawdopodobnie Ka-
rol IV Luksemburski z własnych 
doświadczeń wyniesionych  
z kontaktów z Klemensem VI, 
późniejszym papieżem awinioń-
skim (1342 -1352).

29 września 1370 r. w No-
rymberdze 9-letni Wacław po-
ślubił 14-letnią Joannę, córkę 
księcia bawarskiego Albrechta I.  
21 grudnia 1376, z chwilą usank-
cjonowania małżeństwa, Karol 
IV Luksemburski w swoim poli-
tycznym testamencie wydzielił 
15-letniemu Wacławowi Czechy 
z głosem elektorskim, Śląsk, Bu-
dziszyn, Świdnicę oraz inne lenna 
domeny królewskiej, w tym zie-
mię kłodzką.

Po śmierci Karola IV Luksem-
burskiego (29.11.1378 r.) 17-let-
ni Wacław posiadł teoretycznie 

Andrzej Sobczyński  

ŚW. JAN NEPOMUCEN W ŚWIETLE FAKTÓW I MITÓW 

Odrestaurowana figura św. Jana Nepomucena z 1633 roku w Usti nad Orlicą.1 Foto: 
Lukáš Prokeš. Źródło: https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/do-mesta-vratili-dalsi-
sochu20101124.html
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wszystkie atrybuty władzy, 
niestety jednak bez autorytetu  
i  zdolności  prz ywódcz ych 
swojego ojca. Nie posiadał do-
świadczenia w samodzielnym 
sprawowaniu rządów, które już 
na początku wymagały elastycz-
nego dostosowania się do bar-
dzo złożonej sytuacji społeczno-
-politycznej ówczesnego świata. 
Dodatkową przeszkodą była dla 
niego macocha, wdowa po Ka-
rolu IV Luksemburskim, Elżbieta 
Pomorska, która starała się dbać 
głównie o pozycję jej syna Zyg-
munta, króla Węgier. Towarzy-
szyła temu rezygnacja świeżo 
nominowanego, pierwszego 
kardynała Czech – Jana Očko  
z Vlašimia, z funkcji głowy kościo-
ła Królestwa, które to stanowisko 
przejął jego bratanek, arcybiskup 
Ján z Jenšteina (1378-1396)5. 

Podczas obrad Sejmu Rze-
szy we Frankfurcie nad Menem 
(luty - marzec 1379 r.), jeszcze  
za namową swojego ówczesnego 
kanclerza koronnego arcybisku-
pa Jána z Jenštejna, Wacław IV 
opowiedział się za Urbanem VI, 
przez co stracił sojusznika we 
Francji (antypapież Klemens VII). 
Zrobił tak na zapotrzebowanie 
pozostałych książąt elektorów 
rzeszy niemieckiej. 

Po czterech latach, w 1383 
roku Wacław IV zmienił na pe-
wien czas front, próbując od-
nowić dobre relacje z Francją.  
Po wizycie francuskich wysłan-
ników odwołał wówczas swój 
zamiar wyjazdu do Rzymu  
na koronację cesarską. Zarówno 
Urban VI, jak i elektorowie z nad 
Renu byli z tego powodu nieza-
dowoleni6. Dojrzewał już wów-
czas konflikt z Jánem z Jenštejna, 
który miał wsparcie w osobie 
Elżbiety Pomorskiej. W 1384 r. 
Wacław IV usunął arcybiskupa ze 
stanowiska kanclerza koronne-
go, żądając przy tym od papieża  
w Rzymie odwołania ww. także 
z funkcji głowy kościoła katolic-
kiego w Czechach. W połowie lu-
tego 1393 roku wydawało się, że 
jeden z jego problemów został 
rozwiązany, umarła bowiem 
cesarzowa Elżbieta Pomorska. 
Jednak zaraz po tym wydarzeniu  
do głosu doszła wysoko urodzo-
na szlachta pod wodzą Judoka 
Luksemburskiego, ówczesnego 
margrabiego Moraw (brat stry-
jeczny Wacława). Po długich spo-
rach, w wyniku których w poło-
wie 1394 roku Ján z Jenštejna 
został nawet uwięziony w swoim 
pałacu na Starym Mieście w Pra-

dze7 i przetrzymywany później 
w różnych zamkach, musiał ulec 
presji kuzyna i jego zwolenni-
ków8. Był zmuszony nadać im 
żądane przywileje w sprawach 
politycznych i gospodarczych. 
Jego zachowania natury politycz-
nej, ale także prywatnej, miały 
swoje reperkusje w stosunku 
do dużo ważniejszej grupy rosz-
czeniowej, mianowicie władców 
niemieckich z głosem elektor-
skim. W sierpniu 1400 r. Wacław 
IV został pozbawiony tytułu króla 
rzymsko-niemieckiego. Elektoro-
wie rzeszy niemieckiej wybrali 
na to stanowisko Ruprechta III 
Palatyńskiego. 18 stycznia 1409 
roku Wacław IV, już tylko jako król 
Czech, wydał dekret kutnohor-
ski, który podniósł rangę strony 
czeskiej w decydowaniu o sta-
tusie Uniwersytetu Praskiego.  
Do tamtej pory każdy z narodów: 
Czech, Bawarii, Polski i Saksonii 
dysponował jednym głosem.  
W praktyce oznaczało to trzy 
głosy niemieckie przeciwko 
jednemu czeskiemu. Wacław 
IV nadał Czechom trzy głosy,  
a pozostałym jeden, zmieniając 
tym samym układ sił i otwie-
rając kolejny front walki, tym 
razem z niemieckojęzycznymi 
intelektualistami oraz drogę do 
ostrej krytyki własnych rządów, 
widocznej w późniejszej lite-
raturze historycznej. W 1410 r. 
wystąpił wraz z małżonką Zofią  
do papieża Grzegorza XII z prośbą  
o zniesienie interdyktu nałożo-
nego na Jana Husa. Wacław IV 
umarł miesiąc po defenestracji 
praskiej 16 sierpnia 1419 r. 

Związki małżeńskie 
Wacława IV

Pierwsza małżonka Wacława 
IV, królowa Joanna Bawarska 
ur. w 1356 roku, pozostawała 
w cieniu macochy króla Czech, 
Elżbiety Pomorskiej. Uchodziła 
za osobę bardzo skromną, dla 
której sens życia stanowiła re-
ligia. Zmarła nagle 31 grudnia 
1386 roku. Za przyczynę śmierci 
uznano pierwotnie jej depresyjny 
stan emocjonalny. Inny wariant 
mówił o śmierci samobójczej.  
W 1412 r. pojawiła się informacja, 
że prawdopodobnie przyczyną 
zgonu były rany odniesione  
w wyniku pogryzienia przez psa 
ze sfory psów myśliwskich jej 
męża. Kronikarz piszący w tym 
czasie powoływał się na przypa-
dek marszałka dworu królewskie-
go Konrada Kragieža, który zmarł 

w podobnych okolicznościach 
w 1385 r.9 Żadna z wersji nie ma 
potwierdzenia w dokumentach 
źródłowych.

Król Wacław IV, na wieść  
o śmierci swojej małżonki miał 
wyrazić jedynie smutek z bra-
ku potomka. Nie chciał przyjąć  
do wiadomości, że mogła to być 
depresja (zgryzota)10. Królowa Jo-
anna została pochowana w kate-
drze św. Wita 12 stycznia 1387 r.

Druga małżonka – Zofia Ba-
warska (ur. w 1376 r.) była sio-
strzenicą Joanny. Jej rodzicami 
byli książę Jan II Bawarski i Kata-
rzyna z Gorice. Z racji trwające-
go sporu króla z arcybiskupem 
praskim Jánem z Jenšteina nie 
została od razu koronowana  
na królową Czech. Koronę 
otrzymała dopiero po 11 latach,  
15 marca 1400 r. z rąk jego na-
stępcy arcybiskupa Olbrama  
ze Škvorca, siostrzeńca Jána z Je-
nštejna. Znaczeniu tego związku 
Wacław nadał specjalny charak-
ter, zlecając „napisanie” ilustrowa-
nej Biblii w języku niemieckim 
(Biblia Wacława), będącej apote-
ozą małżeńskiej wierności. Biblia 
powstawała prawdopodobnie 
w latach 1395 – 1398. Jedna  
z ilustracji przedstawia prawdo-
podobnie Zofię, w dosyć skąpym 
jak na owe czasy stroju, przy 
okazji pobytu w łaźni. Z tego 
też wątku wywodzi się legenda 
o „łaziebnej Zuzannie”. Po śmierci 
męża przebywała głównie w Bra-
tysławie, gdzie zmarła 4 listopada 
1428 r.

Jan z Pomuka – ofiara 
sporu władzy świeckiej 
z władzą kościelną 
w Czechach za panowania 
Wacława IV 
Luksemburskiego

W tle wydarzeń związanych 
ze schizmą w kościele w ostat-
nich dwóch dekadach XIV wieku 
rozwijał się bardzo intensywnie 
spór króla Czech z arcybiskupem 
praskim Jánem z Jenštejna. 
Trwał praktycznie do momentu 
ustąpienia hierarchy kościelnego  
ze stanowiska w 1396 r. Jednym 
z jego przejawów był epizod, 
którego głównym bohaterem, 
a zarazem ofiarą stał się jeden  
z dwóch ówczesnych general-
nych wikariuszy arcybiskupa 
Pragi, Jan z Pomuka.

Jan z Pomuka (Johánek11) 
urodził się ok. 1340 r.12  w Po-
muku (Nepomuku13). Jego ojciec 
Velflín14 był sołtysem w osadzie15 

w latach 1355 - 1367. Młody Jan, 
korzystając z pozycji ojca, mógł 
zdobywać wiedzę w pobliskim 
klasztorze, a później dzięki 
przychylności ojców cystersów, 
kontynuować naukę w Pradze. 
W 1369 r. był już cesarskim pi-
sarzem kancelistą (notariusz 
przysięgły)16, później głównym 
pisarzem w kancelarii wikariusza 
generalnego. W latach 1373–
1380 pełnił kolejno funkcje: pi-
sarza w kancelarii arcybiskupa17, 
kancelisty Sądu Kanonicznego,  
a następnie głównego kance-
listy i osobistego sekretarza 
(prothonotarius cancellarie a do-
mesticus commensalis) kardyna-
ła Jana Očka z Vlašimia, do czasu 
jego ustąpienia ze stanowiska  
w 1378 roku.18 

Od roku 1380 sprawował 
jako kleryk funkcję duchownego 
przy ołtarzu św. Erharda i Oty-
lii w katedrze św. Wita19. Przed  
6 września 1380 r. otrzymał  
z rąk arcybiskupa Jána z Jenšte-
ina święcenia kapłańskie20 i za-
raz po tym został proboszczem  
w kościele św. Havla21. 8 wrze-
śnia 1381 r. ukończył studia 
na uniwersytecie praskim, 
uzyskując tytuł l icencjata 
prawa kanonicznego22. W la-
tach 1383 - 1387 kontynuował 
studia w tym zakresie na uniwer-
sytecie w Padwie, które ukończył 
z tytułem doktora nauk teolo-
gicznych i prawa kanonicznego 
17 października 1387 r.23 

Po powrocie do Pragi  
w 1387 r. został kanonikiem 
(członkiem kapituły) w ko-
ściele św. Julii, pozostając 
proboszczem w kościele św. 
Havla24. Od 1 października 
1389 r. był kanonikiem kapitu-
ły wyszehradzkiej25. W zapisie  
z 20 września tegoż roku zo-
stał po raz pierwszy wymie-
niony jako wikariusz general-
ny26. Od tego czasu w imieniu 
arcybiskupa Pragi prowadził 
sprawy doraźne archidiece-
zji w całych Czechach, łącz-
nie z okręgiem żytawskim  
i kłodzkim27, a także przewodni-
czył posiedzeniom Sądu Kano-
nicznego28. 26 sierpnia 1390 r. 
zrezygnował z funkcji probosz-
cza w kościele św. Havla na rzecz 
urzędu žateckégo arcydiakona29. 
Było to stanowisko najwyższego 
pośrednika między sprawami 
diecezji i podległych jej para-
fii, które mogło mu przynosić 
określone profity. Ks. dr. Jan  
z Pomuka miał wówczas „pod 
opieką” pięć miast i 225 parafii30.
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Spór o Kladruby 
i męczeńska śmierć Jana 
z Pomuka

Jeszcze w 1392 r. wydawało 
się, że relacje pomiędzy hierar-
chami świeckimi i kościelnymi  
w Czechach wrócą na przyja-
zny tor. Wacław IV zdecydował 
wówczas o wznowieniu prac 
przy budowie katedry św. Wita, 
przerwanych w 1385 r. Poprosił  
w tym celu papieża Bonifacego 
IX o wydanie bulli, która zachę-
całaby wiernych do składania 
ofiar na rzecz budowy świątyni. 
Zawezwał także właścicieli ziem-
skich, których majątki były usytu-
owane wokół Pragi w odległości  
do 3 mil, do dostaw materiałów 
budowlanych na plac budowy po 
niskich cenach. Podobne wezwa-
nie dotyczące wsparcia budowy 
wystosował wobec podległych 
sobie struktur kościelnych arcy-
biskup Ján z Jenšteina31. Z oka-
zji wznowienia budowy nakazał 
także umieścić w świątyni nową 
tablicę upamiętniającą fundato-
rów, w tym króla Wacława i jego 
małżonkę Zofię. Wacław IV opu-
ścił Pragę w czerwcu tegoż roku  
i udał się z żoną do zamku Že-
brák, gdzie przebywał do marca 
1393 r. Jeszcze w grudniu 1392 r. 
wydał dekret zwalniający kadrę  
i studentów (duchowni i klerycy) 
uniwersytetu karolińskiego z po-
datków dla praskich miast. Zwol-
nił ich także od odpowiedzialno-
ści karnej za drobne przewinienia 
przed praskimi sądami. Miały te 
sprawy rozstrzygać wewnętrzne 
organy uczelni32. 

Sytuacja we wzajemnych re-
lacjach zmieniła się diametralnie 
w styczniu 1393 r. Wówczas to 
podkomorzy królestwa Czech 
Sigmund Huller wtrącił do wię-
zienia dwóch kleryków za bliżej 
nieokreślone przewinienia. Arcy-
biskup Pragi chciał ich uwolnie-
nia i postawienia przed własnym 
sądem, twierdząc, że dokonali 
drobnych wykroczeń. Obaj du-
chowni zapłacili jednak wyso-
ką cenę. Jeden został skazany  
na śmierć na stosie, drugi na ścię-
cie mieczem. Pelzel przytoczył 
także przykład dwóch nawró-
conych Żydów, którzy zdecy-
dowali się jednak po pewnym 
czasie powrócić do swojej wiary. 
Również i oni znaleźli się pod 
parasolem ochronnym podko-
morzego Hullera. Poirytowany ar-
cybiskup zażądał stawiennictwa 
podkomorzego królestwa Czech 
przed swoim sądem. W tym celu 

wysłał do niego obu swoich wi-
kariuszy - Mikuláše Puchníka  
i Jana z Pomuka, którzy wrócili  
z misji z informacją, że stawi się, 
ale w otoczeniu 200 swoich żoł-
nierzy. Za swojej postępowanie 
podkomorzy został przez arcybi-
skupa ekskomunikowany33.

W atmosferze wzmagają-
cego się konfliktu pomiędzy 
dworzanami króla i przedstawi-
cielami arcybiskupa Pragi doszło  
do kolejnego wydarzenia, któ-
re zaważyło na tragicznym losie 
Jana z Pomuka. Otóż w lutym 
lub marcu 1393 r.34 do urzędni-
ków królewskich dotarła wieść  
o śmierci opata klasztoru bene-
dyktynów Raczka w Kladrubach 
i poczynaniach kurii praskiej  
w tym zakresie. Król Czech no-
sił się z zamiarem utworzenia  
na bazie tego klasztoru nowe-
go biskupstwa, które z założenia 
osłabiałoby pozycję arcybiskupa 
praskiego. Na swoim dworze miał 
w tym czasie dwóch biskupów 
tytularnych, którzy nie posiadali 
swoich diecezji: Mikulaša z Unho-
štu – swojego spowiednika oraz 
kanclerza koronnego i biskupa 
Jana (Hanko Brunosis)35. Jeden 
z nich miał objąć planowane 
biskupstwo.

Jan z Pomuka z racji pełnio-
nej funkcji zatwierdził 10 mar-
ca 1393 roku wybranego przez 
benedyktynów nowego opata 
klasztoru – Olena, po uprzednim 
wystosowaniu pisma do zainte-
resowanych stron, które miały 
prawo sprzeciwić się nominacji36. 
Arcybiskup Jan z Jenštejna i jego 
podwładni zdawali sobie sprawę, 
że król Wacław IV, przebywający 
wówczas w zamku Žebrák, nie 
zdąży ze sprzeciwem. Król do-
wiedział się o sprawie dopiero 
kilka dni po tym fakcie od przy-
byłej do niego delegacji na cze-
le z podkomorzym królewskim 
Hullerem i biskupem Mikulašem. 
Przedstawili oni królowi sprawę 
według własnej argumentacji  
w taki sposób, że wrócił on  
do Pragi w bardzo wzburzonym 
nastroju. Musiał być obecny na 
pogrzebie swojej macochy Elż-
biety Pomorskiej, która zmarła 
14 lutego 1393 r. O tym wydarze-
niu nie wspomina jednak żadna 
z kronik37.

O stanie emocjonalnym Wa-
cława musieli szybko dowiedzieć 
się zastępcy arcybiskupa, ucie-
kając z Pragi do siedziby Jana  
z Jenštejna na zamku w Roud-
nicy, gdzie w strachu oczekiwali  
na dalsz y bieg wydarzeń.  

18 marca 1393 r. arcybiskup Jan 
z Jenštejna przybył do Pragi po 
uprzednim zapewnieniu ze stro-
ny wysłanników królewskich  
w osobach biskupa Mikulaša  
i marszałka dworu królewskiego 
Jana Cůcha von Zasada, że król 
liczy na polubowne załatwienie 
sporu38. 

20 marca 1393 r. z rana Wa-
cław IV odbył z arcybiskupem 
krótką, burzliwą rozmowę,  
w której oskarżył go o wyzna-
czenie opata w Kladrubach bez 
jego zgody oraz o bezzasadne 
oskarżenie podkomorzego kró-
lestwa o herezję. Po czym roz-
kazał zatrzymać cztery osoby  
z jego otoczenia:  Jana z Pomuka, 
Mikuláše Puchníka, míšeňskiego 
proboszcza Wacława Knoblocha  
i świeckiego marszałka dworu 
arcybiskupa Něpra z Roupova, 
a następnie doprowadzić ich  
do siedziby kapituły katedry 
św. Wita na zamku praskim 
(dzisiejsze „stare probostwo”). 
W budynku kapituły Wacław IV 
w otoczeniu kanoników świą-
tyni próbował skonfrontować 
wyjaśnienia podwładnych ar-
cybiskupa, żądając wskazania 
odpowiedzialnego za rady jemu 
udzielane. Wyjaśnienia dziekana 
kapituły Bohuslava von Arnowa 
wprowadziły ponownie króla 
w stan wzburzenia. Uderzył 
on dziekana rękojeścią szpady  
w głowę, polała się krew. Nato-
miast wyżej wymienioną czwór-
kę kazał odprowadzić do izby 
tortur ratusza na Starym Mieście 
(obecnie okolice domu nr 12  
na rogu ul. Rycerskiej i Na Most-
ku)39. 

Gdy król przybył wieczorem 
tego dnia do katowni, dwaj  
z przesłuchiwanych, Knobloch 
i Něpr przedstawili Luksembur-
czykowi swoje zobowiązania na 
piśmie, potwierdzone przez nota-
riusza, że nie mieli i nie chcą mieć 
z poczynaniami arcybiskupa nic 
wspólnego. Zostali w związku  
z powyższym wypuszczeni. Jan  
z Pomuka i Mikuláš Puchník po-
zostali lojalni wobec przełożo-
nego. Zostali poddani torturom. 
Wg. późniejszej relacji Jána z Je-
nšteina złożonej przed papieżem 
Bonifacym IX, Jan z Pomuka miał 
być osobiście przez króla przy-
piekany żywcem pod ramionami, 
a później wleczony przez miasto, 
ciągnąc za sobą drewniany kloc, 
uwiązany do kołka w ustach. 
Przed zrzuceniem z mostu Karola 
do Wełtawy ok. godz. 21.00, miał 
mieć związane ręce z tyłu, stopy 

powiązane z głową i drewniany 
kołek w ustach40. Dużo później-
szy przekaz Pelzla różni się jedy-
nie tym, że dr. Jan z Pomuka nie 
wytrzymał tortur i król Wacław 
IV rozkazał wrzucić go związa-
nego i martwego do Wełtawy. 
Miało to się odbyć ok. północy. 
M. Puchnik został uwolniony41. 
Ciało odnaleziono na prawym 
brzegu Wełtawy 17 kwietnia 
1393 r. w okolicach ul. Dušní. 
Rybacy, którzy wydobyli ciało  
z rzeki, oddali je członkom Zako-
nu Braci Krzyżowych z Czerwo-
nym Sercem (cyriakom). Ciało po-
chowano pierwotnie w kościele 
św. Krzyża. Zostało przeniesione 
między 1396 a 1416  do katedry 
św. Wita.

Arcybiskup Pragi wrócił  
do miasta przed niedzielą pal-
mową 1393 roku. 29 marca 
jego przedstawiciele uzgodnili 
z członkami dworu królewskiego 
warunki, na bazie których miał 
się on spotkać później z kró-
lem. Ustalono między innymi, 
że arcybiskup praski przyzna 
się do podejmowania działań 
w sprawie Kladrub za namo-
wą swoich zastępców. Jan  
z Jenštejna miał się także pogo-
dzić z podkomorzym królewskim 
oraz przekazać w dzierżawę na 
cztery lata kilka swoich mająt-
ków na rzecz margrabiego Mo-
raw Jodoka Luksemburskiego, 
z którym znajdował się w bli-
żej nieokreślonym konflikcie42.  
Po spełnieniu powyższych zobo-
wiązań stawił się przed królem 
2 kwietnia 1393 r. Wówczas miał 
otrzymać od władcy dodatko-
we instrukcje, dotyczące m. in. 
zakazu udzielania ekskomuni-
ki wobec jego poddanych bez 
wiedzy monarchy, a także wspar-
cie swoją osobą przygotowań  
do roku jubileuszowego43. Król 
miał także zażyczyć sobie, żeby 
arcybiskup praski wystosował 
pismo do kurii w Rzymie z re-
komendacją do podniesienia 
statusu opactwa w Kladrubach 
do siedziby biskupiej44.

23 kwietnia 1393 r. Ján  
z Jenštejna pojawił się w Rzymie  
i złożył osobiście doniesienie  
do kurii rzymskiej na Wacława 
IV45. Miał także poprosić pa-
pieża o obłożenie interdyktem 
papieskim nie tylko króla i jego 
dworzan, ale także całego króle-
stwa46. Biograf Jana z Jénšteina 
Petr Klaryfikator w 1401 r. opisał 
historię odnalezienia ciała i po-
dał informację o Janie z Pomuku: 
(…) „ gloriosum Christi martyrem 
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miraculisque coruscum” (…), 
gloryfikując śmierć męczeń-
ską wikariusza generalnego  
w obronie prawa kościelnego: 
(…) „czcigodny Jan, generalny 
wikariusz, z miłości do Boga stał 
się męczennikiem, był palony, 
związany w nogach, później 
utopiony, po czym cudownymi 
zjawiskami otoczony, a ponieważ 
stało się to niedawno, a przez to 
jest znane powszechnie, przez 
co pomijam, ale jest to godne 
pamięci i jak sądzę, jíž jidne obšir-
niěji poznamenáno jest” (…)47. 

Arcybiskup praski wrócił  
do Pragi pod koniec tego roku, 
nie osiągnąwszy zamierzonego 
celu. Papież Bonifacy IX wolał po-
zostać w roli sojusznika Wacława 
IV, w konfrontacji z antypapieżem 
z Awinionu.

Podczas nieobecności arcy-
biskupa, król Wacław IV próbo-
wał przyłączyć opactwo w Kla-
drubach do dóbr biskupa Jana, 
swojego kanclerza koronnego. 
Spotkało się to jednak ze sprze-
ciwem nuncjusza papieskiego. 
Stąd też pod datą 28 sierpnia 
1394 r. odnotowano informację, 
że dochody klasztoru z Kladrub 
trafiały wówczas do kardyna-
ła Pelra z Rawenny, biskupa  
z Frascati48. W 1397 r. opactwo 
w Kladrubach papież Bonifacy 
IX przekazał w lenno probosz-
czowi parafii na Wyszechradzie, 
Wacławowi Kralikowi von Bur-
nicz, zwolennikowi Wacława IV49. 
Dopiero w 1404 r. majątek objął 
kolejny opat Werner.50

Jan z Pomuka (Nepomuka), 
historia kapłana 
męczennika, narodziny 
legendy

Wydarzenia kolejnych lat, 
w tym zwłaszcza spory i walki 
wewnętrzne w Czechach w ro-
dzinie Luksemburgów, o których 
wspomniałem wcześniej, skupiły 
na pewien czas uwagę ówcze-
snych kronikarzy. Informacja  
o tragicznym losie duchownego 
była rozpowszechniana jednak  
w przekazie ustnym przynaj-
mniej wśród ówczesnych nauczy-
cieli i studentów uniwersytetu 
praskiego i zaczęła „żyć własnym 
życiem”. Przesłanką, która za tym 
przemawia jest relacja opata ka-
noników regularnych z Żagania, 
Ludolfa (1398-1422), wcześniej 
studenta tej uczelni, który przy 
okazji krytyki relacji władz świec-
kich w osobie Wacława IV z kle-
rem, opisał w 1398 r. dr Jana, jako 

(…)„czcigodnego męża, miłego 
Bogu i ludziom, Czechom i Niem-
com”(…) 51.

Jeszcze w styczniu 1422 inny 
członek zakonu augustianów An-
dreas z Regesburga (1380-1438), 
w swojej „Kronice rzymskich pa-
pieży i cesarzy” wspomniał, kry-
tykując Wacława IV, o „znanym 
doktorze teologii Janie”, którego 
król kazał utopić za wypowiedź 
wobec swojej osoby: (…) „ten jest 
godny nazywać się królem, który 
dobrze włada królestwem” (…)52. 

Kolejny z historiografów,  
ks. prof. teologii, były rektor Uni-
wersytetu w Wiedniu Tomasz 
Ebendorfer z Haselbachu, inspi-
rowany zapewne oceną rządów 
Luksemburga przez członków 
zakonu augustianów, dodał  
do niej istotną uwagę. Miano-
wicie wysunął jako pierwszy 
twierdzenie, że Jan został zabity 
z powodu „tajemnicy spowiedzi”.  
W swojej kronice: „Chronica 
regum Romanorum", pisanej 
w latach 1445 - 145153, opisał 
wydarzenia z 1393 r., w których 
stwierdził, iż król Wacław IV zrzu-
cił magistra Jana, spowiednika 
swojej żony, do Wełtawy (Mołda-
wy), nie tylko dlatego, że ten miał 
powiedzieć „tylko ten kto rządzi 
dobrze, jest godny być nazywa-
ny królem”, ale także, że „Wacław 
chciał wymóc na nim naruszenie 
tajemnicy spowiedzi”54. 

Pavel Žídek, członek ka-
pituły przy katedrze św. Wita  
na zamku praskim, w swoim 
dziele „Spravovně uvádí” lub 
też „Správa královska a kroniky” 
z roku 147155, przy okazji wy-
chwalania osiągnięć Karola IV 
Luksemburskiego i negowania 
działań jego syna Wacława IV,  
wspomniał o „magistrze Johan-
ku, dziekanie kapituły Wszystkich 
Świętych56 – spowiedniku kró-
lowej, którego Wacław IV kazał 
utopić za odmowę ujawnienia 
tajemnicy spowiedzi”.

Na tym etapie wyłonił się 
odmienny od pierwotnego, 
ukształtowany w przekazie ust-
nym i po części w literaturze, 
obraz kapłana Jana (Johanka), 
znanego tylko z imienia, spo-
wiednika królowej, utopione-
go przez złego króla Wacława 
IV w nurtach Wełtawy. Można  
z dużym prawdopodobieństwem 
przypuszczać, dlaczego taka nar-
racja pojawiła się w stwierdze-
niach ww. duchownych. Otóż 
wszyscy korzystali najprawdo-
podobniej z zasobów intelektu-
alnych konwentu augustianów 

z siedzibą w Regensburgu57. 
Ten ośrodek, będący siedzibą 
władz prowincji bawarsko-cze-
skiej zakonu augustianów, był 
bezpośrednio zaangażowany 
w krytykę króla Czech Wacława 
IV za wprowadzony dekret kut-
nohorski, a później w tłumienie 
ruchu religijno – społecznego 
zwolenników Jana Husa w Cze-
chach, w tym przede wszystkim 
w spory dogmatyczne z żywio-
łem husyckich taborytów58. 
Miał on duży wpływ na działal-
ność uniwersytetów w Pradze  
i w Wiedniu. Reguła zakonu au-
gustianów nadawała szczególny 
wymiar pracy duszpasterskiej, 
posłudze kapłańskiej i sakramen-
towi pokuty, stąd też wielu z jego 
członków było spowiednikami  
na dworach królewskich i książę-
cych ówczesnej Europy. 

Przekaz o „Janie spowiedni-
ku” został z nieznanych przyczyn 
dopełniony „omyłkowym” zapi-
sem dziekana kapituły katedry 
św. Wita Jana z Krumlova, który 
umieścił w dokumentach kate-
dry w 1483 r. datę śmierci Jana: 

(…) „– 1383 Johannco de Pomuk 
sumersus de ponte” (…)59. Na-
stępca Jana z Krumlova, Václav 
z Volfenburka, nieświadomy po-
myłki, kazał taki zapis umieścić 
na nowej tablicy przy grobie 
zmarłego Jana z Pomuka, która 
przez późniejszych badaczy hi-
storiografii kandydata na świę-
tego, została uznana za starszą 
od podania Židka.60

Wacław Hájek z Libočan  
w swojej „Kronice české” z 1541 
r. podchwycił tę informację jako 
wiarygodną i wysunął ciekawą 
hipotezę, która stała się dla ko-
lejnych pokoleń jedną z frapują-
cych teorii spiskowych. Wymienił 
mianowicie dwóch Janów, księ-
dza Jana Nepomucena i doktora 
Johanka, sufragana arcybiskupa. 
Obaj mieli być utopieni, jeden 
w roku 1383 za odmowę zdra-
dy tajemnicy spowiedzi, drugi 
w roku 1393 za wyznaczenie 
nowego opata w Kladrubach  
o imieniu Albert, bez wcześniej-
szej zgody króla. 

Wersja o dwóch Janach zo-
stała następnie rozpropagowana 

Św. Jan Nepomucen na moście praskim, z głową przechyloną na prawo i charakterystyczną 
aureolą z pięciu gwiazd. Fot. Regina Ostrowska



44 Ziemia Kłodzka nr 302-303/sierpień - wrzesień 2020

za granicą przez Jana Dubravia, 
korzystającego zarówno z kro-
niki Hájka, jak i opracowania 
Židka.61 Jan z Pomuka został 
wówczas uznany za obrońcę czci 
i dobrego imienia62. Natomiast 
Jan Nepomucen – za spowied-
nika królowej, żony Wacława IV.  
W 1599 r. Jiří Barthold Ponta-
nus z Breitenberka umieścił już 
„Jana z Nepomuka, spowiednika 
królowej Joanny, małżonki króla 
Wacława“,  w panteonie czeskich 
świętych, jako jałmużnika i mę-
czennika63. 

Wydarzenia drugiej defene-
stracji praskiej, wybuch i prze-
bieg wielkiej wojny trzydziesto-
letniej w Europie w pierwszej 
połowie XVII w. (1618 – 1648)  
i zwycięstwo katolickiej koalicji 
habsburskiej na ziemiach korony 
św. Wacława, nadały nowy wy-
miar i znacznie rozpowszechniły 
tajemnicę życia i śmierci „Jana 
Nepomucena”, sprowadzając 
do roli drugoplanowej, wystę-
pującego w kronice Hájka, Jana 
z Pomuka.

16 lipca 1621 r. ówczesny 
arcybiskup praski Jan Lohel 
odnowił ołtarz NMP w katedrze 
św. Wita, gdzie obok świętych, 
Łucji, Otylii, Klemensa pojawiło 
się również imię „Jana spowied-
nika”. Dzięki staraniom dziekana 
kapituły katedry Kašpara Petra 
Drauskovia, to właśnie ta świąty-
nia stała się głównym miejscem 
kultu Jana Nepomucena, obok 
jego rodzinnej miejscowości64. 
On również miał przyczynić się 
do rozpoczęcia w 1639 roku,  
w miejscu urodzenia Jana, bu-
dowy kościoła pod wezwaniem 
św. Jana Chrzciciela. Z jego ini-
cjatywy została wydrukowana  
w 1641 książka Fama Posthuma  
z ilustracjami Karla Škréty, w któ-
rej po raz pierwszy przedstawio-
no legendę „świętojańską” w for-
mie literackiej w języku czeskim, 
niemieckim i łacińskim.

Dzieło Drauskovia konty-
nuował Jan Ignác Dlouhovesky 
(1638-1701), wychowanek pra-
skich jezuitów, członek kapitu-
ły tejże świątyni od 1668 roku, 
który w swojej kronice z dziejów 
katedry, przedstawił w języku ła-
cińskim pierwszą biografię Jana 
Nepomucena. Czytamy w niej: 
(…) o błogosławionym Janu Ne-
pomuckém, kanoniku praskim  
i dziekanie kaplicy pw. Wszyst-
kich Świętych, za zachowanie 
tajemnicy spowiedzi z praskiego 
mostu zrzuconym i utopionym 
16 maja 1383.(…). Autor zebrał  

w niej wszystkie dostępne infor-
macje na temat postaci. Zabrakło 
w niej jednak wzmianki o ostat-
nich dniach życia Jana65.

W 1670 r. pracę nad bio-
grafią przyszłego świętego 
rozpoczął Bohuslav Balbín  
z Vorličné (1621 – 1688), ksiądz 
jezuita, czeski historyk, kroni-
karz i pedagog. W antwerpskiej 
edycji poświęconej wszystkim 
świętym kościoła katolickiego, 
Acta sanctorum66 przedstawił 
swoje dzieło „Život svatého 
Jana Nepomuckého, pražského 
chrámu metropolitního u sv. Víta 
kanovníka, kněze a mučedníka”67, 
które posłużyło później za pod-
stawę rozpoczęcia procesu be-
atyfikacji Jana. 

Zawarł w nim bardzo wiele 
szczegółów z życia duchowne-
go, które później były rozbierane 
przez potomnych na czynniki 
pierwsze i stały się przyczyną 
licznych sporów zwolenników 
i antagonistów jego wersji wy-
darzeń. Balbin przedstawił Jana 
Nepomucena jako wielkiego ka-
płana, kaznodzieję, członka kapi-
tuły katedry św. Wita, jałmużnika, 
który swoją posługę wobec wier-
nych wykonywał nieodpłatnie.  
Ze szczególną uwagą potrakto-
wał wątek relacji króla Wacława 
IV z księdzem – spowiednikiem 
jego żony królowej Joanny68. Pi-
sząc pracę musiał pamiętać o jed-
nym z bardzo ważnych kanonów 
w strategii jezuitów, którym była 
pozycja kapłana – spowiednika69. 

W rozsławianiu postaci Jana 
Nepomucena Bohuslav Balbin 
miał oprócz Dlouhoveskiego, 
poważnego sprzymierzeńca  
w osobie Tomasza Pešiny z Če-
chorodu, który od 4 maja 1670 r. 
pełnił funkcję dziekana kapituły 
św. Wita i wkrótce został general-
nym wikarym arcybiskupa Mate-
usza Ferdynanda Sobka z Bilen-
berka. Stąd też, w dokumentach 
katedry z 1675 r. pojawiła się już 
informacja o zabiegach kapituły 
świątyni o wyróżnienie „błogo-
sławionego” Jana Nepomucena  
w kurii rzymskiej, który cieszył się 
w Czechach specjalną adoracją. 

W 1683 r. na moście praskim 
(obecnie Karola) została umiesz-
czona rzeźba Jana Nepomucena 
wykonana pierwotnie w drew-
nie, autorstwa Jana Brokoffa, 
powstała w oparciu o gipsowy 
model austriackiego rzeźbiarza 
Mateusza Rauchmüllera i odla-
na w brązie przez Wolfa Hieroni-
ma Heroldta w Norymberdze70.  
W 1691 zbudowano drewnia-

ną kaplicę poświęconą Janowi  
na miejscu dzisiejszego kościoła 
pod tym wezwaniem „Na Skałce”, 
przy którym rozpoczęło działal-
ność pierwsze towarzystwo jego 
imienia. W 1708 r. zbudowano  
i wyświęcono w Hradcu Králové 
pierwszy w Czechach kościół pod 
wezwaniem Jana Nepomucena.

Należy przy tej okazji dodać, 
że w dziele Balbina „Liber hagio-
graphicus – Bohemia sancta -  
o svatých”, poświęconemu 
wszystkim postaciom, które 
przyczyniły się do szerzenia idei 
chrześcijańskich w Czechach, 
obok Jana Nepomucena, zo-
stał także wymieniony „doktor 
Johánek, sufragan i generalny 
wikariusz arcybiskupa praskiego”, 
który zmarł w 1393 r.71

Beatyfikacja i kanonizacja 
Jana Nepomucena.

15 maja 1715 praski arcybi-
skup František Ferdinand Khün-
burg ogłosił rozpoczęcie procesu 
beatyfikacji Jana Nepomucena. 
15 kwietnia 1719 r. dokonano 
otwarcia trumny, gdzie znalezio-
no relikwię zawierającą fragment 
języka zmarłego generalnego wi-
karego. 31 maja 1721 r. papież 
Innocenty XIII (1721–1724) ogło-
sił Jana Nepomucena błogosła-
wionym72. 

W kolejnym roku rozpoczął 
się proces kanonizacji. Atrybuty 
świętości wymienione w doku-
mentach kanonizacyjnych to: 
zachowany w relikwii język, 
jego jędrność i zaróżowienie, 
cud uzdrowienia Teresy Ve-
roniki Krebsovej w 1701 roku  
po komplikacjach pooperacyj-
nych (paraliż ramienia) za sprawą 
modlitwy do Jana Nepomuce-
na oraz cudowne uratowanie 
siedmioletniej córki zarządcy 
majątku Strakonice, Rozálii 
Hodánkovej. Miała w tym po-
móc modlitwa jej matki Klary 
do figury Jana Nepomucena  
w momencie, gdy córka wpadła  
do lodowatej wody (22 lutego 
1718 r.) pod koła młyńskie Pěti-
kolskiego młyna w Strakoni-
cach. Papież Benedykt XIII w dniu 
19 marca 1729 r. dokonał bullą 
Christus Dominus uroczystej 
kanonizacji Jana Nepomucena 
w bazylice św. Jana na Latera-
nie73. Dokument kanonizacyjny 
(ok. 500 stron) zawierał w głów-
nej mierze zeznania świadków, 
którzy potwierdzili treść zawar-
tą w pracy B. Balbina74. Stąd też  
w dokumencie podano datę 

śmierci świętego 16 maja 1383 
r. oraz jej przyczynę – opór przed 
ujawnieniem tajemnicy spowie-
dzi.

Uroczystości religijne zwią-
zane z kanonizacją, które od-
bywały się w Pradze w dniach  
9-16 października 1729 roku, 
zgromadziły łącznie ok. 200 000 
pielgrzymów z całych Czech i są-
siednich krajów. Wszystko zostało 
zrealizowane według książkowe-
go wręcz scenariusza, wynikają-
cego z tradycji katolickiej kultu 
religijnego, bardzo pieczołowi-
cie kultywowanej przez zakon 
jezuitów. W kolejnym roku cele-
browano podobne uroczystość 
z dużym rozmachem w diece-
zji hradeckiej i litomierzyckiej.  
A w ślad za tym wizerunki i figury 
świętego zaczęły powstawać jak 
grzyby po deszczu w formie cha-
rakterystycznej dla ikonoklastyki 
katolickiego baroku, we wszyst-
kich zakątkach Czech i poza gra-
nicami królestwa.

Prawda historyczna 
w konfrontacji z kultem
Jana Nepomucena

W ślad za uwielbieniem  
dla postaci św. Jana, towarzyszy-
ły temu także zachowania prze-
ciwstawne. Częstokroć obraźliwe  
i wyśmiewające ideę świętości. 
Do tego doszło pewne zwąt-
pienie i zaskoczenie wywołane 
nowo odkrytymi faktami w hi-
storiografii patrona Czech. 

W 1747 r. praski augustia-
nin Eliasz Sandrich, znany jako 
ojciec Athanasius (1709-1772), 
w swojej dysertacji historycz-
nej wrócił do kroniki Židka  
i przedstawił tezę, w której uto-
piony generalny wikariusz Jan 
z Pomuka jest tożsamy z osobą 
św. Jana Nepomucena. Wiado-
mość sprawiła, że historiografia 
poświęcona Janowi Nepomuce-
nowi ożyła na nowo. W 1752 r. 
prefekt watykańskiej biblioteki 
Józef Szymon Assemani odna-
lazł zapis skargi arcybiskupa Jana  
z Jenštejna na Wacława IV z lipca 
1393 r. Nowe odkrycie pogłębiło 
jeszcze bardziej przepaść w po-
glądach osób reprezentujących 
różne nurty społeczno-religijne 
nie tylko w Czechach. Dyskusja 
na ten temat, zapoczątkowana 
w epoce oświecenia, w drugiej 
połowie XVIII w. jest praktycz-
nie kontynuowana do chwili 
obecnej.

W k ręgach k atol ick ich  
w 1779 roku, za sprawą Józefa 
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Dobrovskiego (1753  – 1829), już 
cały uniwersytet praski święto-
wał 16 maja dzień pamięci św. 
Jana z Pomuka75. Dobrowsky, 
ksiądz, filolog i historyk epo-
ki oświecenia, był pierwszym 
katolickim duchownym, który 
upatrywał przyczyny śmierci św. 
Jana, bardziej w jego lojalności 
wobec interesów kościoła, niż w 
odmowie ujawnienia tajemnicy 
spowiedzi76.

Odmienne zdanie w tej 
kwestii zaprezentował Gelasius 
Dobner (1719  – 1790), katolic-
ki ksiądz pijar, również historyk 
epoki oświecenia, autor krytycz-
nego komentarza do „Kroniki 
czeskiej” Hájka. W swojej roz-
prawie z 1784 roku, wydanej  
w języku niemieckim i łacińskim 
„Świadectwo o umęczeniu Jana 
Nepomucena za utrzymanie ta-
jemnicy spowiedzi”, stwierdził, że 
papieski dokument dotyczący 
kanonizacji Jana Nepomucena 
zawiera pomyłkę jedynie co  
do osoby. Nie myli się natomiast 
w podaniu przyczyny śmierci. 
Dobner stwierdził, że król Wacław 
IV pozostał jeszcze na chwilę  
z Janem po zwolnieniu trzech 
pozostałych świadków i chciał 
uzyskać informację o spowie-
dzi. Gdy spotkał się z odmową, 
zabił. Milczenie ówczesnych 
kronikarzy na ten temat uznał 
za przejaw strachu i niewiedzy. 
Jego zdaniem, najwięcej na ten 
temat mogłaby powiedzieć Zofia, 
druga żona Wacława77.

Dobrowsky w odpowiedzi  
na wywód Dobnera, miał stwier-
dzić, że zgadza się z tezą o po-
myłce w odniesieniu do osoby, 
a nie całości sprawy, ale dodał: 
„Nie może być większej pomył-
ki, niż jak się za świętego uzna 
człowieka, który nigdy nie żył”78.

W obronie dotychczas obo-
wiązującej wersji wystąpił były 
jezuita, ksiądz historyk Franciszek 
Pubička, który uznał poglądy 
ww. duchownych za sprzeczne 
z tradycją katolicką. Jak stwier-
dził Vlnas, jego myśl sprowadzała 
się do konkluzji: (…) „Chciałby 
wierzyć współczesnym history-
kom, ale nie pozwala mu na to 
pobożność i szacunek dla trady-
cji” (…)79.

Kolejny etap rozważań nad 
historiografią Jana Nepomuce-
na był związany z podejściem  
do osoby kapłana – męczenni-
ka po niepokojach społecznych  
w całej Europie, tzw. „Wiosny 
Ludów”. W Czechach pojawił 
się wówczas na sztandarach 

czeskich bojowników o wolność 
i niepodległość inny Jan, prekur-
sor ruchu społeczno – religijnego 
pierwszej połowy XV wieku, pro-
pagator języka czeskiego – Jan 
Hus.

Stąd też już w 1849 r. swoją 
teorię przedstawił m. in. Ferdy-
nand Břetislav Mikoviec (1826 
- 1862), historyk, pisarz i arche-
olog, wg. której Jan Nepomucen 
został wymyślony, żeby ukryć  
w cieniu pamięć o Janie Husie80. 

Obszernej analizy dotyczą-
cej jednego z symboli religijnych 
kościoła katolickiego, dokonał 
Otto Abel (1824-1854), niemiecki 
historyk, syn pastora ewange-
lickiego, bardzo przywiązany  
do pruskich tradycji narodo-
wych. W swoim wykładzie  
z marca 1853 r. pt. „Legenda  
o św. Janie Nepomucenie”, 
który został opublikowany już  
po śmierci autora w 1855 roku, 
wiele miejsca poświęcił nieja-
snym jego zdaniem przekazom 
historycznym, konfrontując je ze 

stanem rzeczy, na sobie znanym 
etapie znajomości wiedzy histo-
rycznej. Za „ojców” wyniesienia 
Jana Nepomucena na ołtarze 
uznał Židka, Hájka i Balbina, 
których teksty były zaskakująco  
ze sobą zbieżne. Zwrócił uwagę 
na fakt, że przesłanie ww. osób 
skupiło się na wyróżnieniu po-
jęcia „obrony tajemnicy spowie-
dzi”, w myśl tezy św. Augustyna 
„Martyres non facit poena, sed 
causa” (Ból nie czyni jeszcze mę-
czennikiem, lecz przyczyna)81. Za-
rzucił jezuitom, że przyczynili się  
do manipulacji w historiografii 
Jana Nepomucena w „Kronice 
czeskiej” Hájka. W jego opinii  
po 1848 r. Czesi wybrali sobie 
na bohatera innego Jana – Jana 
Husa82. Abel wskazał, odnosząc 
się do opinii Dobnera, że wła-
ściwym księdzem spowiedni-
kiem królowej Zofii był Jan Hus,  
do którego miała ona pełne za-
ufanie83.

Ablowi pomagał w jego 
pracy czeski historyk Wacław 

V. Tomek, który dostarczył mu 
materiały źródłowe i dostępną 
literaturę. Tomek był katolikiem, 
a mimo to wyjawił swoją opinię  
o pracy O. Abla: „Z treści pra-
cy wynika, że się nie zgadza  
z opiniami starszych i młodszych 
kronikarzy, którzy uważali gene-
ralnego wikarego Jana z Pomuka 
za świętego, tj. za św. Jana Ne-
pomucena. Nie mogę o tym 
zaświadczyć z tej przyczyny, że 
kanonizacja św. Jana Nepomu-
cena przez stolicę apostolską nie 
odpowiadała tej osobie, jak i po-
bożna opinia ludu na początku 
minionego wieku skierowana ku 
osobie świętego, nie była zwią-
zana z osobą Jana z Pomuka, ani 
z inną osobą”. Z tego powodu 
spotkał się z ostrą krytyką śro-
dowisk stojących w obronie  
św. Jana. Z kolei Franciszek Pa-
lacky, najbardziej poważany 
w Czechach historyk, ojciec naro-
du, reprezentujący światopogląd 
protestancki, stwierdził, że przy 
znikomym dostępie do źródeł, 

Sarkofag św. Jana Nepomucena w katedrze św.św. Wita, Wojciecha i Wacława w Pradze. Fot. Regina Ostrowska
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nie powinno się na ten temat 
wypowiadać jednoznacznie. 
Dodał jednak, że historia Jana 
Nepomucena jest bardziej wy-
tworem legendy niż prawdą 
historyczną84.

Poz wolę sobie jeszcze  
na koniec przytoczyć w zarysie 
poglądy innego znanego cze-
skiego historyka Josefa Pekařa 
z I połowy XX w. Wielu zwolen-
ników modernizmu w kościele 
katolickim zarzucało mu udział 
w pomaganiu Kościołowi w fał-
szowaniu historii na ten temat. 
On odniósł się do tych oskarżeń 
m. in. w publikacji „Tři kapitoly  
o sv. Janie Nepomuckém”. W for-
mie koncyliacyjnej zaprezento-
wał swój punkt widzenia. Oto 
wybrane przeze mnie najistot-
niejsze spostrzeżenia: legendy 
świętych nie były pisane w pełnej 
zgodności z prawdą historyczną; 
walorem i siłą legendy święto-
jańskiej były jej pomyłki w treści 
oraz historia „okraszona” cuda-
mi; treść liturgii Kościoła może 
odbiegać od „świata rozumu”; 
mnogość dzieł sztuki w rzeźbie 
i architekturze, które przynio-
sła ze sobą epoka baroku, do-
starczała ludziom dużo ciepła  
i radości; apogeum tego piękna 
świętości religijnej w Czechach 
można było zaobserwować przy 
okazji obchodów świętojańskich 
16 maja85; określenie Jana Ne-
pomucena spowiednikiem 
królowej to wytwór ludowej 
wyobraźni; on sam odnosił się 
do tego krytycznie, uważając, że 
było to niemożliwe86; gdyby nie 
klęska zwolenników reformacji 
w Czechach w bitwie pod Białą 
Górą, temat świętości Jana Ne-
pomucena byłby zamknięty;  
B. Balbin spoglądał na swoje 
dzieło jak na legendę, dlatego 
uważał, że wolno mu było „upięk-
szyć” tekst87; „pisał swoją wersję 
na starym pergaminie, na którym 
pierwotna treść została zatarta 
i z biegiem lat stała się nieczy-
telna”88; do wyniesienia Jana Ne-
pomucena na ołtarze przyczynili 
się trzej gorliwi czescy patrioci, 
Balbin, Dlouhoveský i Pešina.

Pekař był zdania, że „Jan 
Nepomucen należy do tego 
mniejszego pocztu świętych, 
którzy zdali egzamin z historii za 
sprawą świeckiej legitymacji – 
prawa ludu”89.

 Postać świętego była prak-
tycznie nieodłącznie kojarzona  
z dynastą panującą, stąd też 
społeczność rodzącej się pierw-
szej republiki Czechosłowacji, 

podobnie jak to miało miejsce  
z kolumną NMP na rynku Starego 
Miasta w Pradze, w latach 1919 – 
1920 niszczyła pomniki świętego,  
a rząd tego kraju w 1925 r. zde-
cydował o zniesieniu dnia wol-
nego 16 maja, przypadającego 
na wspomnienie liturgiczne  
św. Jana Nepomucena w Cze-
chach. 

Stanowisko Kościoła 
rzymskokatolickiego

Posłużę się w tym miej-
scu stwierdzeniem Wilfrida  
J. Harringtona90: „Kościół nie 
wypowiada się autorytarnie  
i krytycznie w sprawach krytyki 
oraz szczegółów historycznych, 
jeśli nie wiążą się one z kwestiami 
dogmatycznymi czy moralnymi. 
Kościół zajmuje się zagadnie-
niami wiary i moralności oraz 
sprawami bezpośrednio z nimi 
związanymi”.

Stąd też hierarchowie Ko-
ścioła przez długie lata z uwagą 
przysłuchiwali się burzliwej dys-
kusji na temat postaci św. Jana 
Nepomucena (Jana z Pomuku), 
nie zabierając na ten temat głosu.

Stan wiedzy w tym zakresie 
najpełniej odzwierciedla kore-
spondencja papieża Jana Pawła II 
skierowana do arcybiskupa Pragi 
Franciszka kardynała Tomaška 
z 2 marca 1979 roku, z okazji  
250. rocznicy kanonizacji Jana 
Nepomucena oraz późniejsza, 
do jego następcy, arcybiskupa 
Miloslava Vlka, z okazji 600-lecia 
śmierci męczennika, z 19 marca 
1993 r.

Z pierwszego listu wynika, że 
Jan Nepomucen to pilny student 
przygotowujący się do świętego 
kapłaństwa, oddany proboszcz 
parafii św. Gawła (Havla) w Pra-
dze, kanonik, a później general-
ny wikariusz, odpowiedzialny 
za sprawy Kościoła. W obronie 
prawa kościelnego przeciw sa-
mowoli króla Wacława IV był 
przez niego osobiście torturo-
wany. Gdy w wyniku tortur zmarł, 
król kazał go zrzucić z mostu  
do Wełtawy. 

Pozwolę sobie w tym miejscu 
przytoczyć cytat z listu: (…) „Kil-
kadziesiąt lat po śmierci Bożego 
męża zaczęła szerzyć się wieść, że 
król kazał go zabić dlatego, że nie 
chciał zdradzić tajemnicy spowie-
dzi. Tak męczennik za swobodę 
kościoła, zaczął być czczony jako 
świadek sakramentalnej tajemni-
cy. Słusznie więc wówczas, mój 
czcigodny i umiłowany bracie, 

ówczesny Twój poprzednik, pra-
ski arcybiskup, lud i na koniec, 
cały kościół uważali go za świę-
tego. Ostatnie badania przepro-
wadzone przez naukową komisję 
w latach 1971-1973 potwierdziły, 
że Jan Nepomucen był faktycz-
nie męczony jak udowadniają  
i odkrywają jego kości”91.

Z drugiego listu jednoznacz-
nie wynika, że Kościół wpisał  
w pierwszym rzędzie św. Jana 
Nepomucena w poczet świę-
tych za jego doniosłą posługę 
kapłańską, w której jego posta-
wa uczyniła go wybitnym apo-
stołem sakramentu pojednania  
i pokuty. W dalszej części listu 
pojawia się dopiero zdanie: 
„Św. Jan Nepomucen to przede 
wszystkim święty męczennik. Zo-
stał tak nazwany zaraz po śmierci 
przez swego arcybiskupa, który 
uczynił go swym wikariuszem ge-
neralnym”. „Zginął jako człowiek 
sprawiedliwy z ręki niesprawie-
dliwych”.

Kościół pozostaje tym samym 
niezmiennie przy stanowisku, że 
św. Jan Nepomucen to symbol 
męczeństwa kapłana – spowied-

nika, z adnotacją o śmierci jako 
obrońcy immunitetu kościel-
nego. 

Podsumowanie

Zapewne dla wielu czytelni-
ków zamieszczone w treści ar-
tykułu informacje są doskonale 
znane, nie mniej jednak pozwo-
liłem sobie na ich „odświeżenie”. 
Historyk pisze pracę z perspek-
tywy czasu w jakim przyszło mu 
żyć, stąd też myśli, że ogarnia 
wszystko, co jest przedmiotem 
badań, ale być może i w tym 
przypadku ktoś zainteresowany 
znajdzie jakiś wątek, o którym 
wcześniej nie słyszał. Mam tu 
na myśli m. in. moje koleżanki 
i kolegów, którzy tak jak ja, wę-
drują z grupami wycieczkowymi 
po „Złotej Pradze” w Republice 
Czeskiej i często mijają figury św. 
Jana Nepomucena.

Zarówno w literaturze cze-
skiej, jak i obcojęzycznej po-
stać świętego przewija się jako 
przykład ofiary niezwykle złych, 
agresywnych czynów króla Czech 
Wacława IV, którego wszyscy ów-

Wacław IV Luksemburski
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3.  J. Umiński, op.cit., s. 494.
4.  Jego matką była Anna Świdnicka, trzecia z rzędu żona Karola IV, córka Henryka II, 
brata księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II „Małego”.

5.  Ján z Jenšteina, arcybiskup Pragi, żył w latach 1348 – 1400.
6.  M. F. Pelzel, Lebensgeschichte des Römischen und Böhmischen Königs Wenceslaus, 
cz. 1 (1361- 1395), Prag 1788. s. 134-142. František Martin Pelcl (1734 – 1801), czeski 
patriota, historyk epoki oświecenia, filolog i pedagog.
7.  Pałac królewski, w którym od 1383 r. zamieszkiwali kolejni władcy Czech do 1484 r.
8.  M. F. Pelzel, op.cit., s. 283-290.
9.  M. F. Pelzel, op.cit., s. 184.
10.  Ibidem, s. 185.

Przypisy

cześni mu kronikarze, a w ślad 
za nimi kolejni badacze historii 
określali jako apodyktycznego 
alkoholika, nie panującego nad 
swoimi zachowaniami. Wie-
my jednak już teraz, że był on 
przede wszystkim ofiarą walki 
hierarchów kościoła w Czechach 
z władzą świecką o pełny immu-
nitet Kościoła w sprawach eko-
nomiczno – sądowych. 

Znany jest dla polskiego czy-
telnika najgłośniejszy przypadek 
takiego sporu z XIII w. pomiędzy 
księciem Henrykiem IV Prawym 
i biskupem wrocławskim Toma-
szem II, który zakończył się nie-
spodziewaną i do dzisiaj nie wy-
jaśnioną śmiercią tego pierwsze-
go. Znany jest także przypadek 
antagonizmów między królem 
Polski Kazimierzem III Wielkim  
a biskupem krakowskim Bodzan-
tym z Jankowa. Władca Polski, 
znany ze swobodnego stylu życia 
(kobiety, alkohol) rozkazał utopić 
w nurtach Wisły w nocy z 13 na 
14 grudnia 1349 r. wikariusza 
biskupa krakowskiego Marcina 
Boryczkę, za to, że ten wysłany 
przez przełożonego starał się na-
kłonić króla do życia po chrześci-
jańsku. Król nie poniósł za to żad-
nych konsekwencji. Ufundował  
6 kościołów i sprawę zakończono.

Z historycznych przekazów 
znamy jedynie skargę Jana  
z Jenštejna, krótką wstawkę 
jego biografa oraz nie mniej 
krótki zapis Ludolfa z Żagania, 
które nawiązują do powyższego 
wątku. Wszystkie kolejne zapi-
sy, pojawiające się po upływie 
dziesięcioleci, nawiązują już  
do wątku zapoczątkowanego 
przez kronikarzy XV w. i roz-
powszechnionego szczególnie  
w historiografii przełomu XVII  
i XVIII w.

Istotny okazał się mianowicie 
inny, nieznany wyżej wymienio-
nym szczegół, wątek męczeń-
skiej śmierci kapłana, w imię 
ochrony niezbywalnego prawa  
do ochrony tajemnicy spowie-
dzi. Dla Kościoła katolickiego, 
ten fakt, niezależnie od tego, czy 
był prawdą historyczną, czy tylko 
domniemaniem, miał pierwszo-
rzędne znaczenie w walce z ru-
chami reformacyjnymi w kościele 

powszechnym. Tej „późniejszej” 
przyczynie śmierci kapłana to-
warzyszyła seria „tajemniczych 
pomyłek”, z rodzącymi się niemal 
natychmiast mniej lub bardziej 
wiarygodnymi opowieściami, le-
gendami i mitami. Spór wokół 
legendy Balbina, dla jednych był 
sporem o prawdę historyczną, 
przeciwstawianą fantazji piszą-
cego (moderniści kontra tradycja 
kościelna92). Dla innych był to 
spór dogmatyczny o zasadność 
istnienia sakramentu pokuty (Ko-
ściół katolicki kontra husyci i inne 
kościoły reformowane). 

Obecnie sprawa ta nie budzi 
już takich emocji. Nie mamy już 
dzisiaj wątpliwości, że postacią 
historyczną jest Jan z Pomuka 
nazwany Nepomucenem. Pomył-
ka Hájka o dwóch Janach została 
ostatecznie wyłączona ze sfery 
dyskusji. Przyjmuje się obecnie 
za wiarygodne treści zawarte  
w pierwszych przekazach hi-
storycznych, ale także pozosta-
ją przy głosie te, które zawiera  
w sobie legenda świętojańska.

Dla wielu, m. in. licznej rzeszy 
przewodników po Pradze, moc-
no zaangażowanych w przedsta-
wianie historiografii św. Jana 
Nepomucena, istotnym zagad-
nieniem jest także odpowiedź  
na pytanie, która z małżonek kró-
la Wacława IV była zaangażowa-
na w historię męczeństwa Jana. 
Proponowałbym w tym wzglę-
dzie następujące rozwiązanie. 
Przyjąć za obowiązującą wersję 
prezentowaną przez Kościół,  
w której istotnym jest przedsta-
wianie świętego jako kapłana, 
apostoła sakramentu pojed-
nania i pokuty, bez wnikania  
w szczegóły. Gdy natomiast chce-
my już koniecznie je wymienić, 
proponuję odnieść się konkretnie  
do XVII – wiecznej legendy B. Bal-
bina, w której wymieniona jest 
Joanna. Pozwala na to pewne do-
mniemanie czasowo-przestrzen-
ne. Zwolennicy tezy, w której 
bohaterką historii miałaby być 
Zofia, powinni odwoływać się  
do XVIII-wiecznej teorii przed-
stawionej przez księdza epoki 
oświecenia G. Dobnera. Ta już 
jednak budzi poważne obawy. 
Można się o tym przekonać wstę-

pując do Kaplicy Betlejemskiej  
w Pradze, gdzie jedną z orędow-
niczek kazań Jana Husa była kró-
lowa Zofia. 

Wędrując po „Złotym mie-
ście”, mało kto już dzisiaj myśli, 
że dwie wielkie postacie mę-
czenników były przez długie lata 
przedmiotem sporów o prymat 
w czeskiej historiografii. Obecnie 
obaj wymienieni znajdują swo-
je poczesne miejsce na kartach 
historii. Zainteresowani Janem 
Husem mogą podziwiać jego 
monument na rynku Starego 
Miasta w Pradze. Jan Nepomu-
cen jest natomiast podziwiany, 
zarówno w katedrze św. Wita, jak 
i na moście Karola, z nieodłącz-
nymi atrybutami legendy.

Kult św. Jana jest nieroze-
rwalnie związany z epoką baroku 
w Czechach pod panowaniem 
Habsburgów. O jego charakterze 
i dużym rozmachu zadecydowało 
nie tyle współdziałanie Kościoła  
z władzą świecką, ile determi-
nacja zakonu Towarzystwa Je-
zusowego, będącego wówczas 

u szczytu swej potęgi. To kosmo-
polityzm jezuitów zadecydował  
o tak szerokim rozpowszech-
nieniu martyrologii świętego 
w świecie. 

Dzisiaj można postawić jed-
nak pytanie, dokąd ten kult obec-
nie prowadzi? Czy w dalszym 
ciągu wypełnia swoje przesłanie 
komunikacji z Bogiem poprzez 
wizerunek świętego? Czy też sta-
je się elementem zjawiskowym  
w kulturze masowej. W tym kon-
tekście powołam się na rozwa-
żania wybitnego polskiego filo-
zofa L. Kołakowskiego na temat 
świętokradztwa w ujęciu doktry-
nalnym nauk kościoła93, pytając  
o granicę, której nie można prze-
kroczyć, żeby zachować właściwą 
formę oddania szacunku warto-
ści chrześcijańskiej, świętości. 
Wspominam o tym, widząc tłumy 
turystów przemieszczających się 
obok figur świętego w Pradze,  
a także w naszym Kłodzku. 

Biskup Jan z Jenštejna
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Wprowadzenie

Miasto i gmina Szczytna, po-
łożona w malowniczej kotlinie 
zwanej Obniżeniem Dusznickim, 
wzbogaciła się na początku 2020 
roku o kolejny obiekt, który może 
w znacznym stopniu ożywić 
krajobraz turystyczny regionu. 
Jest nim XIX-wieczny zamek 
„Leśna Skała”, który swym ob-
rysem zewnętrznym nawiązuje 
do średniowiecznych warowni 
rycerskich. Prace przy jego rewi-
talizacji potrwają zapewne dłu-
go, jednakże już obecnie można, 
obok wspaniałych widoków z po-
łożonych nieopodal wychodni 
skalnych, stanowiących najbar-
dziej wysunięty w kierunku po-
łudniowo-wschodnim fragment 
stoliwa Gór Stołowych, zajrzeć 
również do wnętrz budowli, 
opuszczonych pod koniec mar-
ca przez wychowanków Domu 
Pomocy Społecznej.

Blokhauz na Szczytniku

Historia zasiedlenia zachod-
niej części wzgórza Szczytnik 
(589 m. n.p.m.) rozpoczęła się  
w II połowie XVIII wieku za pano-
wania króla Prus Fryderyka Wil-
helma II Hohenzollerna, bratan-
ka ambitnego władcy państwa 
pruskiego Fryderyka II zwanego 
Wielkim.

Jest związana z erą rywaliza-
cji o hegemonię w państwach 
rzeszy niemieckiej między dy-
nastiami Habsburgów i Hohen-
zollernów. Jej następstwem 
były często wybuchające kon-
flikty zbrojne, zapoczątkowane  
w 1740 roku, z chwilą objęcia tro-
nu w Prusach przez Fryderyka II. 
Pomysł założenia warowni w tym 
miejscu powstał po zakończeniu 
jednej z takich konfrontacji o suk-
cesję bawarską, po zmarłym bez-
potomnie elektorze bawarskim 
ks. Maksymilianie Józefie III, z lat 
1778/17791 i przed planowanym 
wybuchem kolejnej w 1790 r.2  

W nowy konflikt, obok Hanoweru 
i Saksonii3, w roli sojusznika pań-
stwa pruskiego miała być także 
zaangażowana Rzeczypospolita4, 
w której liczono na odzyskanie 
terytorium Galicji zagarniętej po 
pierwszym rozbiorze Polski.

Wojska pruskie przygotowy-
wały się do nowej batalii zbroj-
nej już od początku 1790 roku, 
koncentrując się wzdłuż granicy 
z Czechami na rubieży Gór So-
wich. Pruscy dowódcy wojskowi 
bardzo dokładnie przeanalizo-
wali przebieg działań zbrojnych 
z „wojny kartoflanej”5, w tym 
zwłaszcza tych, które były pro-
wadzone na obszarze Hrabstwa 
Kłodzkiego. Z własnych doświad-
czeń wysunęli wniosek mówiący 
o potrzebie budowy łańcucha 
umocnień polowych tzw. wysu-
niętych posterunków, blokhau-
zów6, rozbudowywanych do roz-
miarów małych fortów, których 
zadaniem miało być wczesne 
ostrzeganie przed zbliżającym się 
nieprzyjacielem, prowadzącym 
często wojnę podjazdową przy 
użyciu niedużych formacji zbroj-
nych lub też wykorzystującego 
element zaskoczenia, prowadząc 
swoje siły mało uczęszczanymi 
szlakami komunikacyjnymi.

Wybór miejsc rozlokowania 
obiektów podsunął zapewne 
pruskim inżynierom i kartogra-
fom austriacki feldmarszałek Da-
gomert Sigmund von Wurmser, 
ponieważ to on polecił swoim 

podwładnym jeszcze w trakcie 
konfliktu, zaraz po wydarzeniach 
z połowy stycznia 1779 roku, roz-
lokowanie posterunków i baterii 
ogniowych w ww. lokalizacjach 
lub ich pobliżu, żeby zablokować 
wojskom pruskim wszelką możli-
wość oskrzydlenia wojsk austriac-
kich w rejonie ich stacjonowania, 
na zachód i południe od twierdzy 
w Kłodzku, na linii Broumov, Rad-
ków, Karłów, Szczytna, Bystrzyca 
Kłodzka7. Jego wojska wycofa-
ły się z zajmowanych rubieży,  
w tym z ww. stanowisk dopiero 
po 18 maja 1779 r.8

Krótki epizod zbrojny, zwią-
zany z warownią w Szalejowie 
Górnym9, dał pruskim wojsko-
wym podstawy do opracowania 
konstrukcji bardziej odpornej  
na atak artyleryjski, z uwzględnie-
niem budowy szańców ziemnych  
do rozlokowania stanowisk 
ogniowych artylerii, w dogod-
nym do tego terenie. 

Przygotowaniem projektu 
infrastruktury umocnień wzdłuż 
granicy prusko-austriackiej,  
a później jego realizacją zajęli się 
inżynierowie wojskowi z nowo 
utworzonej w 1788 r. królewskiej 
Akademii Inżynieryjnej. Jednym  

z jej wykładowców w zakresie 
wojskowej geografii inżynieryj-
nej10 był wówczas major Bona-
wentura von Rauch11, od 1796 r. 
komendant tejże uczelni w stop-
niu podpułkownika. Został on 
wymieniony m. in. przez Fran-
ciszka Pabla w jego publikacji 
związanej z historią udostęp-
nienia dla turystyki Szczelińca 
Wielkiego12. Tenże oficer, w la-
tach 1790-1792 wraz ze swoimi 
podwładnymi na czele z kpt. inż. 
Ludwigiem Müllerem13, przygo-
tował m. in. dla twierdzy w Kłodz-
ku łańcuch takich umocnień,  
do którego należały: fort „Karol” 
na górze Ptak w pobliżu Karłowa, 
blokhauz „Waldstein” na wzgó-
rzu Szczytnika, fort „Wilhelm”  
w pobliżu Wojciechowic, fort 
„Steinburg” lub też „Fryderyk” po-
wyżej Pokrzywna koło Kamiennej 
Góry oraz blokhauz u podnóża 
Szczelińca Małego w pobliżu Pa-
sterki, z przewidzianą do rozloko-
wania przy nim baterią artylerii.  
W prace przy budowie tego typu 
umocnień w latach 1790-1794 
był zaangażowany także świeżo 
upieczony porucznik, najstarszy 
syn Bonawentury – Johann Gu-
staw von Rauch, późniejszy ge-

Andrzej Sobczyński  

ZAMEK „LEŚNA SKAŁA” W SZCZYTNEJ
ZARYS HISTORYCZNY

Szczytna 1931, źródło: P. Wehren, Burg Waldstein bei Rückers, s. 7.
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nerał piechoty i minister wojny 
w Prusach14.

Zaletą pruskich umocnień 
było dogodne usytuowanie  
na wzgórzach, które miało po-
zwolić na wczesne odkrycie 
zbliżających się formacji nie-
przyjaciela i krótkie związanie 
ogniem w celu ostrzeżenia 
własnych sił głównych. Wadą 
była słaba konstrukcja, głównie 
kamienno-drewniana, posado-
wiona bezpośrednio na podło-
żu skalnym lub ziemnym. Nadal, 
chociaż wzmocniona, mogła 
być łupem dla artylerii, w tym 
zwłaszcza haubic. Była także bar-
dzo trudna w utrzymaniu zimą. 
Załoga licząca do 12 żołnierzy  
w okresie pokoju, z których 
dwóch lub trzech na zmianę pa-
trolowało teren wokół warowni, 
miała duży kłopot z ogrzewa-
niem obiektu. Pomieszczenia 
były wilgotne i zimne. Żołnierze 
nie mogli jednak pozwolić sobie 
na zużycie większej ilości drewna 

ponad ustalony limit, pod karą 
rózgi15. 

Kariera blokhauzu „Waldste-
in”, podobnie jak i pozostałych 
obiektów tego typu w regio-
nie zakończyła się stosunkowo 
szybko. Udział Prus w pierwszej 
koalicji antyfrancuskiej (1792-
1797), a także w drugim i trze-
cim rozbiorze Polski, wpłynął 
na wstrzymanie prac budowla-
nych. Ograniczono się jedynie 
do eksploatacji obiektów już 
powstałych. Planowany etat 
obsady wszystkich ww. pięciu 
obiektów w okresie pokoju zo-
stał zmniejszony z 50 do 16 osób  
(3  podoficerów, 1 k apral,  
12 żołnierzy)16. W obliczu zbliża-
jących się pod twierdzę w Kłodz-
ku wojsk Związku Reńskiego Na-
poleona w 1807 roku17, obiekty 
zostały poddane bez walki,  
a następnie zniszczone na mocy 
postanowień traktatu pokojowe-
go z Tylży (7 lipiec 1807).

Powstanie leśnej 
rezydencji

Miejsce czekało na nowego 
właściciela do lat 30-tych XIX w. 
Został nim mjr rez. armii pruskiej 
Karl Leopold Moritz von Hoch-
berg, z mocno już rozrośniętej 
linii rodu von Hochberg, odno-
towanego pierwotnie w źródłach 
jako Hoberg, później Hohberg, 
na początku XIV w.18 Jego pra-
przodkiem miał być Hape von 
Hoberg (zm. w 1393 r.), z linii Alt 
Schönau (Stara Kraśnica) – Bu-
chwald (Bukowiec)19, tworzący 
pierwszą gałąź rodu, równoległą 
do reprezentowanej przez jego 
młodszego brata Kitzolda, z któ-
rej wywodzi się późniejsza ksią-
żęca linia rodu von Hochberg –  
Pless z Książa (Fierstenstein)20. 

Herb rodowy linii Hochber-
gów – Buchwald widnieje nad 
głównym wjazdem na dziedzi-
niec zamkowy. Na klasycznej 
tarczy dwudzielnej w pasy,  

w górnym polu występują trzy 
niebieskie wzgórza, z których 
środkowe jest nieco większe.  
W dolnym polu znajduje się 
szachownica dawnego księstwa 
świdnicko-jaworskiego w bar-
wach biało-czerwonych. W klej-
nocie, powyżej tarczy, występują 
dwa pstrągi z przyczepionymi  
do nich trzema piórami strusi-
mi (w barwach, naprzemiennie 
białych i czerwonych) po każdej 
stronie, a między nimi biała róża 
z dwoma liśćmi21. 

Karl Leopold Moritz von 
Hochberg, ur. 21 września 1773 
roku22 pochodził z małżeństwa 
morganatycznego, z uwagi 
na fakt, że jego ojciec Johann 
Karl Gottlieb jako pierwszy  
z Hochbergów, zawarł związek 
małżeński z osobą spoza jego 
stanu społecznego, z mieszcz-
ką Maria Klarą Schindler. Nie 
przeszkodziło to jednak Kar-
lowi Leopoldowi w zdobyciu 
dużego majątku. Podczas kam-

Źródło: wikipedia.org/wiki/Zamek Waldstein na Szczytniku z początku lat trzydziestych 
XX w.

Kartusz z herbem Hochbergów – Buchwald nad bramą wjazdową do zamku Waldstein
Fot. Andrzej Sobczyński
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panii przeciwko Napoleonowi  
w latach 1813 – 1814 dosłużył się 
w armii pruskiej stopnia majora 
i został odznaczony przez króla 
Prus Krzyżem Żelaznym23. Musiał 
przy tym pozyskać sporą sumę 
pieniędzy, skoro 27 paździer-
nika 1827 zakupił od kapitana 
Engelbrachta majątki ziemskie 
Szczytna i Łężyce za sumę 88 500 
talarów24. Budowę swojej leśnej 
rezydencji myśliwskiej na Szczyt-
niku rozpoczął w 1832 r. Z rela-
cji świadków miało wynikać, że 
podczas jej budowy zamieszkał 
w pałacu w Szczytnej, przywożąc 
ze sobą posiadaną gotówkę czte-
rema zaprzęgami koni25.

Budowa neogotyckiej bu-
dowli, nawiązującej do średnio-
wiecznej siedziby rycerskiej, 
trwała do 1838 r. Z opisu księ-
dza misjonarza MSF P. Wehrena 
wynika, że piękne otoczenie 
zamku, z tryskającym przed jego 
bryłą sztucznym źródłem oraz 
ustawionymi tam starymi moź-
dzierzami, pokaźne, mierzące 
blisko jeden metr grubości mury 
oraz ostrołukowe zwieńczenia 
otworów okiennych nadawały 
mu zamierzony historyczny cha-
rakter. Zamek na planie czwo-
rokąta otaczały cztery wieże,  
z których południowo-zachodnia 
jest jedyną o podstawie okręgu. 
W wieży północno-wschodniej 
został zamontowany zegar. Tam 
też znajdował się wcześniej 
dzwon, przetopiony na potrzeby 
militarne podczas I wojny świa-
towej26. Podobnie jak we wzor-
cach średniowiecznych warowni, 
wjazdu na zamek strzegły dwie 
mniejsze wieże bramne i most 
zwodzony. Pierwotny wjazd  
na dziedziniec zamkowy wiódł 
od strony północno-zachodniej, 
w miejscu, gdzie obecnie znajdu-
je się kaplica. Przez południowe 
i zachodnie skrzydło budowli, 
wzdłuż dziedzińca zamkowego 
biegły piękne krużganki. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cie-
szyła się sala rycerska w zachod-
nim skrzydle budowli27.

Karl Leopold miał dwie 
siostry Barbarę i Alojzę Marię.  
O tej drugiej milczą wszelkie źró-
dła. Pierwsza natomiast wyszła  
za mąż za urzędnika królew-
skiego Johanna Pohla, właści-
ciela majątków we wsi Gościce 
koło Paczkowa i Doboszowicach 
koło Kamieńca Ząbkowickiego. 
Miał także brata Józefa Ignace-
go, który z racji przynależności  
do zakonu cystersów przybrał 
imię Zygfryda. Po kasacji opac-

twa cystersów w Henrykowie 
(1810 r.), Zygfryd znalazł się pod 
opieką Karla Leopolda.

Wraz z rozpoczęciem bu-
dowy zamku, Hochberg rozpo-
czął również inwestycję mającą  
na celu zapewnienie bratu 
kontynuację jego duchowego 
powołania. Z myślą o nim oraz  
o mieszkańcach założonej przez 
siebie kolonii Leśna (Walddorf ), 
u podnóża góry zamkowej mia-
ła powstać świątynia, a w jej są-
siedztwie dom dla brata oraz 
grobowiec rodzinny właścicieli 
posiadłości. Zamierzenie prze-
rwała śmierć Zygfryda 27 listo-
pada 1832 r.28 Jedynym śladem 
po planowanym przedsięwzię-
ciu pozostał dom, mający służyć  
za miejsce zamieszkania i ple-
banię. Wspomnieć należy przy 
tym, że zyskał on po latach in-
trygujący przydomek. Nazywano 
go przez kolejne dziesięciolecia 
„Grufthaus” (grobowiec, krypta)29, 
co wiąże się z dużym prawdopo-
dobieństwem z faktem, że obok 
miało powstać także wspomnia-
ne wyżej mauzoleum rodziny 
Hochberg30. 

Hochberg, miłośnik polowań, 
w okresie budowy zamku zainte-
resował się rozwijającym się na 
tym obszarze przemysłem szklar-
skim. Widząc w tym korzystne 
źródło dochodów, postanowił 
zainwestować własny kapitał  
w nowe przedsięwzięcie. Temu 

celowi służyło założenie ww. ko-
lonii Walddorf, a w 1834 r. wsi 
Złotno i kolonii Neu Rückers 
koło Batorowa. W tych miejsco-
wościach rozpoczęły działalność 
jego szlifiernie, a w latach 1836 
– 1840 powstała z jego inicja-
tywy huta szkła „Waldstein” 
(na płd-wsch od zamku), która 
funkcjonowała do czasu wybu-
chu kryzysu gospodarczego lat 
trzydziestych XX w.

Prawdopodobnie z uwagi 
na zły stan zdrowia, postanowił 
począwszy od 1842 uporządko-
wać swoje sprawy majątkowe. 
Majątek Łężyce sprzedał swo-
jemu siostrzeńcowi Robertowi 
Pohlowi za sumę 38 000 talarów. 
W tym samym roku pozbył się 
także swojej głównej siedziby na 
Szczytniku oraz huty szkła „Wald-
stein”, z wyjątkiem parceli wraz 
z domem „Grufhaus” u podnóża 
zamku, na rzecz kupca Augusta 
Bittnera z Lubania, za sumę 
90 000 talarów31.

Neogotycka budowla 
w rękach nowych 
właścicieli

Dnia 6 lutego 1843 roku, dwa 
dni przed śmiercią, Karl Leopold 
von Hochberg sporządził testa-
ment, w którym uczynił główną 
spadkobierczynią posiadanego 
majątku swoją owdowiałą sio-
strę Barbarę, osiadłą w dobrach  

po mężu w Doboszowicach 
koło Kamieńca Ząbkowickiego. 
Po śmierci majora, jego siostra 
szybko sprzedała pozostałe nie-
ruchomości i przyległe do nich 
lasy. Przy rodzinie pozostała je-
dynie ww. parcela o powierzchni  
22 morgów, która na mocy 
zapisów w testamencie Karla 
Hochberga miała służyć celom 
sakralnym32. W latach 1843 – 
1860 właścicielami neogotyckiej 
rezydencji z przyległościami oraz 
hutą szkła „Waldstein” były osoby, 
które nie były jej rezydentami.

W 1843 roku zamek wraz 
z otoczeniem zakupił za sumę 
118 000 talarów gen. kawalerii  
w armii pruskiej hr. August von 
Nostitz (1777 – 1866), główny 
adiutant króla Prus Frydery-
ka Wilhelma III, a wcześniej 
w 1813 r. feldmarszałka Ge-
bharda Leberechta Blüchera, 
bohatera kampanii antyfran-
cuskiej, w tym zwycięskiej bi-
twy narodów pod Lipskiem  
w 1813 r.

Wiąże się z tym pewna 
zabawna historia z udziałem 
króla Prus Fryderyka Wilhelma 
IV, wielkiego miłośnika średnio-
wiecznych zamków gotyckich33. 
Przebywał on w okolicy w sierp-
niu 1844 r. podczas przejazdu  
z Wiednia. W Dusznikach został 
przywitany przez gen. Nostitza  
i zaproszony do złożenia krót-
kiej wizyty na zamku Waldstein. 

Mapa Szczytnej (Rückers) z I połowy XX w.
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Właściciel, po podaniu aperitifu  
w postaci gorącej czekolady, 
chciał się pochwalić walorami 
swojej nowej rezydencji. Nie-
opatrznie jednak do uszu króla 
dotarła informacja, że obiekt 
ma jedyną wadę, nie jest mia-
nowicie wyposażony w system 
zaopatrzenia w bieżącą wodę. 
Trzeba ją dostarczać na górę 
zamkową beczkowozami. Król 
miał się wówczas wypowiedzieć 
o właścicielu, że ten nie prze-
oczył jednak „czekolady”, którą 
mu zaoferowano przy zakupie 
historycznej budowli34.

Hr. Nostitz, w tym czasie już 
generał porucznik w armii pru-
skiej, którego małżonką była  
od 1829 r. pochodząca z bogate-
go rodu książęcego Klara Luisa 
von Hatzfeldt, był w tym czasie 
w trakcie poszukiwania kolejnej, 
odpowiadającej mu rezydencji, 
nawiązującej do średniowiecz-
nych tradycji rycerskich. Wspól-
nie z żoną i przy udziale jej ro-
dzeństwa zakupili w 1845 roku 
Park Mużakowski od poważnie 
zadłużonego jego projektanta 
i właściciela ks. Hermanna von 
Pückler-Muskau (1785 – 1871), 
wraz całą infrastrukturą, wów-
czas o powierzchni ok 257 ha, by 
sprzedać go rok później jednemu 

z najbogatszych ludzi ówczesnej 
Europy, księciu Fryderykowi Ni-
derlandzkiemu. 

Z dużym prawdopodobień-
stwem ks. Pückler-Muskau mógł 
przejąć od Nostitzów – Hatzfeldt, 
w niekorzystnym dla niego roz-
liczeniu tej transakcji, zamek 
Waldstein wraz hutą szkła. Sam 
jednak nie partycypował w żaden 
sposób w zagospodarowanie no-
wej majętności. Pochłaniały go 
sprawy związane z rewitalizacją 
późnobarokowego pałacu Bra-
nitz koło Cottbus (Chociebuż), 
należącego już od XVII w. do jego 
rodziny, wokół którego zaprojek-
tował osobiście kolejne dzieło 
swego życia, park zamkowy. 
Zamek Waldstein miał być po-
nownie sprzedany już w 1846 r. 
za 94 000 talarów, rodzinie von 
Richthofen.

W roku 1860 kompleks obiek-
tów wraz z hutą szkła Waldstein35 
nabyli za sumę 47 790 talarów 
lokalni potentaci w produkcji 
szkła, właściciele huty w Bato-
rowie Franciszek i Ferdynand 
Rohrbachowie. Dom Zygfryda 
„Grufhaus” wynajęli wówczas nie-
odpłatnie na rzecz zakładu dla 
sierot, który funkcjonował pod 
nazwą „Katolicki dom pomocy 
im. św. Jadwigi”36.

W 1870 r. Ferdynand utwo-
rzył obok huty w Leśnej zakład 
uszlachetniania szkła, przekształ-
cony później na szlifiernię. Zdążył 
jeszcze przed śmiercią zawiązać 
spółkę komandytową na bazie 
tego zakładu z wrocławskim 
przedsiębiorcą Karlem Böhme.  
W 1895 roku powstała z tego 
huta szkła „Kristallglas - Hütten-
werke Rückers”37, późniejsza huta 
szkła „Sudety”. 

Fr a n c i s z e k  R o h r b a c h ,  
po śmierci brata Ferdynanda, 
pozostał jedynym właścicielem 
zamku i huty szkła w Leśnej  
i współwłaścicielem huty w Bato-
rowie. Miał jedyną córkę Helenę, 
która po jego śmierci   (23 lipca 
1880 r.) odziedziczyła posia-
dłości i udziały w spółkach obu 
braci, gospodarując na nich wraz  
z mężem kpt. rez. Bruno Kleinem, 
poślubionym w 1882 r.

Rewitalizacja zamku 
„Waldstein”

Nowa era dla niszczejącej 
neogotyckiej rezydencji my-
śliwskiej rozpoczęła się w 1890 
roku, gdy Kleinowie przystąpili 
do modernizacji posiadanych 
zakładów szklarskich w Bato-
rowie i Szczytnej oraz przy tej 

okazji, przebudowy siedziby 
na Szczytniku. Bruno Klein był 
wielkim znawcą i miłośnikiem 
rycerskich budowli, stąd też  
z zapałem zabrał się do restaura-
cji obiektu, w którym wspólnie 
z małżonką zamieszkali w 1892 
roku.38 Postanowili wyposażyć 
zamek w kaplicę, nawiązującą 
do neogotyckiego charakteru 
całego kompleksu. Powstała 
ona w północnym skrzydle bu-
dowli, zgodnie z praktykowaną 
orientacją wsch.-zach., w której 
od strony szczytu prezbiterium 
pozostawiono jedynie wjazd  
na dziedziniec zamku.

K a p l i c a  o  w y m i a r a c h  
12 m długości, 7 m szerokości  
i 8 m wysokości otrzymała okna  
o wysokości 4 m, wyposażone 
w przyćmione witraże: od stro-
ny dziedzińca – św. Franciszka 
Ksawerego i św. Elżbiety Turyń-
skiej, od strony zewnętrznej – św. 
Augustyna i św. Otylii. W ołtarzu 
głównym znalazła swoje miej-
sce figura NMP z dzieciątkiem,  
a po bokach figury św. Brunona 
i św. Heleny, patronów funda-
torów świątyni. Kaplica zosta-
ła wyświęcona 17 lipca 1899 r.  
W prezbiterium, po prawej stro-
nie umieszczono ciekawy instru-
ment imitujący dźwięk dzwonu. 
Są to rury wykonane ze spiżu.  
Po przeciwległej stronie znajduje 
się zejście do krypty.

Po śmierci Kleinów (Bruno 
- 1912, Helena - 1919) zamek 
trafił w posiadanie siostrzeńca 
Brunona Kleina, por. Strutza, 
natomiast huta szkła w Leśnej, 
w której część udziałów posiadał 
już jej główny księgowy Eugen 
Knye39, stała się współwłasnością 
firmy Rohrbachów z Batorowa40. 
Po kilku latach Knye przejął ją  
w całości, stąd też zyskała nowe 
miano „Knye-Fabrik” i funkcjono-
wała do kryzysu gospodarczego 
z lat trzydziestych XX w.41 

Strutz, po śmierci swojej 
matki Elżbiety, w 1923 r.42 sprze-
dał zamek z przyległym lasem 
właścicielowi majątku spod 
Otmuchowa, Sokołowskiemu. 
Ten sprzedał okoliczne tereny le-
śne, prawdopodobnie z domem 
„Grufthaus” zagospodarowanym 
wówczas na leśniczówkę, handla-
rzowi drewnem z Berlina, Spech-
towi,43. Natomiast 23 września 
1929 r. zawarł umowę sprzedaży 
kompleksu zamkowego z księ-
dzem generałem Zgromadzenia 
Misjonarzy Św. Rodziny44.

Księża misjonarze przekształ-
cili wkrótce obiekt w szkołę mi-

Widok zamku z lotu ptaka, Fot. Arkadiusz Majewski Na wieży płn.-wsch. widoczne rusztowania służące do remontu dachu uszkodzonego 
po wichurze z 2000 r. Źródło: www.zamki.karr.pl/galerie/szczytna/zd1_d.jpg
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syjną. Pierwsi wychowankowie 
z domu misyjnego „Betlejem”  
w Długopolu-Zdroju (30 uczniów 
pod pieczą 2 księży misjonarzy) 
trafili tam już w 1930 roku, jesz-
cze podczas trwania pierwszego 
remontu adaptacyjnego. Kierow-
nictwo placówki szkolnej objął 
na początku czerwca 1930 roku 
dr Mühlen z Kłodzka, a z końcem 
czerwca tegoż roku rozpoczęła 
ona oficjalną działalność. W roku 
szkolnym 1930/1931 rozpoczęło 
w niej naukę 70 uczniów klas IV, 
V, VI45. Neogotycka siedziba ry-
cerska, już jako siedziba Domu 
Zakonnego MSF, otrzymała wów-
czas miano „Dom misyjny „Regi-
na Pacis” – MB Królowej Pokoju”.  
W latach 1932-1936 księża misjo-
narze, w celu poprawy warunków 
edukacyjno-mieszkaniowych dla 
swoich podopiecznych, dobu-
dowali do istniejącej budowli  
od strony wschodniej nowocze-
sny duży obiekt, mający służyć  
za klasztor i jednocześnie pla-
cówkę szkolną. 

W okresie II wojny światowej 
ta właśnie nowoczesna część 
kompleksu została odebrana 
księżom misjonarzom i prze-
kształcona 1 kwietnia 1940 r. 
w lazaret wojenny46. Księżom 
misjonarzom pozostawiono  
do dyspozycji pomieszczenia 
w starej części zamku od strony 

zachodniej z możliwością zejścia 
do kaplicy. Temu celowi obiekt 
służył do końca wojny. W 1945 
roku w jego pomieszczeniach 
zainstalował się na krótko sztab 
wojsk sowieckich. Świadkowie 
tamtych czasów twierdzą, że 
po odejściu Rosjan, pozosta-
ło w nim jeszcze wyposażenie 
i ozdoby w postaci poroży oraz 
zbroi rycerskich. 10 marca 1946 
roku kompleks musieli opuścić 
misjonarze Zgromadzenia MSF 
prowincji niemieckiej, wysiedleni 
na Zachód47. Ich miejsce przejęli 
misjonarze z prowincji polskiej, 
którzy w pomieszczeniach zaj-
mowanych podczas wojny przez 
swoich poprzedników, prowadzi-
li do 1952 r. „Małe Seminarium 
Duchowne”48. Natomiast była 
rezydencja szlachecka ,wraz 
z dobudowanym budynkiem 
klasztornym i szkolnym, zosta-
ła zajęta przez Państwowe Pre-
wentorium Przeciwgruźlicze  
dla dzieci. Uchwałą nr 47//279/66  
z dnia 23 grudnia 1966 r. Prezy-
dium Powiatowej Rady Naro-
dowej w Kłodzku przekształciło 
Prewentorium Przeciwgruźlicze  
w Zakład Pomocy Społecznej  
dla Dzieci Głęboko Niedorozwi-
niętych Umysłowo49.

Wraz ze zmianą przepisów 
wykonawczych do ustawy  
o pomocy społecznej, placówka 

zmieniała jeszcze kilka razy na-
zwę. Od 1973 r. był to już Pań-
stwowy Dom Pomocy Społecznej 
dla Dzieci ,,Zamek” w Szczytnej, 
następnie od 1991 r. Dom Po-
mocy Społecznej przeznaczony 
dla osób umysłowo upośledzo-
nych, a od 2000 r. Dom Pomocy 
Społecznej przeznaczony dla 
dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie.

W dniu 2 lipca 1952 r. księ-
ża misjonarze zostali zmusze-
ni przez ówczesne władze do 
szybkiego opuszczenia zajmo-
wanych pomieszczeń w zam-
ku. Musieli zagospodarować 
dla swoich potrzeb budynki 
gospodarcze znajdujące się 
poza ogrodzeniem otaczają-
cym ich dotychczasową sie-
dzibę, w tym m. in. pralnię, 
obsługiwaną przez siostry  
ze Zgromadzenia Sióstr Pielę-
gniarek Trzeciego Zakonu Re-
gularnego św. Franciszka. 

Na mocy decyzji komisji 
majątkowej z dnia 10 paździer-
nika 2006 r. kompleks wraz  
z funkcjonującym w nim Domem 
Pomocy Społecznej został prze-
kazany Zgromadzeniu MSF pro-
wincji polskiej. Powiat dzierżawił  
od zgromadzenia budynki zaj-
mowane przez DPS na podstawie 
umowy użyczenia, przedłużanej 
do końca 2018 r. 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. 
obiekt przejęła w dzierżawę 
od Zgromadzenia Misjonarzy 
Świętej Rodziny fundacja „Zamek 
Leśna Skała”, zawiązana w lutym 
2017 r. Dom Pomocy Społecz-
nej zakończył swoją działalność  
w tym miejscu w marcu 2020 r. 

Podsumowanie

Obiekt wraz z otoczeniem 
stanowi cenne uzupełnienie 
bazy turystyczno-krajoznawczej 
miasta i gminy Szczytna. Wyma-
ga jednak jeszcze ogromnych 
nakładów finansowych, żeby 
mógł w pełni stać się atrakcją 
turystyczną regionu, chociaż 
trzeba przyznać, że już obecnie 
zewnętrzne otoczenie zamku 
oraz okoliczne wychodnie skalne, 
w tym niedawno otwarta ścież-
ka wspinaczkowa temu celowi 
sprzyjają. Obecni gospodarze 
czynią starania, żeby takiemu 
wyzwaniu sprostać. Oczekują  
na pomysły ze strony prywatnych 
osób oraz instytucji, które mo-
głyby temu celowi służyć. Życzę  
w tym zakresie samych sukce-
sów, zarówno gospodarzom 
zamku Leśna Skała, jak i władzom 
miasta i gminy Szczytna.

1. Wojna o sukcesję bawarską rozpoczęła się od wkroczenia wojsk pruskich pod bez-
pośrednim dowództwem Fryderyka II 5 lipca 1778 r. na terytorium Czech, drogą polską 
w kierunku Nachodu i Jaromierza. Zakończyła 13 maja 1779 r. podpisaniem traktatu 
pokojowego w Cieszynie 13 maja 1779 r.
2.  Rosnące napięcie między Austrią i Prusami rozładowano podpisaniem 27 lipca 1790 
r. porozumienia w Dzierżoniowie (wówczas Reichenbach), gdzie w charakterze rozjemcy 
wystąpiła Anglia.
3. Od 1785 r. istniał sojusz trzech elektorów rzeszy niemieckiej, Prus, Hanoweru i Saksonii, 
do którego przystąpiły także inne małe księstwa niemieckie przeciwne polityce cesarza 
Józefa II Habsburga. Dla króla Prus Fryderyka II była to forma sojuszu europejskiego, 
stanowiącego przeciwwagę dla krótkotrwałego zbliżenia między Rosją i Austrią. Za I. 
Mittenzwei, E. Herzlefd, Brandenburg-Preussen 1648-1789, Berlin 1988, s. 388.
4.  N. Davies, Boże Igrzysko – historia Polski, ZNAK, Kraków 2001, s. 497 – 498. 
5.  Potoczna nazwa konfliktu o sukcesję bawarską, powszechnie stosowana przez ów-
czesnych kronikarzy pruskich, za sprawą częstej aprowizacji wojsk, wymuszanej siłą od 
lokalnych chłopów, w skład której wchodziły przede wszystkim ziemniaki. W kronikach 
austriackich dominowało określenie „wojna o śliwki”, czyli konflikt wywołany bez uza-
sadnionej potrzeby.
6.  Nazwa „blokhauz” (niem. Blockhaus) odnosi się do obiektów budowanych głównie 
z bierwion (bali drewnianych), o różnym kształcie. W tym wypadku chodzi o obiekty 
odpowiednio wzmocnione, służące celom wojskowym, które były rozmieszczane w 
zależności od ustalonego przeznaczenia, w dogodnym do tego terenie.
7.  F. Volkmer, Ereignise des bayrischen Erbfolgekrieges in der Grafschaft Glatz 1778/79, 
Vierteljahrschrift für Geschichte der Grafschaft Glatz, III (1883/1884). s. 33, 44-46.
8.  F. Volkmer, op.cit., s. 48.
9.  Wojska austriackie pod dowództwem feldmarszałka D. von Wurmsera wkroczyły w 
pięciu kolumnach na początku 1779 r. na ziemie kłodzką, przystępując w dniu 18 stycznia 
1779 r. do równoczesnego ataku na Bystrzycę Kłodzką i usytuowany przy tzw. „polskiej 
drodze” do Kłodzka, blokhauz w Górnym Szalejowie. Przebywająca w tej warowni na 
leżach zimowych sześćdziesięcioosobowa załoga 1 batalionu grenadierów von Gillerna, 
dowodzona przez kpt. Michaela W. von Capellera, odparła dwa ataki przeważającego 
liczebnie nieprzyjaciela (ok. 600 żołnierzy w każdym rzucie). Musiała się jednak poddać, 
gdy jeden z pocisków artyleryjskich trafił w piec wewnątrz fortyfikacji wywołując ogromny 
pożar. Obiekt został zdobyty przez Austriaków, jednakże zaistniały chaos i ogłoszona już 
w Kłodzku pełna mobilizacja sił, zatrzymały powodzenie operacji Austriaków. Wycofali 
się oni do Szczytnej i Dusznik. Za F. Volkmer, op.cit., s. 33, 44-46.
10.  Sztuka rozlokowania i budowy wojskowych obiektów inżynieryjnych w wybranym 
do tego celu terenie.
11.  Bonawentura von Rauch (1740 – 1814), generał major w armii pruskiej, którego 
kariera wojskowa zakończyła się niesławą podczas oblężenia twierdzy w Szczecinie 27 
października 1806 r. Twierdza, w której był zastępcą komendanta, licząca 5184 żołnierzy, 

poddała się nadjeżdżającym francuskim kawalerzystom w liczbie 800 jezdnych. Został za 
to osądzony i skazany na dożywocie w twierdzy Spandau (Berlin). Jednakże za wstawien-
nictwem królowej Prus Luizy udało mu się opuścić więzienie w styczniu 1810 r. i pozostać 
z połową pensji gen. mjr. Za www. de.wikipedia.org/wiki/Bonaventura_von_Rauch.
12.  F. Pabel, Kurze Geschichte des Bekanntwerdung und Anlagen-Einrichtung der 
Heuscheuer. Mitgeteilt von Heuscheuerfürer, Schulzen F. Pabel, 1843, Krótka historia 
uprzystępnienia Szczelińca Wielkiego, Radków 2013 (tł. Z. Gdowski), s. 3, 7. Informator 
krajoznawczy Pielgrzymy 88, Wrocław 1988, s. 90-124.
13.  Ludwig Müller (1734 – 1804), dosłużył się w armii pruskiej stopnia mjr. inż. Był pio-
nierem w zakresie budowy umocnień polowych, wykorzystywanych także w warunkach 
zimowych. Autor pracy Versuche über die Verschanzungskunst auf Winterpostierungen, 
Potsdam 1782 oraz opublikowanych już po jego śmierci publikacji: Die Lagerkunst (Berlin, 
1807), Die Feldfortifikation aus theoretischen und praktischen Gründen hergeleitet… 
(Halle, 1804), Versuch einer vollständigen Bau-Praktik für Feld-Ingenieure und Infante-
rie-Offiziere…(Berlin, 1820). Na podstawie jego projektów były realizowane prace na 
ziemi kłodzkiej, w których on sam brał udział, pod dowództwem mjr. Aßmanna, w latach 
1792-1793. Za M. Klöffer, Ein vergessener Ingenieur….s. 2.
14.  Johann Gustaw Georg von Rauch (1774 – 1841), minister wojny Prus w latach 1837 
– 1841, honorowy obywatel Berlina.
15.  Powszechnie stosowana wówczas w armii pruskiej kara przebiegania wzdłuż szpaleru 
żołnierzy uderzających skazańca wyciorami z karabinów.
16.  E. Maetschke, Die Verteidigungsanlagen der Grafschaft Glatz in den Jahren 1790-
1792, Zeitschrift des Glatzer Gebirgsverein nr 6, Glatz 1929, s. 150.
17.  W skład korpusu koalicji napoleońskiej wkraczającej na ziemię kłodzką wchodziły 
wówczas głównie wojska Królestwa Bawarii i Królestwa Wirtembergii, którymi dowodził 
brat Napoleona ks. Hieronim Bonaparte.
18.  P. Wehren, Burg Waldstein bei Rückers, Szczytna 1931, s. 10.
19.  J. Sinapio, Schlesischer curiositäten, erste Vorstellung darinen die ansehnischen 
Geschlechter des schlesischen Adels, Leipzig 1720, s. 49-53.
20.  P. Wehren, op.cit., s. 10.
21.  J. Sinapio, op.cit., s.51
22.  P. Wehren, op.cit., s. 11. Na tablicy pamiątkowej przed kościołem pw. św. Jana Chrzciciela 
w Szczytnej widnieje inna data urodzin Karla Leopolda von Hochberga  - 23 kwietnia 1785 r.
23.  Ibidem, s. 11.
24.  P. Wehren, op.cit., s. 9. Sprzedawcą majątku w Szczytnej na rzecz Karla Leopolda von 
Hochberga mógł być także baron Karl von Stillfried. Za K. Oniszczuk – Awiżeń, Pałace w 
Szczytnej, X Almanach Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 2018, s. 67.
25.  P. Wehren, op.cit., s. 12.
26.  Ibidem, s. 14.
27. Ibidem, s. 12.
28.   P. Wehren, op.cit., s. 16. podaje datę śmierci 27 luty 1832 r. Na epitafium brata Zyg-
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W 2018 r. nakładem Wydaw-
nictwa SINDRUK – DIMK w Opo-
lu ukazała się książka Andrzeja 
Prasała poświęcona działalności 
zakładu organmistrzowskiego 
LUX z Lądka-Zdroju. Założycie-
lem firmy był Joseph Lux (1831-
1896), który przyszedł na świat 
w Starym Gierałtowie. Swoją 
aktywność zawodową związał 
jednak z Lądkiem-Zdrojem, gdzie 
w 1862 r. założył warsztat stolar-
ski i organmistrzowski. Po śmierci 
Josepha firmę przejęli jego dwaj 
synowie – Franz (1864–1926)  
i Reinhold (1866–1919), a jej 
kierownictwo objął starszy  
z nich. W ciągu swojej 64-letniej 
działalności dwupokoleniowa fir-
ma wybudowała 81 instrumen-
tów, głównie w kościołach ziemi 
kłodzkiej. 

Podstawę źródłową opraco-
wania stanowią przede wszyst-
kim dokumenty zachowane  
w archiwum dawnego Wikariatu 
Generalnego Hrabstwa Kłodzkie-
go oraz Archiwum Państwowym 
we Wrocławiu. Wielu cennych in-

formacji o działalności firmy LUX 
dostarczyły także teksty zamiesz-
czane w lokalnej prasie. Autor 
skorzystał też z licznych publika-
cji dotyczących dziejów muzyki 
kościelnej w dawnym Hrabstwie 
Kłodzkim, w tym własnych badań 
w tym zakresie. Wszystkie powyż-
sze dane zostały uzupełnione  
o wiadomości uzyskane na pod-
stawie oględzin zachowanych 
instrumentów lądeckiej firmy.   

Analiza posiadanego mate-
riału oraz jego systematyzowa-
nie stanowią podstawę podzia-
łu publikacji, która składa się  
z trzech rozdziałów. Pierwszy 
ma charakter typowo biogra-
ficzny. Przedstawiono w nim 
dane dotyczące życia właścicieli 
firmy LUX. Poprzedzają je dwa 
szkice poświęcone dziejom 
budownictwa organowego  
na ziemi kłodzkiej oraz boga-
tym tradycjom organmistrzow-
skim Lądka-Zdroju. Pozwoliło 
to zarysować szerszy kontekst,  
w jakim rozpoczęła się i rozwijała 
działalność Luxów. Szczegóło-

wo została ona zaprezentowana  
w rozdziale drugim, który stano-
wi zasadniczą część publikacji. 
Znalazły się w nim opisy i historia 
18 instrumentów Josepha Luxa  
i 28 – jego syna Franza. Wspo-
mniano także o pracach remon-
towych wykonywanych przez lą-
decki warsztat. Rozdział ten wień-
czy propozycja katalogu firmy 
LUX. Trzecia część publikacji do-
tyczy stylu organmistrzowskiego 
Luxów. Opisano w niej prospekty 
oraz dyspozycje instrumentów,  
a także scharakteryzowano zasto-
sowane rozwiązania techniczne: 
w organizacji wnętrza szafy, kon-
tuarze, trakturze, wiatrownicach 
oraz miechach. Pracę uzupełnia-
ją aneksy, w których znalazły się 
transliteracje pięciu kosztorysów 
Josepha i Franza Luxów na budo-
wę lub remont organów. 

W pracy celowo pomięto, 
poza ogólną charakterystyką, 
kwestie związane z wyglądem 
prospektów. Zamieszczone foto-
grafie instrumentów mogą jed-
nak posłużyć jako ceny materiał 

poglądowy historykom sztuki.   
K s i ą ż k ę  m o ż n a  n a b y ć  

na stronie wydawnictwa Ars 
Sonora – www.dobreplyty.pl 
lub bezpośrednio u Autora:   
prasall@o2.pl

Andrzej Prasał

DZIAŁALNOŚĆ ORGANMISTRZOWSKA FIRMY LUX
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„Sądzę, że oddam społe-
czeństwu polskiemu przysługę, 
przekładając na język ojczysty 
książkę niniejszą. Kraj nasz  
w ostrym położony klimacie, 
powietrze ma zmienne, dłu-
gie zimy, potrzebują więc jego 
mieszkańcy silnego zdrowia  
i hartu…” 1 – pisał w przedmo-
wie do książki, o której poniżej, 
jej polski tłumacz Julian Anto-
ni Łukaszkiewicz (1857-1937), 
ksiądz, pisarz, publicysta oraz 
działacz polityczny i społeczny. 
Wspomniana publikacja, zatytu-
łowana „Moje leczenie wodą…” 
(niem. Meine Wasserkur), to jed-
no z głośniejszych swego czasu 
opracowań, dziś bibliofilski rary-
tas. Książkę, w polskim przekła-
dzie językowym, wydaną w 1890 
roku, wypatrzyłam w jednym  
z wrocławskich antykwariatów 
i bez wahania kupiłam, by włą-
czyć do zbiorów Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej. Wszak w uzdrowiskach 
regionu kłodzkiego kuracja 
wodna stosowana była i jest  
z powodzeniem. Autor książki, 
którą w tym miejscu pragnę jako 
ciekawostkę zaprezentować, to 
słynny niegdyś, dziś niemalże 
zapomniany, ksiądz Sebastian 
Kneipp (1821-1897). Ponieważ 
biogramy tego duchownego są 
ogólnie dostępne, pozwolę więc 
sobie na potrzeby niniejszego 
tekstu przypomnieć jedynie 
kilka zdań o człowieku, który 
na trwałe wpisał się do histo-
rii światowej hydroterapii. Być 
może zachęcą one czytelników 
do wnikliwszego zbadania hi-
storii życia i dokonań tej oso-
bowości.

 Zanim Sebastian Kneipp 
zyskał swą całkowicie zasłużo-
ną sławę, przeżył smutne i bar-
dzo ubogie dzieciństwo i nie 
mniej trudną młodość. Żyjąc 
na granicy ubóstwa, imając się 
każdej pracy, marzył o edukacji 
i kapłaństwie. Jednak dopiero w 
wieku 23 lat, dzięki pomocy do-
brych ludzi, mógł rozpocząć na-
ukę w gimnazjum. Maturę zdał 
mając 27 lat. Jego wytrwałość, 
czy wręcz determinacja zaowo-
cowały ukończeniem studiów 
teologicznych (miał wówczas  
31 lat) i otrzymaniem tak upra-
gnionych święceń kapłańskich. 
Studia były przełomem w jego 
życiu. To wtedy, dotknięty za-

awansowaną gruźlicą, zainte-
resował się metodami leczenia  
za pomocą wody. Zgłębiwszy 
temat zbawiennego wpływu 
wodnej kuracji na zdrowie, 
postanowił na sobie sprawdzić 
jej skuteczność. Zimą, kilka razy  
w tygodniu zanurzał się w lodo-
watej wodzie Dunaju. Okazało 
się, że wraz ze zwiększającą się 
liczbą kąpieli, czuł się coraz le-
piej. Przeprowadzone badania 
lekarskie, które musiał przejść 
przed święceniami kapłański-
mi, potwierdziły doskonały 
stan zdrowia. Po gruźlicy nie 
było śladu.

Gdy został wikarym w miej-
scowości Biberach, podobne 
metody lecznicze zaczął sto-
sować wobec proszących go 
o pomoc chorych. Sukcesy 
przyszły już wkrótce, i to czę-
sto w przypadku tzw. bezna-
dziejnych przypadków, których 
leczenia nie chcieli podjąć się 
dyplomowani lekarze. Zaowo-
cowały jednak fermentem 
w środowisku medycznym.  
Ks. Kneippa okrzyknięto hochsz-
taplerem, szarlatanem, wyśmie-
wano, szykanowano, wytaczano 
procesy sądowe. I choć kapłan 
bronił się, udowadniając, że 
nikomu jeszcze nie zaszkodził, 
a pomocy nie zaprzestanie, bo 
„kto sam biedę i nędzę cier-
piał, ten potrafi docenić biedę 
i nędzę drugiego”. Władze ko-
ścielne, chcąc wyciszyć sprawę, 
przeniosły go do Wörishofen  
w Bawarii. W tej miejscowości 
zaczął ks. Kneipp niezwykle in-
teresujący i znaczący etap swe-
go życia. Został spowiednikiem  
w tamtejszym klasztorze Domi-
nikanek, a z czasem probosz-
czem tej parafii, lecz oprócz pra-
cy duszpasterskiej, korzystając  
z doświadczenia prekursorów 
hydroterapii, świdnickich lekarzy 
Siegmunda Hahna (1664-1742)  
i jego syna Johanna Siegmun-
da Hahna (1696-1773) oraz 
samouka Vincenta Priessnitza 
(1799-1851), prowadził badania 
i stopniowo modyfikował swo-
je metody lecznicze2. I leczył.  
Ze skutkiem.

Wkrótce, dzięki ks. Kneippo-
wi w Wörishofen powstało znane 
w całych Niemczech, a z czasem  
i  w  Eu ro p i e  s a n ato r i u m ,  
w którym ks. Kneipp stosował 

Irena Klimaszewska

„PRAWDZIWY PRZYJACIEL LUDZKOŚCI” I JEGO KSIĄŻKA

Ks. Sebastian Kneipp, htps://pl.wikipedia.
org/wiki/Sebastian_Kneipp

Strona tytułowa książki pt. „Moje leczenie wodą…”, ze zb. Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_
Łukaszkiewicz
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hydroterapię, a także zioło-
lecznictwo, zyskując miano 
„prawdziwego przyjaciela 
ludzkości”. Należy podkreślić, 
że ks. Kneipp pomagał chorym 
niezależnie od ich statusu spo-
łecznego, często ludziom, którzy  
na ogół nie mieli  pienię -
dzy, by udać się po pomoc 
do lekarzy. Było wśród nich 
wielu takich, których me-
dycy opuścili twierdząc, że 
nie ma już dla nich ratunku.  
Ks.  K neipp nie  t y lko da-
wał tym ludziom nadzie -
ję, dał im też dalsze życie.  
Z czasem stał się ekspertem  
w dziedzinie wodolecznictwa,  
a chcąc rozpropagować swo-
je metody, rozpoczął pisanie 
książek, które szybko stały się 
bestsellerami. I właśnie jedną  
z takich publikacji jest wspo-
mniane wyżej, przetłumaczone 
na język polski „Moje leczenie 
wodą”, wydane w Kempten  
w Bawarii w 1890 roku3. 

Polsk i  t łumacz książk i  
ks. Julian Łukaszkiewicz, który 
sam chory na płuca, leczył się 
w zakładzie wodoleczniczym 
we wspomnianym Wörisho-
fen, zachwycił się osobowością  
ks. Kneippa i jego metodami 
leczniczymi. Zakończona po-
wodzeniem kuracja zrobiła  
na ks. Łukaszkiewiczu duże 
wrażenie. Stąd też decyzja  
o przetłumaczeniu książki dla 
Polaków4. W przedmowie do 
publikacji podkreślał, że niewąt-
pliwą zaletą „Mojego leczenia 
wodą” jest to, że książka zosta-
ła napisana prostym językiem, 
tak, „aby i lud ją zrozumiał”  
i mógł „hartować się i leczyć 
wodą w domu, bez kosztów  
i z niewielkim zachodem”. Uwa-
żał to za tym bardziej cenne, iż, 
jak pisał dalej, znane mu polskie  
i niemieckie książki o wodolecz-
nictwie są zazwyczaj albo zbyt 
ogólnikowe lub ściśle naukowe. 
„Kto nie jest lekarzem niewiele 
z nich skorzysta…” – zaznaczał5. 

Ks. Łukaszkiewicz wiedział, co 
mówi, sam bowiem przez całe 
swoje długie 80-letnie życie sta-
rał się edukować najniższe war-
stwy polskiego społeczeństwa6. 
Był człowiekiem interesującym  
i nadzwyczaj aktywnym. Oprócz 
niezliczonej liczby działań spo-
łecznych, politycznych, kultu-
ralnych i charytatywnych, które  
z wielką pasją podejmował, na-
pisał ponad 70 pozycji książko-
wych, adresowanych głównie  
do ludu i młodzieży7.

Polski tłumacz, wielki orę-
downik metod leczniczych  
ks. Kneippa, nieustannie chwalił 
książkę, zaznaczając w przedmo-
wie, że: „Wielu chorym przynio-
sła […] ratunek i ocalenie, zdro-
wym otworzyła oczy i do racjo-
nalnego zachęciła życia”8. Bo też  
ks. Kneipp na kartach swojej 
pracy gorąco polecał obok 
kuracji wodnych, tak mod-
ny dziś zdrowy styl bycia,  
a więc ruch na świeżym po-
wietrzu, chodzenie boso po 
mokrej trawie, spożywanie 
warzyw i ograniczenie mięsa.  
W książce opisał sposoby zasto-
sowania wody zimnej i ciepłej, 
jak też pary wodnej na około 
120 dolegliwości i chorób, m.in.  
w przypadku choroby płuc, 
epilepsji, anginy, astmy, bez-
senności, reumatyzmu, podagry, 
kamieni nerkowych, zawrotów 
głowy, migreny, wyczerpania 
nerwowego oraz, jak to okre-
ślał, obłąkania. Wskazał nawet, 
jak za pomocą wody wyleczyć 
się z „obłędu opilczego”, doty-
czącego tych, którzy bez umiaru 
raczą się piwem. Podkreślał, że 
„opilstwo jest nadzwyczaj trud-
nym do wyleczenia”, niemniej 
jednak przynosi efekty, gdy pa-
cjent „wszelkimi ofiarami chce 
uwolnić się od swej nędzy”. 

„Wodny doktor”, jak nazy-
wano ks. Kneippa, niezmiennie 
uważał, że choroby są „krzyżami” 
i „każdemu z nas, prędzej czy 
później, dostanie się taki krzyż  

w udziale i nieść go będzie mu-
siał”. A ponieważ pragnął uczynić 
ten „krzyż” lżejszym, w swojej 
książce, zachęcał do wypróbo-
wania opracowanych przez sie-
bie zabiegów wodoleczniczych: 
okładów na różne partie ciała 
za pomocą płótna namoczone-
go w wodzie, częściowych lub 
całkowitych kąpieli wodnych  
i parowych, polewań i obmywa-
nia wodą.

Ks. Kneipp propagował 
również stosowanie z iół ,  
w zależności od dolegliwości, 
tym bardziej, że, jak podkre-
ślał, wielka ich liczba rośnie  
na polach i w lasach, więc nawet 
najbiedniejszy człowiek może 
je łatwo znaleźć, wysuszyć, 
przechować i w razie potrzeby 
wykorzystać. Tych, którzy mogą 
sobie na to pozwolić zachęcał  
do uprawiania ziół w swoich 
ogrodach. Jak przekonywał: 
„pewniejsze […] lekarstwo, gdy 

świeże ziółko sam sobie urwiesz 
i wysuszysz”. W książce pisał, 
jak odpowiednio to uczynić. 
Nieustannie też przypominał  
o odpowiednim nawadnianiu 
organizmu wodą, ale rozsądnie,  
z umiarem, tak, aby „nie zalewać 
[…] potopem żołądka”, a raczej 
dozować jej małe ilości w od-
powiednich odstępach czasu.  
A przy tym gorąco namawiał  
do dążenia do równowagi w ży-
ciu. Sam, zwykle uśmiechnięty,  
z charakteryzującym go spoko-
jem wewnętrznym, wyjaśniał 
swoim pacjentom osobiście  
i na łamach swych książek, jak 
wielkie skarby dał ludziom 
Stwórca w wodzie i ziołach. 
Ks. Kneipp, głęboko wierzący, 
nieustannie modlił się, aby jego 
zamiarom pomocy wszystkim 
potrzebującym pobłogosławił 
Ten, który wprowadził go na tę 
drogę9.

Rysunki z książki „Moje leczenie wodą…” 

1 „Moje leczenie wodą, na podstawie przeszło 30-letniego doświadczenia spisał dla 
leczenia chorób i 
   utrzymania zdrowia ks. Sebastian Kneipp…”, tłum. J. A. Łukaszkiewicz, Kempten 1890, J. A. 
   Łukaszkiewicz,  Przedmowa, s. III.
2  Zob. np. https://www.kneipp.com/pl_pl/swiat-kneippa/filozofia-kneippa/zycie-se-
bastiana-kneippa/
3  „Meine Wasserkur”  do 1939 r. w Niemczech miało ponad 100 wydań, książkę prze-
tłumaczono na  
   14 języków, za: https://rynek-ksiazki.pl/czasopisma/piec-prac-sebastiana-kneippa/ [dostęp: 
   7.07.2020].
4  J. A. Łukaszkiewicz przetłumaczył na język polski też inne książki ks. S. Kneippa, m.in. 
„Tak żyć 
   potrzeba” (niem. So sollt ihr Leben); „Zielnik, czyli atlas roślin leczniczych …” (niem. Atlas der 
   Heilpflanzen); „Mój testament dla zdrowych i chorych” (niem. Mein Testament für Ge-
sund und 

   Krank); „Kodycyl do mojego testamentu dla zdrowych i chorych” (niem. Codizill zu Meinem 
   Testamente für Gesunde und Kranke).
5 „Moje leczenie wodą…”, s. V.
6 Polski Słownik Biograficzny, t.18, Wrocław ; Warszawa ; Kraków 1973, hasło: Łukasz-
kiewicz Julian 
   Antoni, aut. S. Poręba, s. 553-554.
7  Były to m.in. opowiadania i powieści o tematyce religijnej, obyczajowej i historycznej, 
książki do 
   nabożeństwa, żywoty świętych, broszury, kalendarze.
8 „Moje leczenie wodą…”, s. VIII.
9 S. Kneipp, „Mój testament dla zdrowych i chorych”, tłum. J. Łukaszkiewicz, Kempten 
1895, s. III, VII.

Przypisy
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Sejm Polski podjął uchwałę, 
że jednym z patronów Roku 2020 
jest Hetman Stanisław Żółkiew-
ski. Każdy Polak wie, że zginął on 
w bitwie z Turkami pod Cecorą 
w 1620 roku, niemal święty het-
man. W polskiej pamięci narodo-
wej i w historii polsko-tureckiej 
dominują Cecora 1620, czyli 
klęska szarpiąca serce i Odsiecz 
Wiedeńska 1683 - zwycięstwo 
zatykające dech, nadrabiają-
ce niemal wszystkie porażki  
i uskrzydlające w oczach Europy. 
Tymczasem, przy uważnniejszym 
spojrzeniu sprowadzenie całej 
wielkiej historii polsko-tureckiej 
do tych dwóch wydarzeń, jest 
zubożeniem wielkiego obrazu, 
niezastygłego, a stale dalej ma-
lowanego. Obraz nagle nabiera 
silniejszych barw, gdy oświetli 
się go od strony rodzinnej i kon-
kretnych zdarzeń.

Gdy zaczynałem chodzić 
do szkoły, słyszałem niezwykłą 
opowieść, legendę o krześle u 
Padyszacha, czyli u Sułtana Tur-
cji. Legenda ma to do siebie, że 
nie chodzi o jej prawdziwość  
w dokładnych szczegółach, lecz 
o przesłanie oddające jakąś głę-
boką sprawę duchową i prawdę, 
jakby ponadczasową, w której 
bardziej chodzi o treści moral-
ne, aniżeli o zgiełk bitewny lub 
tryumfy wojenne. Legenda uzu-
pełnia to, czego życie do końca 
nie dopowiedziało, ale ku czemu 
wiedzie nas duch świata, jakby 
użyć słów Hegla.

W 2020 roku opowiedziałem 
tą historię sympatycznemu Tur-
kowi handlującemu na bazarze 
przygranicznym w Kudowie. 
Słuchał z uwagą, było widać, 
że go to przejmuje. Powiedział, 
że po raz pierwszy to słyszy,  
na koniec podał mi numer sto-
iska, na którym handluje, za-
praszając do siebie. Mogę się 
domyślać, że opowiada to pol-
skim klientom, zachęcając tym 
do odwiedzania jego stoiska. 

Mój znakomity dalszy krew-
ny Antoni Musztyfaga, geodeta 
i historyk po studiach uniwer-
syteckich, który pożegnał się 
z tym światem w Dusznikach, 
mówił, że legenda o tym krze-
śle u Padyszacha, to prawda. An-

toniemu można ufać, bowiem  
w sprawach polsko-tureckich 
miał wyjątkową wiedzę i wyczu-
cie. Na pytanie skierowane kiedyś 
do niego, skąd się wzięło takie 
jego dziwne nazwisko Muszty-
faga - odpowiedział, że należy 
w nim odczytać dwa słowa: Mu-
stafa Aga. Mówił, że jakiś jego 
przodek w XVII wieku jako ofi-
cer turecki został ranny i wzięty  
do niewoli przez Polaków, osiadł 
na Podolu, spolszczył się i po pol-
sku nazwali go Musztyfagą. Żeby 
nie uważał tak jak jego wojowni-
czy pobratytmcy, że katolicy to 
niewierni i ateiści, zaprowadzili 
tego Turka do kościoła, ochrzcili 
i po wszystkim. Nie przeszkodzi-
ło to w kontaktach rodzinnych, 
bo – jak mówił Antoni – według 
rodzinnego przekazu, jeszcze za 
ostatniego polskiego króla jeź-
dzili do krewnych do Stambułu. 
On sam był człowiekiem wielkiej 
kultury, wzorem polskiego pa-
trioty, jednym z dowódców AK 
w Wicyniu na Podolu i daj nam 
Boże jak najwięcej takich Pola-
ków jak ten potomek Turków.

Rzeka życia

Wybierzmy się więc w wy-
obraźni w podróż historyczną 
do Turcji nad Bosfor. Gdy Pol-
ska powstawała w X wieku,  
w tym samym czasie Turcy, którzy 
wyszli zza Uralu, gdzieś z okolic 
Bajkału ,wyruszyli z tych swoich 
dawnych siedzib plemiennych, 
przyjęli islam, poszli na zachód  
w stronę Cesarstwa Bizantyń-
skiego. Swoje dawne miejsca  
na Syberii pozostawili dla innych, 
których późniejsza Rosja uzna-
wała za niepokornych i osadzała 
tam po Turkach.Wśród tych nie-
pokornych nie brakowało Pola-
ków i tak od samych początków 
mamy wiele wspólnego z Turka-
mi. Możnaby z pewnym uprosz-
czeniem powiedzieć, że Polska 
i Turcja - jako państwa - formo-
wały się w tym samym czasie,  
z tym, że Turków było znacznie 
więcej niż Polaków. Cesarstwo 
Bizantyńskie słabło, chrześcia-
jaństwo wschodnie ustępowało 
miejsca innej religii Abrahamo-
wej, bardziej dynamicznej, czyli 

islamowi. Turcy zrazu rozlokowa-
li się na wschodnich obszarach 
Bizancjum, potem ruszyli dalej 
i w 1453 zajęli stolicę cesarstwa 
Konstantynopol, zmieniając jego 
nazwę na Istanbuł, czyli po pro-
stu „ Miasto”, a Polacy spolszczy-
li sobie tę nazwę na „Stambuł”. 
Turcy lokując się nad cieśninami 
Bosfor i Dardanele, łączącymi 
Morze Czarne z Morzem Sró-
dziemnym i zarazem w miejscu 
styku Europy z Azją, wpłynęli  
na bieg historii świata i nadal – 
jak przed wiekami – są jednym 
z najpotężniejszcy państw glo-
bu. Był taki moment w historii,  
a działo się to w XVIII wieku, Tur-
cja i Polska (Rzeczpospolita Oboj-
ga Narodów), dwa wówczas wiel-
kie państwa, to walczące ze sobą, 
to przyjazne, stanęły w obliczu 
upadku i rozbiorów. Zdawało się, 
że w powietrzu wisiało pytanie, 
kto zostanie rozebrany - Polska 
czy Turcja? Padło na Polskę, ale 
idźmy do tego po kolei. 

Wiele narodów wędrowało, 
zanim gdzieś osiadły. Polacy tak-
że nie zamieszkiwali nad Wisłą  
i Odrą od czasów Adama i Ewy. 
O ile Turcy wyszli zza Uralu i ich 
język jest pokrewny z językami 
ludów mongolskich, a nawet  
z koreańskim, to język polski  
należy do grupy języków indo-
europejskich, czyli bliżej było na-
szym praprzodkom do Kaukazu  
i Indii, podobnie jak innym ludom 
Europy Zachodniej. Kogo te daw-
ne dzieje narodów interesują, 
może sięgnąć do ciekawej książki 
Tadeusza Lehra – Spławińskiego 
„ O pochodzeniu i praojczyźnie 
słowian”. Niektórym narodom na-
dal śnią się wędrówki. Jeśli kogoś 
interesuje chęć poprawy życia, 
praca, zarobki, jakaś ciekawa 
kultura - jak przypadek naszego 
Turka na bazarze w Kudowie - to 
te motory mogą być dobre, ale 
jeśli już zorganizowane siły goni 
jakiś przedwieczny pęd do nieli-
czenia się z żadnymi granicami, 
to nabicie guza murowane. Są 
narody, które dobrze czują się  
w świecie bez granic i potrafią 
w nim żyć, jak na przykład Żydzi 
czy Ormianie, a są i takie, które 
w takim świecie mogą wiele lub 
wszystko stracić. Jeśli z Warszawy 

rozlega się w XXI wieku wołanie, 
że Europa powinna być Europą 
ojczyzn, czyli z jakimiś granica-
mi, to stoi za tym – może trochę 
przygasłe – lecz nadal żywe na-
sze doświadczenie historyczne, 
że swojego trzeba pilnować. Kto 
nie umie bronić swego, a jakieś 
nowe okazuje się dynamiczne 
i pochłaniające wszystko, to 
rzeka życia popłynie tam, gdzie 
wytworzy się dla niej miejsce.  
A życie wybiera dynamizn, 
energię, entuzjazm, mądrość 
i wartości - choć ta rzeka musi 
dosyć często przepływać przez 
urwiska zła.

Świat widziany ze wsi
podolskiej

Wstąpmy do wioski podol-
skiej Wicyń, leżącej w ziemi tar-
nopolskiej, między Złoczowem  
a Brzeżanami, by stamtąd spoj-
rzeć na wielki świat. Jak tam 
mogła wyglądać historia polsko-
-turecka? Jeśli chcesz wiedzieć – 
Drogi Czytelniku - jaka jest Polska 
dzisiaj, to popatrz na swoją miej-
scowość jak na Polskę w pigułce, 
a zobaczysz więcej niż myślisz. 
Tak samo z tym Wicyniem - moż-
na było zobaczyć Turcję, choćby 
przez los Musztyfagów, ale nie 
tylko przez nich. Mój dziadek  
w linii matki był spokrewniony  
z Musztyfagami, a dziadek w linii 
ojca powiązany rodzinnie z kre-
sowymi Barabaszami, mieszkał 
na uboczu pod górą, stąd mó-
wiono na niego „Kamiński spod 
góry”. A za tą górą, na wschód, 
jakieś 5 km przez las i łąki szło się 
do Pomorzan, tamtejszej silnej 
twierdzy kresowej, założonej 
jeszczse przez króla Kazimierza 
Wielkiego. Pierwszymi historycz-
nymi właścicielami zamku byli 
Świnkowie, Sienińscy, Kierdejo-
wie, potem Sobiescy. Kierdeje 
mieli także zamek w pobliskich 
Remizowcach. Gdy Tatarzyn lub 
Turek zapuszczał się w te strony 
na przykre wycieczki, to wicynia-
nie znajdowali ochronę głównie 
w zamkach w Pomorzanach  
i w Dunajowie. Moi pradziadowie 
jako rycerze ulokowali się tam  
w XIV wieku, więc w długiej hi-
storii tego miejsca niejedno prze-

Bronisław MJ Kamiński

KRZESŁO U PADYSZACHA CECORA I WIEDEŃ -
ZUBOŻONY BILANS
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żyli. Zanim nasi wzięli do niewoli 
owego wspomnianego Mustafa 
Agę, to Turcy dużo wcześniej, bo 
w 1498 roku, podczas nagłego 
najścia na Pomorzany porwali 
trochę ludzi, a wśród nich małe-
go ośmioletniego chłopca Jana 
Kierdeja. Jego ojciec Zygmunt 
Kierdej, starosta trembowelski, 
zginął w czasie tego oblężenia 
zamku, a matka Dorota z Sienna 
- Oleska uratowała się, przeżyła  
i rozdzierało się jej serce na myśl 
o porwanym dziecku, żyła mat-
czyną nadzieją na zobaczenie go 
żywym. Takie marzenia matek 
często spełniają się. Historia tego 
chłopca zasługuje na odzielną 
wielką ksiażkę i pokazuje różne 
strony życia i spraw polsko-turec-
kich, a nawet szerokiego świata. 
Ówczesńi Turcy to nie była jakaś 
napadająca dzicz, ale państwo 
wprawdzie wojownicze, lecz  
o wielkiej kulturze. Mali chłopcy 
porywani z Polski byli uważnie 
badani, pod kątem ich zdolności, 
oddawani na szkolenie wojskowe 

do Korpusu Paziów lub włącza-
ni do rodzin tureckich dla stur-
czenia i wychowania dla służby 
sułtanowi i Turcji. W rodzinach 
tureckich byli traktowani tak jak 
własne dzieci. Nasz Janek Kier-
dej, chłopiec dobrze wychowany, 
znający już dobrze język polski, 
trafił do Korpusu Paziów, a że był 
dzieckiem o wyróżniającej się in-
teligencji, to zainteresował się 
nim wielki wezyr, czyli sam szef 
rządu i przeznaczył do wycho-
wania w służbie dyplomatycznej. 
Potrzenbi byli posłańcy do kró-
lów polskich, mówiący po polsku, 
a wierni sułtanowi i islamowi.  
Na takiego potrzebnego dyplo-
matę wyrósł w Turcji Jan Kierdej, 
który otrzymał nowe nazwisko: 
Said beg. Tak to chłopiec z Po-
marzan trafił do najwyższych 
sfer Imperium Osmańskiego, 
czyli Turcji, do tzw. Wysokiej 
Porty, za wielką bramę wiodącą  
do dzielnicy rządowej i dyplo-
martycznej. W świecie na rząd 
turecki mówiono Wysoka Por-

ta. Przodek naszego Antoniego 
Musztyfagi, ów oficer turecki 
„Mustafa Aga”, także nie był 
najgorzej potraktowany przez 
Polaków, choć nie miał takich 
możliwości jak Janek Kierdej, 
bo też Wicyń, to nie Stambuł, 
może zupełnie dobry, ale nie aż 
taki jak tam nad Złotym Rogiem, 
zaś dorosły oficer, to nie dzieciak  
do ulepienia jak z plasteliny. 
Musztyfagowie jeździli do swoich 
krewnych do Stambułu jeszcze 
za ostatniego polskiego króla, 
ale widać nie było im w Polsce 
najgorzej, skoro tam nie pozosta-
li.W każdym razie ów Turek nie 
miał w Wicyniu najgorzej i ród 
jego mając te same możliwości 
co Polacy, rozwijał się i miał się 
dobrze.

Poseł z Lechistanu –
chwilowo nieobecny 

Zanim sędziwy hetmam 
Żółkiewski wyruszył pod Ce-
corę w swoją ostatnią drogę, 

Polacy i Turcy mieli za sobą pół 
wieku wojen (w XV wieku) i je-
den wiek pięknego pokoju (XVI 
wiek). Nasz Jan Kierdej już jako 
Said beg jeździł z listami od suł-
tana Sulejmana I Wspaniałego 
do króla Zygmunta I Starego.  
Po raz pierwszy przybył do Pol-
ski w 1531 roku, gdy miał 41 lat. 
Tytuł bega otrzymał od sułtana 
i oznaczał on wielmożę, wyso-
kiego urzędnika tureckiego. 
W Polsce rozmawiał po polsku 
i używał swojego polskiego 
imienia i nazwiska, w otocze-
niu króla polskiego był lubiany. 
Jego matka Dorota z Sienna - 
Oleska jeszcze żyła i spotkali się  
na zamku w Pomorzanach. 
Można sobie wyobrazić spo-
tkanie matki z synem po tylu 
latach zmartwień i tęsknoty. 
Prawdziwy cud. Dawna ojczy-
zna pokochała Said bega. Po 
drugiej wizycie poselskiej król 
Zygmunt Stary napisał list do 
wielkiego wezyra, w którym 
bardzo wysoko ocenił wykony-

Obraz Konstantina Kapidagli przedstawiający ceremonię intronizacji.
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wanie misji poselskiej przez Said 
bega i wyraził nadzieję, że wielki 
wezyr dodatkowo wynagrodzi 
finansowo tego świetnego posła. 
Od siebie również nie szczędził 
podarków. Matce również za-
częło powodzić się coraz lepiej. 
Namówiła syna, by wystąpil  
do sądu o przekazanie jemu 
prawa własności do zamku  
w Pomorzanach będącego wła-
snością Kierdejów. Król poparł 
to działanie Said bega, jednak 
w sądzie nie wygrał z Sieneń-
skimi. Widać, że sądy z Polsce 
były niezależne od króla, może 
nawet bardziej niezależne ani-
żeli w innych czasach. Said beg 
niezrażony pomagał Polakom 
w Stambule. Gdy jeden z nich 
Hieronim Łaski jako poseł cesarza 
austriackiego Ferdynanda zna-
lazł się w więzieniu w Stambule, 
przyszedł mu z pomocą własnie 
Said beg, pożyczając 1000 du-
katów. Hieronim Łaski wyszedł 
z więzienia, lecz po powrocie  
do Polski niebawem zmarł. Swo-
jej należności dochodził teraz 
Said beg od jego brata Stanisła-
wa Łaskiego, a gdy ten opóźniał 
się ze zwrotem pożyczki, król 
polski odzielnym dekretem prze-
kazał Said begowi sześć wiosek 
w sandomierskim, należących 
do Stanisława Łaskiego, jako 
zabezpiecznie do spłaty długu. 
Dodajmy jeszcze, że Said beg 
nie czekając na spłatę długu, 
przed powrotem do Turcji - on 
muzułmanin przekazał prawa 
do tych sześciu wiosek krakow-
skiemu kanonikowi Maciejowi 
Zielińskiemu. Nasz Jan Kierdej vel 
Said beg zmarł w Turcji w 1557 r. 
Nie tylko ten jeden Polak wzięty 
do niewoli tureckiej zaszedł tak 
wysoko, byli także inni Polacy, 
którzy osiągnęli jeszcze wyższe 
godności.(Andrzej Dziubiński – 
Poturczeńcy polscy.Przyczynek 
do historii nawróceń na islam  
w XVI – XVIII wieku, w: Kwartalnik 
Historyczny, 1995).

Po  t y m  z ł o t y m  w i e k u  
w kulturze polskiej i tureckiej 
nastał wiek XVII, a z nim długi 
ciąg wojen polsko-tureckich,  
w których oba kraje wykrwawiały 
się i wyczerpywały. Zaczęło się  
od nieszczęśliwej dla Polaków 
bitwy pod Cecorą, w której jeden 
z największych naszych wodzów 
hetam Stanisław Żołkiewski 
zginął, a jego armia doznała 
dotkliwej klęski. W rok później, 
gdy Kozacy ukraińscy pod wo-
dzą hetmana Piotra Konaszewi-
cza-Sahajdacznego wsparli siły 

polskie, Turcja doznała klęski pod 
Chocimiem w 1621 roku. Europa 
zachodnia pogrążyła się w wojnie 
30-letniej, a Polska już do końca 
wieku nie wychodziła z wojen.  
W ostatnim roku XVII wieku na-
stał upragniony pokój z Turcją. 
Wojska tureckie po ponad dwu-
dziestu latach okupacji opuszcza-
ły kresową twierdzę Kamieniec 
Podolski. Przez ponad 20 lat kate-
dra kamieniecka była meczetem,  
do którego Turcy dobudowali 
wysoki minaret z półksiężycem 
na szczycie. Oddając Kamieniec 
wiedzieli, że Polacy przywrócą 
katedrę katolicką i meczetu  
w niej nie będzie. W rokowaniach 
pokojowych zwrócili się do Po-
laków, by usuwając meczet, nie 
wyburzać minaretu i nie usuwać 
symbolicznego półksiężyca  
na szczycie tej wieży. Uzasad-
niali to tym, że oni muzułma-
ni nie likwidowali w katedrze 
symboli wiary chrześcijańskiej. 
Polacy zgodzili się na te warunki, 
wpadli jednak na pomysł, żeby 
na wielkim złotym półksiężycu 
postawić figurę Matki Boskiej 
o wyskości 4,5 m, wykonaną  
w Gdańsku. Po ustawieniu figury 
zapytano Turków o ich opinię. 
Odpowiedzieli, że mogłoby 
być gorzej, gdyby pojawił się 
tam krzyż, ale matka Jezusa  
z Nazaretu jest drugą żeńską oso-
bą w islamie - po Fatimie córce 
Mahometa i ten widok ich nie 
gorszy. Nastał pokój w ludzkich 
duszach i na granicach. W XVIII 
wieku oba wyczerpane wojnami 
państwa stały się dla mocarstw 
łakomym kąskiem do rozbiorów. 
W dyplomacji pojawiła się tzw. 

kwestia wschodnia, Turcja była 
nawet bardziej zagrożona.Teraz 
oba walczące w XVII wieku pań-
stwa zbliżyły się do siebie. Gdy  
w 1768 roku wybuchła na Podolu 
Konfederacja Barska i rozlała się 
na cały obszar Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, Turcja – solida-
ryzując się z niepodległościowym 
ruchem w Polsce – wypowiedzia-
ła wojnę Rosji. Był to piękny gest 
ze strony Turcji, owocujący po-
czuciem wdzięczności ze strony 
polskiej, ale los Rzyczypospoltej 
już był przesądzony.

O tych wszyskich wydarze-
niach rozmawiałem z Antonim 
Musztyfagą, który był dobrym 
historykiem. Antoni nawiązywał 
przy tym do sławnej legendy  
o krześle u Padyszacha, czyli  
u Sułtana Turcji. Gdy po upadku 
Powstania Kościuszkowskiego 
nastąpił ostateczny rozbiór Pol-
ski i wszystkie rządy uznały, że 
naszego kraju już nie ma, jedy-
nie Turcja nie uznała rozbiorów 
Lechistanu. Gdy Antoni Muszty-
faga o tym mówil, odczuwałem  
w jego głosie pewne wzruszenie. 
Żeby ukryć wzruszenie, próbował 
się uśmiechać i przypominał, że 
na dorocznych spotkaniach am-
basadorów ówczesnych państw 
u Sułtana w Istanbule zawsze 
było jedno krzesło puste. Witano 
wyczytywanych ambasadorów, 
a gdy przyszła kolej na przywita-
nie ambasadora z tego pustego 
krzesła - zebrani przedstawicie-
le wszystkich państw usłyszeli: 
„Przedstawiciel Lechistanu 
chwilowo nieobecny”. Ta sławna 
i piękna legenda o pustym krze-
śle u Padyszacha nie przerosła 

popularności Cecory i Wiednia, 
ale w duchowym świecie narodu 
polskiego może stać się ważnym 
zadatkiem dla przyszłości w ży-
ciu kulturalnym i politycznym. 
Tym bardziej może być waż-
na, że pojawiła się koncepcja 
odświeżenia wrogości Polski  
i Turcji, nie w przeszłości, lecz w 
…przyszłości. W Stanach Zjed-
noczonych ukazała się książka 
Georga Friedmana pt. „ Następne 
100 lat. Prognoza na XXI wiek, 
która wydana zaostała także  
w języku polskim w 2009 r. Au-
tor, znany amerykański politolog  
i szef jednej z agencji wywiadow-
czych głosi, że w XXI wieku Pol-
ska i Turcja staną się mocarstwa-
mi światowymi, jednakże zanim 
to się stanie, oba te kraje znajdą 
się w wojnie ze sobą około 2040 
roku. Rzekomo po stronie Polski 
opowiedzą się Stany Zjednoczo-
ne, a po stronie Turcji Niemcy  
i Francja. Książka jest znana po-
litologom i politykom polskim,  
a także tureckim i choć jest pew-
ną próbą prognozy prowadzonej 
w sposób naukowy, to jednak 
może mieć wpływ na kształto-
wanie się wyobrażeń i projek-
tów politycznych z działaniem  
na zasadzie samospełniajacego 
się proroctwa.W przeszłości już 
zdarzało się, że fałszywe proroc-
twa wywoływały zamęt i niepo-
koje. Tym bardziej warto pogłę-
biać znajomość historii, umacniać 
mądrość w spojrzeniu na świat, 
przypominać przeżyte dzieje,  
w tym polsko-tureckie, zwłaszcza 
z głębokim przesłaniem jakim 
jest legenda o krześle u Pady-
szacha.

„Jan III Sobieski wysyła wiadomość o zwycięstwie papieżowi Innocentemu XI” – Jan Matejko
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Hetman Stefan Żółkiewski

Sejm RP, podejmując uchwa-
łę , że jednym z Patronów Roku 
2020 będzie hetman Stanisław 
Żółkiewski (1547 – 1620), wskazał 
na szczególne znaczenie ideałów 
i czynów wielkiego hetmana  
w tamtych czasach i dla nas 
współcześnie. Patriotyzm, całko-
wite poświęcenie swojego życia 
narodowi i państwu jest nadal  
w najwyższej cenie. Po 400 latach 
od jego dramatycznej śmierci  
w bitwie pod Cecorą w 1620 
roku powinniśmy się zastano-
wić, czego uczy nas jego życie, 
czy przekazał nam jakieś wzorce, 
przesłania i przestrogi.

Stanisław Żółkiewski urodził 
się we wsi Turynka pod Lwowem, 
w rodzinie szlacheckiej herbu Lu-
bicz, patriotycznej i powiązanej 
z innymi znaczącymi w historii 
rodzinami polskimi. Żółkiewscy 
przybyli na Kresy z ziemi lubel-
skiej, niektórzy doszukują się ro-
dzinnych siedzib na Mazowszu. 
Kształcony przez kanclerza Jana 
Zamoyskiego wspinał się po dra-
binie stopni wojskowych. Został 
hetmanem polnym koronnym, 
a następnie hetmanem wielkim 
koronnym, czyli naczelnym wo-
dzem wojska polskiego. Wśród 
jego wielu stanowisk i tytułów 
wymieńmy tylko niektóre, a więc 
był sekretarzem królewskim, wo-
jewodą kijowskim, kasztelanem 
lwowskim, osiągnął nawet urząd 
najwyższy kanclerza wielkiego 
koronnego. Był człowiekiem do-
brze wykształconym, mądrym,  
o sympatyczej, niemal delikatnej 
powierzchowności i jak na wyso-
kiego dowódcę wojskowego miał 
bardzo humanitarną postawę, nie 
był krwiożerczy, mściwy ani pysz-
ny. Za to był bardzo obowiązko-
wy, lojalny, zdyscyplinowany i te 
cechy narzucały się jego otocze-
niu. Miał poczucie majestatu pań-
stwa i obywatelskiej troski o siłę 
instytucji państwa. Gdy trzeba 
było, aresztował groźnego dla 
Rzeczypospolitej, a możnego 
warchoła Samuela Zborow-
skiego i – mimo przewidywanej 
wrogości za to ze strony szlachty  
i możnowładztwa – doprowadził 
go pod sąd i sprawiedliwy ko-
niec pod toporem katowskim. 
Był świetnym strategiem,walczył 
w czterech wojnach domowych, 

w wojnach z Tatarami, Turcją, 
Szwecją i Moskwą, był nawet 
zdobywcą Kremla. Wygrywał 
bitwy z przeciwnikami dużo 
liczniejszymi na polu walki, jak 
to było w bitwie pod Kluszynem 
w 1610 r. W triumfie wojennym 
przyprowadził do Warszawy 
wziętych do niewoli carów Szuj-
skich. Wszystkie te przymioty  
i osiągnięcia spowodowały, że  
po jego śmierci  mówiono  
o nim święty hetman. Tym bar-
dziej więc warto przyjrzeć się 
jemu i polskim drogom za jego 
czasów, by lepiej widzieć jak  
i dokąd idziemy. Niech więc ten 
wielki Polak będzie naszym prze-
wodnikiem po tamtych czasach, 
spróbujmy poznać, co chciałby 
nam przekazać swoim życiem.

Wejście na Kresy 

Jak Polac y znaleźl i  s ię  
na Kresach? Gdy pytanie takie 
postawiłem w szerszym gronie, 
w którym byli tzw. Kresowiacy, 
usłyszałem zdziwienie: jak to jak? 
Przede wszystkim kiedyś nie było 
żadnej Ukrainy, tam były pustki, 
więc nasi to zagospodarowali,  
a tych, którzy tam żyli uratowa-
li przed Tatarami i innymi na-
pastnikami, wnieśli tam kulturę  
i porządek. Ot, co! Jak więc zna-
leźliśmy się tam razem z takimi 
rodami jak Żółkiewscy? Wobec 
bogatej literatury nie musimy 
rozpisywać się szeroko, a tylko 
bardziej konkretnie i w skrócie 
dla tych Czytelników, którzy 
pragną uporządkować sobie tą 
historię. 

Ukraina ma tyle samo lat, co 
Polska. Była częścią niezależnej 
Rusi Kijowskiej, której władca 
Włodzimierz Wielki dopro-
wadził do chrztu Rusi w 988 r.  
Z tego Wielkiego Księstwa Kijow-
skiego wzięły początki Ukraina, 
Rosja i Białoruś, a słowo „ruskie” 
nie oznacza „rosyjskie”. A więc 
chrzest Polski i Rusi odbył się 
w tym samym czasie, z tym, że 
Polska otrzymała chrzest z łaciń-
skiego Rzymu, a Ruś z greckiego 
Bizancjum. Trochę inna droga 
religijna od początku i trochę 
inna, nie lepsza, nie gorsza –  
po prostu trochę inna, ale równie 
wysoka kultura jak na zachodzie 
Europy. Jeśli sprowadzimy kul-
turę europejską i całą ducho-

wość Europy do początków,  
to zejdziemy do Jerozolimy 
i Aten. Z tych dwóch źródeł 
wszyscy zaczerpnęliśmy różnymi 
naczyniami i mimo pewnych roz-
bieżnosci, siedzimy przy jednym 
stole kultury chrześcijańskiej. Pol-
ska część tego stołu była okazała 
i państwo pierwszych Piastów 
rozwijało się dobrze. Po rozbiciu 
dzielnicowym, które przeżywały 
niemal wszystkie kraje, Kazimierz 
Wielki (1310 – 1370) miał przy 
stole potężnego sasiada, jakim 
był Karol IV - Cesarz Rzeszy re-
zydujący w Pradze. Przyjazny  
i mądry cesarz zajmował jednak 
coraz większą powierzchnię sto-
łu, również przez małżeństwo  
z księżniczką piastowską. Tak 
właśnie zajął Śląsk, a Kazimierz 
Wielki skierował polską ekspansję 
na ziemie Rusi Włodzimiersko-
-Halickiej. Po bezpotomnej śmier-
ci tamtejszego księcia Jerzego 
Trojdenowicza, w 1340 roku 
Kazimierz wkroczył do Lwowa 
i do roku 1350 zajął ziemię wło-
dzimiersko-halicką aż po granice 
z Podolem w okolicy Trembowli. 
Była to jednak mała część Ukra-
iny.Wielkie Księstwo Kijowskie 
upadło pod naporem Tatarów  
i te ogromne obszary znalazły się 
pod wpływami Tatarów i Litwi-
nów. W 1363 roku Litwini pod 
wodzą księcia Olgierda pokonali 
Tatarów w bitwie nad Sinymi Wo-
dami i Litwa zajęła niemal całą 
Ukrainę z Kijowem, Wołyniem, 
Bracławiem i Podolem. Mała et-
nicznie Litwa była teraz wielkim 
zwycięzcą, jednak szanującym 

kulturę rdzennej ludności ruskiej. 
Litwini nawet przyswajali sobie 
tę kulturę, a król polski - Litwin 
Władysław Jagiełło nie mówił 
po litewsku ani po polsku, ale 
po rusku.

W jednoczącym się państwie 
polsko-litewskim coraz częściej 
wojsko polskie, jako znacznie 
większe od litewskiego, brało 
udział w obronie przed napada-
mi tatarskimi, umacniając tym 
wpływy polskie na wschodzie. 
Król Zygmunt August uregulował 
status ziem ukraińskich dwoma 
aktami wydanymi tuż przed za-
warciem 1 lipca 1569 roku Unii 
Polsko-Litewskiej w Lublinie. Były 
to mianowicie: akt z 26 maja 1569 
roku „O ziemi wołyńskiej przy-
wilej” oraz akt z dnia 5 czerwca 
1569 roku „O ziemi kijowskiej 
przywilej”. Akty te poprzedziły 
utworzenie podczas Unii Lubel-
skiej jednego państwa pod na-
zwą Rzeczpospolita Obojga Naro-
dów, złożonego z dwóch częsci: 
Korony czyli Polski i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, czyli Li-
twy. Na mocy tych dwóch aktów 
cała Ukraina została włączona  
do Korony, zaś Wielkie Księstwo 
Litewskie miało zwierzchność 
nad Białorusią. Teraz król pol-
ski mógł nagradzać możnych  
i szlachtę ogromnymi obsza-
rami ziemskimi. Tak powstały  
na Ukrainie olbrzymie latyfundia 
Ostrogskich, Wiśniowieckich, Za-
sławskich, Zborowskich i wielu 
innych, w tym także powstały 
posiadłości Żółkiewskich i So-
bieskich. Rozpoczęła się koloni-

Bronisław MJ Kamiński

KRESY PO HETMANIE ŻÓŁKIEWSKIM

Hetman Stanisław Żółkiewski
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zacja Ukrainy, napływali ludzie  
z centralnych ziem Korony, w tym 
szczególnie drobna i zbiedniała 
szlachta z Lubelszczyzny i z Ma-
zowsza. Na wschodnich terenach 
Ukrainy, nad Dnieprem i na ste-
pach powstawała Kozaczyzna,  
a w głębi na północnym wscho-
dzie rozrastało się państwo mo-
skiewskie. Nadchodziły drama-
tyczne czasy dla Polski i w życiu 
hetmana Stanisława Żółkiew-
skiego.

Kozacy – dzieci renesansu. 
Klucz do zrozumienia 
Ukrainy

Jeden z najwybitnieszych 
rosyjskich myślicieli Nikołaj 
Bierdiajew musiał emigrować 
z Rosji Radzieckiej i w Paryżu  
w latach 1926 -1929 utworzył 
Akademię Religijno-Filozoficz-
ną.W jednym ze swoich znakomi-
tych dzieł ( Filozofia nierówności ) 
w „Liście 11 „O wojnie” pisze: „ Zła 
nie należy szukać w samej woj-
nie, lecz przed wojną, w czasach  
z pozoru najbardziej pokojo-
wych. To w owych pokojowych 
czasach mają miejsce zabójstwa 
duchowe, gromadzi się złość  
i nienawiść. Podczas wojny nato-
miast w ofiarny sposób odkupuje 
się uczynione zło. Podczas woj-
ny człowiek przyjmuje na siebie 
następstwa obranej przez siebie 
drogi, ponosi odpowiedzialność, 
przyjmuje wszystko, włącznie ze 
śmiercią” . 

W zrozumieniu przyczyn 
dramatycznych wydarzeń, jakimi 
są wojny, rewolucje, powstania, 
krwawe rzezie, na ogół za małą 
wagę przykładamy do tego, co 
Bierdiajew nazywa wcześniej-
szymi zabójstwami duchowymi,  
a skupiamy się już tylko na sa-
mym rozlewie krwi.Ponieważ 
wiek XVI był okresem względ-
nego pokoju w Europie Środ-
kowo-Wschodniej, więc przyj-
rzyjmy się, czy nie zachodziły  
w nim procesy, które prowadzi-
ły do krwawych wojen w XVII 
wieku.

Na Ukrainie wiek XVI, to 
czas tworzenia się kozaczyzny.
Tym, którzy mogą uważać, że  
w tamtym czasie nie było żad-
nej Ukrainy, wypada wyjaśnić, 
że nazwa „Ukraina” w odniesie-
niu tego obszaru, który dzisiaj 
nazywa się Ukrainą, pojawiła się 
w dokumencie „Letopis kijow-
ski” pod 1187 rokiem. Kronikarz 
opisujący najazd Połowców  
na Perejasław pisze, że „zginął 

książę perejasławski Włodzimierz 
(…) za nim Ukraina wielce roz-
paczała. (prof.Władysław A.Ser-
czyk, Historia Ukrainy, 2009).  
W Letopisie Halicko-Wołyńskkim 
z 1213 roku „Ukrainą” nazywa-
ne są ziemie halicko-wołyńskie 
i naddnieprzańskie. Na mapach 
nazwa „Ukraina” pojawia się  
w 1613 r. W latach 1630 - 1647 
francuski inżynier wojskowy Wil-
helm Beauplan – pracujący dla 
króla Władysława IV – budował  
i umacnial fortyfikacje w Kuda-
ku, Krzemieńczuku, Kamieńcu, 
Barze, w Brodach, w Koniecpolu  
i w Podhorcach – pozostawił 
cenne opisy i dwie mapy Ukrainy 
(Eryka Lassoty i Wilhelma Beau-
plana opisy Ukrainy, wyd. pol-
skie, PIW 1972 rok, ze wstępem 
i komentarzem prof. Zbigniewa 
Wójcika).

Nazwa „Ruś” jest starsza, już 
w VII wieku w źródłach bizantyń-
skich pojawia się nazwa „Ros”, 
„Rosy”, „Ruś” i te nazwy odnosiły 
się do Słowian wschodnich. Pań-
stwo Ruś Kijowska z centrum po-
lityczno-kulturalnym w Kijowie, 
dało – jak już wspomniano - po-
czątek Ukrainie, Rosji i Białorusi. 
W XIV wieku pojawiła się jako 
nazwa geograficzna „Mała Ruś”. 
Nazwy narodów, mieszkańców  
i krajów przybierają charakter 
nie tylko geograficzny i etniczny, 
ale także kulturowy i polityczny. 
Jeśli chodzi o aspekt polityczny, 
to dotyczy on poczucia tożsa-
mości, organizowania władzy, 
stanowienia o sobie, zbiorowej 
ochrony swoich interesów, two-
rzenia obrony warunków życia, 
bezpieczeństwa i rozwoju,  
a także emocji ekspansji. W Pol-
sce, w odniesieniu do Ukraińców 
używano nazwy „Rusin” i miała 
ona zabarwienie etniczno-geo-
graficzne, natomiast słowo „Ukra-
iniec” odczuwano w zabarwie-
niu politycznym. Podobnie było  
w Rosji, gdy dużo później, bo  
w 1876 roku car Aleksander II za-
kazał w ogóle używania nazwy 
„Ukraina”. Po rozbiorach Polski  
w XVIII wieku terytoria południo-
wo-wschodnie zagarnęła Austria 
i nadała im nazwę „Królestwo 
Galicji i Lodomerii”. 

Po tej porządkującej dygre-
sji powróćmy do kończącego się 
średniowiecza, gdy pojawiały się 
początki późniejszego dobrego  
i złego.W Europie zachodniej 
w XV wieku i w początkach XVI 
wieku miały miejsce bunty chłop-
skie, które w Niemczech przy-
brały charakter krwawej wojny 

domowej. Nadmierne obciążenia 
feudalne, takie jak pańszczyzna, 
różne powinności i podatki, do-
prowadziły chłopów do nędzy  
i niewolniczego upodlenia. 
Chrześcijaństwo przyczyniło 
się do rozwoju kultury w Euro-
pie, ludzie coraz powszechniej 
uświadamiali sobie, że rzeczywi-
stość społeczna nie odpowiada 
głoszonym zasadom Ewangelii. 
Ruchy reformatorskie w samym 
kościele, już od czasów Jana 
Husa (spalony na stosie w 1415 
r.) wzmacniały to niezadowole-
nie.To samo zjawisko wystąpiło 
w państwie polsko-litewskim  
i na ziemiach wschodnich, które 
były w tym państwie. Na wielkich 
i słabo zaludnionych obszarach 
Ukrainy było wręcz dogodne 
miejsce dla gromadzenia się 
zbuntowanych chłopów oraz 
wszelkich niezadowolonych lu-
dzi, poszukujących upragnionej 
swobody życia, zwykłej ludzkiej 
wolności, ucieczki od zniewole-
nia pańszczyźnianego, a zarazem 
uczestniczenia w zorganizowanej 
obronie przed Tatarami i inny-
mi ludami islamskiego wscho-
du, co nadawało takiemu życiu 
poczucie misji, przygody i okazji  
do usprawiedliwionego ra-
bunku. Nadmieńmy, że wtedy  
w państwie polsko-litewskim Ja-
giellonów, w wielkiej własności 
ziemskiej pojawił się folwark, 
którym był nie tylko dwór z zie-
mią, lecz cały system wyzysku 
feudalnego. Chłopi zostali pozba-
wieni wolności osobistej, odra-
biali pańszczyznę przez dwa dni  
w tygodniu, z czasem coraz wię-
cej. Do tego dochodziły daniny 
w naturze i podatki. Na ziemiach 
kresowych rozrastały się folwarki 
i wzrastało przytwierdzanie chło-
pów do ziemi. W 1435 roku wpro-
wadzono w Polsce na ziemiach 
ukraińskich przepis, pozwalający 
chłopu na opuszczenie ziemi do-
tychczasowego pana, lecz tylko 
pod koniec roku, po spłaceniu 
wszelkich zobowiązań i po zło-
żeniu wykupu w pieniądzach lub  
w naturze. W 1447 roku Kazi-
mierz Jagiellończyk – jako Wielki 
Książę Litewski - wydał przywi-
lej, który wyłączał chłopów spod 
jurysdykcji książęcej i przekazał 
ich sądom patrymonialnym, czyli 
samym feudałom. Na początku 
XVI wieku zabroniono poddanym 
skarżyć się na szlachtę i odwo-
ływać się do króla lub wielkiego 
księcia. Tak zniewolona warstwa 
chłopska mogła się tylko bunto-
wać, a bardziej dynamiczni ludzie 

mogli uciekać na głęboką Ukra-
inę nad Dniepr, do powstających 
tam obozów kozackich.Tam nie 
było ważne jakiej kto jest naro-
dowości, lecz czy chce żyć jak 
człowiek wolny. 

Ruch kozacki rodził się cza-
sach renesansu, gdy poczucie 
wolności i godności człowieka 
budziło się w całej Europie. Idee 
przenoszą ludzie, ale mają one 
jakby naturę fal energetycznych 
(Stephen Greenblatt – Zwrot, 
Jak zaczął się Renesans?, 2012).
Wskazuje na to kultura i twór-
czość kozaków, a także ewolucja 
w przywództwie. Pod koniec XVI 
wieku trafił do kozaków Ukrainiec 
Piotr Konaszewicz - Sahajdacz-
ny i został ich hetmanem. Był to 
człowiek wykształcony, intelek-
tualista tamtej epoki i człowiek 
renesansu. W obozach kozackich 
słychać było język polski i szereg 
dokumentów kozackich pisanych 
było w języku polskim. Ponieważ 
kozacy żyli i organizowali się  
na terytorium państwa polsko- 
litewskiego oraz byli buntowni-
kami w stosunku do istniejącej 
rzeczywistości społecznej, to 
musieli budzić zainteresowa-
nie władz Polski i Litwy swoją 
obecnością, działaniami i dal-
szymi możliwościami. W polskiej 
literaturze naukowej dominuje 
ton obiektywny w stosunku do 
fenomenu, jakim była kozaczy-
zna (prof. Zbigniew Wójcik, Dzikie 
pola w ogniu,1961), a zjawisko 
to zainteresowało nawet amery-
kańskich badaczy, którzy widzą 
jego miejsce w europejskim pro-
cesie historycznym. Prof. Linda 
Gordon z Uniwersytetu Stanu 
Massachusetts w Bostonie na-
pisała w swojej pracy (Cossack 
Rebellions, 1983), że kozaczyzna 
jest zjawiskiem europejskim  
w warunkach anarchizmu po-
granicza naddnieprzańskiego  
i represji państwowej. Uważa, że 
pierwsze stadium kozaczyzny 
było pewnego rodzaju bandy-
tyzmem społecznym (zabrać 
bogatym i wyzyskiwaczom,  
a dać biednym), jednak kozaczy-
zna ewoluowała ku wyższemu 
stadium, w stronę obrony prawo-
sławia i walki o cele polityczne.

Kończąc te pokrótce przed-
stawione poglądy trzeba dodać, 
że dzieje kozaczyzny przez swoją 
renesansową atrakcyjność i uni-
wersalność wryły się w zbiorową 
pamięć narodu ukraińskiego,  
a dramat może być w tym, że 
ewolucja ruchu kozackiego jako 
działania politycznego, została 
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zbyt wcześnie przerwana przez 
siły zewnętrzne, czyli przez Rze-
czypospolitą i Rosję. Kozaczyzna 
nie zdążyła dojrzeć i naturalnie 
zestarzeć się. Powraca się więc 
do niej z sentymentem jak  
do wiecznej młodości, która ma 
swoje prawa, może być trochę 
nieprzewidywalna i w duchu 
kultury ukraińskiej powraca się 
do niej, jak do brutalnie przerwa-
nej młodości. Kozacy są ciągle 
dziećmi Renesansu.

Sołonica – straszny zasiew

Pojawienie się kozaczyzny 
jako słusznej buntowniczej re-
akcji na zło społeczne jeszcze nie 
przesądza, że taki bunt zmieni 
rzeczywistość na lepszą, będzie 
we wszystkim szedł w dobrą 
stronę i wyeliminuje zło. Życie, 
z każdym nowym krokiem przy-
nosi nowe sytuacje. Kozaczyzna 
znalazła się w splocie trudnych 
spraw wewnętrznych i międzyna-
rodowych. Musiała organizować 
codzienne życie dla tysięcy ludzi, 
a więc domy, wyżywienie, ubra-
nie, uzbrojenie, opiekę nad cho-
rymi i rannymi, oddziały do walki, 
utrzymywać kontakty z władzami 
pańtwowymi, a przede wszyst-
kim na co dzień walczyć z pod-
stępnym i bitnym przeciwnikiem 
stepowym, jakim byli wojownicy 
tatarscy. Wykonywanie tych za-
dań samodzielnie powodowało, 
że kozaczyzna stawała się coraz 
bardziej autonomiczna. Do Unii 
Lubelskiej w 1569 roku, gdy te-
reny naddnieprzańskie należały  
do Litwy, kozaczyzna - jak już 
wspomnieliśmy - mogła rozwijać 
się swobodniej, bowiem Litwa 
przy szczupłości swojej admini-
stracji i wojska, nie była w stanie 
dokładnie kontrolować zajęte-
go przez siebie wielkiego tery-
torium. Kozacy mogli swobodniej 
urządzać wyprawy na sąsiednie 
tereny zajmowane przez Ordę Ta-
tarską i Turcję. Po 1569 roku, gdy 
ziemie całej Ukrainy włączone 
zostały w skład Korony, czyli Pol-
ski , sytuacja kozaczyzny zmieniła 
się dla niej niekorzystnie. Zaczęła 
gwałtownie rozrastać się wielka 
własność ziemska magnatów 
kresowych i szlachty, głównie 
polskiej, czyli to, co było przy-
czyną ich nieszczęść i zbiegostwa 
na Zaporoże, a ponadto Polska 
nie była zainteresowana pogar-
szaniem stosunków z potężnym 
sąsiadem, jakim była Turcja. Poja-
wiły się działania dla zwiększenia 
nadzoru nad kozactwem. Jed-

ną z takich prób był tzw. rejestr, 
czyli wzięcie kozaków na żołd 
państwa polskiego i uczynienia 
z nich części wojska polskiego, 
swego rodzaju wojsk ochrony 
pogranicza. Rejestr obejmował 
małą ilość kozaków, zatem niere-
jestrowi działali poza jakimikol-
wiek ograniczeniami. Gdy w 1584 
roku kozacy dokonali napadu na 
turecki port Oczaków, to król Ste-
fan Batory wysłał do kozaków 
posła szlachcica Głębockiego  
z zadaniem zbadania sprawy. 
Poseł królewski został potrak-
towany brutalnie: uwiązano 
mu kamień u szyji i utopiono. 
Batory potrafił rozprawiać się  
z niesubordynacją kozaków, 
egzekucje przez ścięcie wyko-
nywano publicznie na rynku we 
Lwowie i w obecności przedsta-
wiciela Turcji. 

Po śmierci Batorego w 1586 
roku, podczas burzliwego bez-
królewia w walce o tron polski, 
starły się dwa stronnictwa: ja-
giellońsko-wazowskie i habs-
burskie. Zwyciężył obóz jagiel-
lońsko-wazowski i królem został 
Zygmunt III Waza (król w latach 
1587-1632). W tym czasie zaczęło 
na dworze cesarskim Habsbur-
gów narastać zainteresowanie 
kozaczyzną, jako ewentualnym 
sojusznikiem do walki z Turcją. 
W 1593 roku cesarz Rudolf II wy-
słał do Moskwy posła Mikołaja 
Warkotscha dla zorientowania 
się w możliwościach wojskowych 
kozaków, a do Polski z misją roz-
ponawczą udał się poseł cesarski 
Mateusz Wacker. Narastające za-
interesowanie cesarza – jednego 
z największych władców ówcze-
snego świata - mogło satysfak-
cjonować kozaków i wzmacniać 
ich wiarę w swoje siły i znaczenie. 
Tym bardziej dokuczliwe i draż-
niące były represje i ogranicze-
nia ze strony Rzeczypospolitej. 
W 1590 roku Sejm Rzeczypo-

spolitej uchwalił konstytucję 
pod nazwą „Porządek ze strony 
Niżowców i Ukrainy”, w której 
poddano kozaków nadzorowi 
hetmana koronnego, zabroniono 
im przekraczać granice państwa 
bez zgody hetmana koronnego,  
a kozaka przyłapanego z niele-
galnym łupem można było uka-
rać śmiercią. Dla kozaków wra-
cało stare, wzmógł się ferment  
i w 1593 roku wybuchło powsta-
nie kozackie pod wodzą Krzysz-
tofa Kosińskiego, które zostało 
stłumione jeszcze w tym samym 
roku. Sejm uchwalił w 1593 roku 
kolejną konstytucję „ O Niżow-
cach”, w której represje zaostrzo-
no. Równocześnie z rosnącym 
napięciem pomiędzy kozaczyzną 
a Rzeczpospolitą wzmogły się 
próby habsburskie pozyskania 
kozaków dla Austrii przeciwko 
Turcji, a w przyszłości być może 
także przeciw innym. W rezulta-
cie tego rozpoznania, wyjechał 
na Zaporoże w poczatkach 1594 
roku poseł cesarski Eryk Lassota 
von Steblau z propozycjami od 
cesarza, oraz z jego prezentami 
w postaci chorągwi wojskowych, 
trąb i kilkunastu tysięcy dukatów. 
Chodziło o skuteczne i entuzja-
styczne zwerbowanie kozaków 
pod sztandary habsburskie.  
Na dworze cesarskim w Pradze 
pojawił się szlachcic z przemy-
skiego Stanisław Chłopicki oferu-
jący cesarzowi usługi nawiązania 
kontaktów z kozactwem zapo-
roskim. Działania cesarskie – jak 
już zaznaczyliśmy - miały miejsce  
w czasie powiększania się la-
tyfundiów magnackich, wzra-
stającego ucisku chłopów  
i zwiększania się represji wobec 
kozaków. Taki rozwój stosunków 
społecznych i politycznych  
n a  U k ra i n i e  d o p rowa d z i ł  
do kolejnego wielkiego powsta-
nia w 1595 roku pod wodzą Se-
mena Nalewajki. Ten kozak po-

znał politykę możnowładców, 
będąc na służbie u kniazów 
Ostrogskich, nabrał doświad-
czenia wojskowego w walkach 
z Turkami, stanął na czele zbun-
towanego kozactwa i powstanie 
ogarnęło Wołyń, kijowszczyznę 
i białoruskie Polesie. Powstańcy 
napadali na dwory szlacheckie, 
szlachta poczuła się zagrożona. 
Przeciwko powstańcom ruszyła 
armia koronna pod wodzą het-
mana koronnego Stanisława 
Żółkiewskiego. Walki przeniosły 
się na rok 1596. Doświadczony 
wódz jakim był hetmam Stani-
sław Żółkiewski szedł za głów-
ną powstańczą grupą Nalewajki  
i  otoczył ją pod Łubniami,  
na uroczysku Sołonica za Dnie-
prem. W obozie Nalewajki, zorga-
nizowanym w formie taboru, czyli  
za kilkoma rzędami spiętych 
wozów, było około 10.000 ludzi,  
w tym wielu rannych oraz ko-
biety i dzieci. Armia koronna 
Żółkiewskiego liczyła ok.5000 
żołnierzy. Szturmowanie taboru 
mogłoby się skończyć dla Żół-
kiewskiego wielkimi stratami, 
dlatego otoczył obóz i doma-
gał się kapitulacji. Kozacy, licząc  
na odsiecz z Zaporoża, nie ka-
pitulowali i bronili się. Wówczas 
Żółkiewski zastosował atak ar-
tyleryjski na obóz, co spowo-
dowało wielkie straty, do tego 
doszedł głód w obozie, brak moż-
liwości pomocy licznym rannym 
i zupełna niezdolność do obro-
ny. W samym obozie kozackim 
zaczęli przeważać zwolennicy 
kapitulacji. W warunkach kapi-
tulacji Żółkiewski domagał się 
wydania Nalewajki i przywódców 
powstania, oddania chorągwi 
otrzymanych od cesarza Rudol-
fa II, zapewnienia, że zrezygnują  
z walk powstańczych, gwaran-
tował, że przywódcy zostaną 
przekazani pod sąd w Warszawie,  
a kozacy po złożeniu broni odej-

Bitwa pod Cecorą, obraz pędzla Witolda Piwnickiego



63Ziemia Kłodzka nr 302-303/sierpień - wrzesień 2020

dą wolni. Kozacy warunki przyjęli, 
wydali Nalewajkę, przywódców  
i chorągwie, złożyli broń. Jednak, 
gdy zaczęli wychodzić z obozu, 
zostali zaatakowani: szlacheccy 
żolnierze Żółkiewskiego zabra-
li ich dobytek, zaczęli porywać 
kozaków i więzić, jako dawnych 
chłopów pańszczyźnianych. Było 
to złamanie układu kapitulacyj-
nego. Bezbronni kozacy, ale jako 
wojownicy dumni i solidarni cof-
nęli się do obozu, żeby bronić się 
czym popadnie. Zostali jednak 
wymordowani. Goryczy dodawał 
fakt wydania własnych przywód-
ców w zaufaniu do rycerskiego 
przeciwnika. Nalewajko został 
przewieziony do Warszawy,  
po długim i ciężkiem śledztwie 
z torturami, został ścięty, a cia-
ło jego porąbano i rozwieszo-
no na rogatkach Warszawy. Los 
Nalewajki stał się szybko bardzo 
znany i głośny na Ukrainie, poja-
wiła się legenda, że torturowano 
Nalewajkę, piekąc go w jakimś 
kotle. Znalazł się więc pierwszy 
legendarny męczennik za sprawę 
Ukrainy, pokazujący wiarołom-
stwo i okrucieństwo Polaków. 
Hetman Żółkiewski jako prawy 
i rycerski człowiek żałował tego, 
co się stało, nie potrafił zapano-
wać nad swoimi żołnierzami. 
Prof. Zbigniew Wójcik pisze, że 
Kozacy powstali przeciwko Rze-
czypospolitej, Rzeczpospolita 
w zaciętej walce pokonała ich, 
mogła więc żądać bezwzględnej 
kapitulacji. Tak już jest na tym 
świecie. Ale stała się rzecz inna. 
Oto Polacy nie dotrzymali umo-
wy kapitulacyjnej i zaatakowali 
rozbrojonych kozaków, kładąc 
wielu trupem.(…) 

Pisze na ten temat z pewnym 
zażenowaniem sam hetman 
Żółkiewski w liście do króla Zyg-
munta III w dniu 10 czerwca 1596 
roku, czyli nazajutrz po tragicz-
nych wydarzeniach. Tłumaczył 
się hetman, że chciał temu za-
pobiec, ale nie udało się wobec 
wielkiego rozjuszenia żołnierzy. 
Z innych relacji z tamtych czasów 
wynika, że mogło być jeszcze go-
rzej, gdyby nie przeciwdziałanie 
Żółkiewskiego. Historycy ukraiń-
scy i polscy są na ogół zgodni, 
że wydarzenia w Sołonicy przy-
niosły jak najgorsze następstwa. 
Wymordowanie bezbronnych  
i straszny los Nalewajki stał się  
dla ukraińskich kozaków wy-
zwaniem do walki i zemsty. 
Prof. Zbigniew Wójcik w swoim 
obiektywnym spojrzeniu napi-
sał: „trzeba się zgodzić z jednym  

z  h istor yków uk raińsk ich  
(P. Kulisz – Istorija wossojedi-
nienija Rusi, 1874 r.) , który pi-
sał o wydarzeniach sołonickich: 
„ Straszne sceny, straszny zasiew 
nieprzejednanej nienawiści  
w przyszłości”.

W 1997 roku w czterechsetną 
rocznicę śmierci Semena Nale-
wajki, bank państwowy Ukrainy 
wypuścił okolicznościową mone-
tę 20 hrywien z umieszczonym 
na rewersie kozakiem na koniu  
z napism Seweryn Nalewajko, 
czyli Semen Nalewajko. Na mo-
netach i na banknotach umiesz-
cza dane państwo swoich boha-
terów, przypomina o pamięci, 
pokazuje jako wzorzec. Zastana-
wiając się nad tym wydarzeniem 
w Sołonicy i oglądając teraz tą 
monetę, jedni będą mówić, że 
później nastąpiły jeszcze większe 
zbrodnie ze strony ukraińskiej 
UPA na Wołyniu w II wojnie świa-
towej, inni w pokorze i zadumie 
pomyślą, co czuł wielki i święty 
hetman Żółkiewski widząc swo-
ją bezradność, a jeszcze inni jak  
z tego wszystkiego wyjść po obu 
stronach.

Kresy – po hetmanie 
Żółkiewskim

Słowo „Kresy” w XXI wie-
ku odnosi się coraz bardziej  
do geografii i kultury, a coraz 
mniej do treści politycznych. Het-
man Stanisław Żółkiewski zginął 
w bitwie pod Cecorą, Polacy mó-
wią, że zginął na Kresach, choć 
Cecora leży w dzisiejszej Rumunii 
i mówienie o kresowej Cecorze 
nie ma żadnego kontekstu poli-
tycznego. O Monte Cassino śpie-
wamy, że „ ta ziemia do Polski na-
leży”, choć jest w pobliżu Rzymu  
i nikomu do głowy nie przycho-
dzi uznawać to za terytorium 
Polski. Dla Ukraińców termin 
„Kresy” ma jednak zabarwie-
nie polityczne, tak, jakby była  
w nim ukryta jakaś polska chęć 
odzyskania dawnych terytoriów  
na wschodzie, będących inte-
gralną częścią Ukrainy

My, Polacy łatwiej zrozumie-
libyśmy tę ukraińską niechęć 
do słowa „Kresy”, gdyby teraz 
w Polsce usunięto nazwę „zie-
mie zachodnie” w odniesieniu  
do Dolnego Śląska, Ziemi Lubu-
skiej, Gorzowskiej i Szczecińskiej,  
i zastąpiono nazwą „Niemieckie 
Kresy Wschodnie”. Tych, którzy 
akceptowaliby taką zmianę, na-
zwano by zdrajcami. Zrozummy 
więc Ukraińców i wyjaśniajmy, że 

dla nas Polaków „Kresy” to świat 
naszej historii i kultury, pięknych 
legend rycerskich, mitów, pro-
roctw i romantyzmu, a nie jakiejś 
polityki rewindykacyjnej - to dla 
nas film , stare kino, a nie rzeczy-
wistość. Nie ma w Polsce żadnych 
pretensji czy tendencji do zajęcia 
ziem za naszą obecną wschodnią 
granicą, takich jak Lwów i inne 
piękne miejsca, a jeśli są tacy, 
to mogą być pod względem 
zdrowia psychicznego porów-
nywani z tymi Ukraińcami, którzy 
chcieliby włączyć do Ukrainy Rze-
szów, a nawet Kraków. Wariatów 
nigdzie nie brakuje – jak mówią 
zwyczajni ludzie, dlatego trze-
ba o takich sprawach od czasu  
do czasu mówić głośno i jasno.

Kresy łączą Polaków i Ukra-
ińców w jedną wspólnotę nie 
związaną wewnętrznie, lecz 
zewnętrznie przez Tatarów, 
Turków i Rosjan. Oba narody 
poszukują łączności w chrze-
ścijaństwie, które także nie jest 
więzem jednolitym. Zbliżał je  
do siebie bardziej islam przez 
swoją radykalną odmienność 
i mobilizację obronną. Jeśli 
będziemy traktować Kresy nie 
jako naszą należność, lecz jako 
nasze zobowiąznie duchowe, to 
oba narody będą żyły w lepszych 
czasach. 

Zatrzymaliśmy naszą uwagę 
nad refleksją, że Kozacy to dzieci 
renesansu. Być może w epoce 
renesansu było nam do siebie 
najbliżej( Wołodymyr Litwinov – 
Renesansnyj humanizm w Ukra-
ini, 2000). Tradycja Polski pierw-
szych Piastów i Rusi Kijowskiej 
miała swój funadement w sta-
rożytnej kulturze greckiej, która  
po złączeniu się z drugim wielkim 
źródłem - jakim była jerozolim-
ska Biblia - eksplodowały, niczym 
Wielki Wybuch wszechświata  
i poszły przed siebie wszystko 
niosąc. Do Polski te moce szły  
z zachodu, z Rzymu, a do Kijowa 
tak samo, tylko przez Bizancjum. 
Na wschód od Polski pojawiła się 
tradycja bizantyńsko-ruska, przy 
czym słowo „ruska” oznacza bar-
dziej ukraińska, aniżeli rosyjska. 
W centrum tej kultury jest czło-
wiek, dlatego wolność, godność, 
równość są priorytetami. Kozacy 
stali się symbolem ludzi wolnych 
i przez to znajdują się integral-
nie w kulturze europejskiej.  
Na Zaporożu mieli szkoły, cer-
kwie, prowadzili handel, byli 
republiką o renesansowym 
charakterze. Przypomnijmy, 
że na ziemi ukraińskiej urodził 

się i wychował hetman wielki 
koronny Stanisław Zółkiewski.  
W tym samym czasie hetmanem 
kozackim był Piotr Konaszewicz 
Sahajdaczny, obaj urodzili się 
całkiem niedaleko od siebie. 
Kasjan Sakowicz (1578 – 1647) 
ukraiński poeta, pisarz i teolog 
pozostawił nam opis sylwetki Sa-
hajdacznego (Wiersz na żałosny 
pogrzeb zacnego rycerza Piotra 
Konaszewicza-Sahajdacznego, 
(1642). Opisał hetmana kozac-
kiego nie tylko jako wielkiego 
Ukraińca, ale również jako wiel-
kiego rycerza Rzeczypospolitej, 
obrońcę granic, wzorowego czło-
wieka dla obu naszych narodów. 
W wymienionym poemacie Sa-
kowicza, napisanym w związku 
z pogrzebem Sahajdacznego,  
w ostaniej części utworu autor 
zamieścił przemówienie Sa-
hajdacznego zza grobu. Wielki 
hetman kozacki powiedział  
do żyjących, że prosi o przeba-
czenie win, że dopiero po zakoń-
czeniu życia można zrozumieć 
błędy i przewinienia, prosił  
o modlitewne wstawiennictwo 
u Boga. 

Stanisław Żółkiewski odzna-
czył się odwagą w bitwie pod 
Byczyną w 1588 roku, która za-
decydowała, że Rzeczpospolita 
nie znalazła się pod panowaniem 
Habsburgów. W tej bitwie stronę 
jagiellońsko-wazowską wspiera-
li kozacy. Żółkiewski odznaczył 
się zdobyciem głównej chorą-
gwi nieprzyjaciela, ale otrzy-
mał postrzał w kolano i od tego 
czasu kulał. Nasz kulawy hetman 
odnosił wielkie zwycięstwa  
na polach bitewnych, był jed-
nym z największych żołnierzy 
w polskiej historii. Jako sędzi-
wy 73-letni wódz poprowadził 
wojsko do bitwy pod Cecorą.  
a obrazie tej bitwy widzimy go, 
jak zszedł z konia i wsparty na ra-
mionach żołnierzy idzie przeciw 
nieprzyjacielowi, i zginął w tej 
bitwie, a rok później Sahajdaczny 
pokonał Turków pod Chocimiem 
i zmarł z powodu odniesionych 
ran. Gdybyśmy pisali pieśń ża-
łobną na pogrzeb hetmana 
Żółkiewskiego i podobnie jak 
Kasjan Sakowicz udzielilibyśmy 
naszemu wielkiemu hetmano-
wi głosu zza grobu, to on jako 
człowiek prawy dopowiedziałby 
do wspomnianego swojego listu 
do króla z 10 czerwca 1597 roku, 
że także prosi z pokorą o prze-
baczenie. Obaj hetmani mogą 
być symbolami dla Polaków  
i Ukraińców na dalsze drogi.
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Do Kudowy - Zdroju i okolic 
zjechali się ludzie po II wojnie 
światowej z różnych stron Polski. 
Przyjeżdżali sami, bądź całymi 
rodzinami, by budować swoje 
miejsce na ziemi. Przybyli tu lu-
dzie z Kresów, z lubelszczyzny, 
rzeszowszczyzny, z kieleckiego 
i z Warszawy.

Ludzie poszukiwali dachu 
nad głową po strasznej wojnie, 
w której zniszczono ich domy  
i dobytek. Chcieli zacząć nor-
malne życie. Niektórzy uchodzili  
ze swoich miejscowości z głębi 
kraju gdzieś na obrzeża, by rato-
wać się przed komunistycznymi 
służbami bezpieczeństwa, po-
szukującymi akowców i działa-
czy podziemia. Tak znalazł się  
w Kudowie m.in. Antoni Szemik 
z Pietrzykowic koło Żywca. 

O b o k  l i c z n y c h  r o d z i n  
z Kresów, dużą grupę stanowiły 
rodziny ziemi żywieckiej. Z Pie-
trzykowic koło Żywca przybyli: 
Baronowie, Caputowie, Fijakowie, 
Hareźlakowie, Hanarzowie, Ja-
kubcowie, Kubicowie, Midorowie, 
Mrowcowie, Pawełkowie, Pawlu-
sowie, Piątkowie, Pietraszkowie, 
Pitrowie, Pytlikowie, Sapetowie, 
Szemikowie, Wandzlowie…,  
z pobliskich Ujsołów Kręcichwo-
stowie, z Żywca Kaiserowie  
i Okrzesikowie; z Istebnej Kar-
chowie, z Sopotni Małej koło 
Jeleśni Murańscy, z Kamesznicy 
k.Milówki Śleziakowie. Poszuku-
jemy innych rodzin, które przyje-
chały do Kudowy po 1945 roku  
z Żywiecczyzny - być może jest 
ich więcej. Rodziny te wychowa-
ne w wierze katolickiej, osiedlały 
się głównie na Zakrzu i w Słonem, 
w pobliżu kościołów. Prowadziły 
życie według zwyczajów i tradycji 
wyniesionych ze swoich domów. 
Żyli zgodnie i życzliwie. 

Moja rodzina Midorów przy-
jechała z pierwszą liczną grupą 
w lipcu 1945 roku ze wspomnia-
nych Pietrzykowic. Jako dziec-
ko pamiętam, jak moja Babcia 
Michalina razem z sąsiadkami 
wyplatała wianki na Dożynki, 
jak każde święta i uroczystości 
wiązały się ze sprzątaniem drogi 
wiodącej do Kościoła oraz stroje-
niem domów kilimami, obrazami 
i flagami. Pamiętam świniobicie 
i rzeźników, którzy wykonywa-

li swojskie wyroby, a znaczną 
częścią wyrobów dzielono się  
z innymi. Wspominam też wykop-
ki, na które przychodziło wiele 
osób do pomocy, a następnie 
wspólną biesiadę po pracy. Za-
pamiętałam również przyśpiewki, 
które moja Babcia wyśpiewywała 
na weselach i innych uroczysto-
ściach, otwarte domy dla innych, 
pełne życzliwości, opowiadane 
wspomnienia z czasów trudnych 
i bolesnych. Rodziny te organi-
zowały wraz z innymi życie tego 
miasta. latach widzimy, że ludzie 
ci mieli wielki wpływ na życie  
w Kudowie. Wśród nich byli: bur-
mistrzowie, księża, dyrektorzy, 
nauczyciele, rzemieślnicy, pierwsi 
kapitaliści, działacze, założycie-
le OSP, muzycy. I tak Kudowa  
od 1945 roku stawała się miej-
scem przenikania różnych kultur, 
tradycji i mentalności.

Czesi od wielu pokoleń 
byli sąsiadami naszych rodzin  
na Żywiecczyźnie i tu w Kudowie 
od razu stali się także naszymi 
sąsiadami. Sąsiedztwo czeskie 
miało wpływ na kształtowanie się 
mentalności rodzin. Podobnie jak 
Czesi, którzy są narodem prak-
tycznym - żywczanie są ludźmi 
czynu. Słusznie zauważa nasz ku-
dowski historyk i badacz dziejów 
Kudowy - Bronisław MJ Kamiński, 
że ,,Kudowa jest Polską w piguł-
ce”. Ta różnorodność i przenikanie 
kultur wpisana jest w tożsamość 
miasta położonego na granicy  
i ma to zarówno swoje zalety, ale 
również wady. 

To musiało się stać. Szkoda 
tylko, że tak późno zaczęła się 
tworzyć i umacniać Wspólno-
ta Rodzin Kudowskich rodem  
z ziemi żywieckiej. Istotny wpływ  
na ten proces miały dwa zdarze-
nia. Latem 2018 roku do restau-
racji ,,Impuls”, prowadzonej przez 
mojego męża, zawitała siostra 
zakonna, która wraz z innymi 
gośćmi przyszła na obiad. Przy-
pominała mi kogoś znajome-
go, a szczególnie moją Babcię 
Michalinę. W końcu zapytałam 
Siostrę Anetę (bo tak się nazywa-
ła), czy już się nie spotkałyśmy. 
Odpowiedziała, że była już tutaj 
kilka razy i jak tylko przyjeżdża 
do Kudowy, przychodzi na ryb-
kę. Przedstawiła mi proboszcza 

siedzącego obok i pozostałych 
gości. Zapytałam skąd pochodzą? 
Odpowiedziała: z Pietrzykowic. 
Nastało milczenie. Łzy pociekły 
mi po twarzy i przez kilka minut 
nie mogłam wydusić z siebie ani 
słowa. Przypomniałam sobie 
swoich dziadków, którzy pozo-
stawili swoje ukochane Pietrzy-
kowice. Zapewne dobrze znali 
Proboszcza Jana, który wiele lat 
posługiwał w tej parafii i udzielał 
naszym rodzinom sakramentów 
chrztu, małżeństwa, ostatniego 
pożegnania, a dzisiaj spotykamy 
się tu - w Kudowie. Opowiedzia-
łam gościom o moich korzeniach, 
poczuliśmy wspólną więź. Nie 
kryliśmy łez wzruszenia. Zadzwo-
niłam do Taty, który rozmawiał 
z Księdzem prawie godzinę 
przez telefon o Pietrzykowi-
cach, życiu, historii. Pożegnali-
śmy się jak najlepsi przyjaciele.  
 Jesienią, w dniach 19-20 paź-
dziernika 2018 r. Polsko - Czeskie 
Towarzystwo Naukowe, którego 
Przewodniczącym Zarządu jest 
dr Ryszard Gładkiewicz z Uni-
wersytetu Wrocławskiego, zor-
ganizowało w Kudowie-Zdroju 
konferencję z okazji 100-lecia Od-
zyskania Niepodległości na temat 
„Drogi do niepodległości Polski 
i Czechosłowacji”. Jako Członek 
PCzTN Przedstawicielstwa Zie-
mi Kłodzkiej, któremu obecnie 
przewodniczy Teresa Bazała, mia-
łam przyjemność uczestniczyć  
w pierwszej części konferencji  
w Hotelu ,,Kudowa”. Niestety czas 

nie pozwolił mi na to, bym mo-
gła znaleźć się na drugiej części, 
zorganizowanej w Pensjonacie 
,,Wrzos” w Kudowie. Wówczas 
Profesor Uniwersytetu Wrocław-
skiego - Pani Anna Szemik-Hoj-
niak opowiadała o swoim Ojcu 
Antonim i jego pobycie w Kudo-
wie. Całą historię zrelacjonował 
mi Bronisław Kamiński, który 
opowiedział, że Antoni Szemik 
przyjechał z Żywca jako żołnierz 
AK, by uniknąć zemsty bezpieki. 
Prowadził sklep w Kudowie. Za-
pytałam, skąd dokładnie przybył. 
Usłyszałam, że z Pietrzykowic. 
Ponieważ moi dziadkowie wraz 
z dwuletnim synkiem (moim 
tatą) przybyli do Kudowy właśnie 
z Pietrzykowic, toteż nie czekając 
ani chwili zadzwoniłam do taty 
i zapytałam, czy pamięta Pana 
Szemika. Tato odpowiedział, że 
zapamiętał, jak rodzice wysyłali 
go do sklepu ,,do Szymika” - jak 
mawiali dziadkowie - na zakupy. 
I tak nawiązaliśmy kontakt z Pa-
nią Profesor, która wspomniała 
o nadchodzącym Jubileuszu 
700-lecia Pietrzykowic. I tak połą-
czyło nas wspólne pochodzenie.

Spotkanie rodzin rodem 
z Ziemi Żywieckiej

Stowarzyszenie ,,Obywatel-
ska Kudowa”, które propaguje ini-
cjatywy jednoczące społeczność 
lokalną, postanowiło zainicjować 
kolejną ideę wspólnotową. Został 
powołany komitet organizacyj-

Marta Midor-Burak

WSPÓLNOTA RODZIN KUDOWSKICH 
RODEM Z ZIEMI ŻYWIECKIEJ

Marta Midor-Burak - prezes Stowarzyszenia ,,Obywatelska Kudowa". 
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ny i przy współudziale PCzTN  
w dniu 23 lutego 2019 roku do-
szło do spotkania rodzin rodem  
z Pietrzykowic w Kudowskim 
Centrum Kultury i Sportu. Było 
ono okazją do rozmów i wspo-
mnień. ,,Starszyzna” - Alojzy Jaku-
biec, który przyjechał do Kudowy 
- Zdroju w 1945 roku w wieku  
13 lat, dobrze zapamiętał te 
czasy, m.in Antoniego Szemika. 
Opowiadał, jak rodziny jechały 
pociągiem i jak znaleźli się w Ku-
dowie. Ludwik Fijak, który opu-
ścił naszą wspólnotę, odchodząc  
w podobnym wieku jak Pan 
Alojzy, wspominał, że począt-
kowo rodziny zamieszkiwały  
w obiekcie przy ul. Zdrojowej, 
tzw. ,,Melodii”, by następnie trafić 
do swoich przyszłych domów. 
,,Starszyzna” wspominała dobrze 
zarówno Niemców, którzy po-
czątkowo mieszkali z nimi w do-
mach, jak również sąsiadów Cze-
chów, Szkołę na Zakrzu, w której 
początkowo były klasy czeskie, 
niemieckie i polskie. Wykonana 
została wspólna fotografia, która 
zamieszczona została w Posłaniu 
wraz z życzeniami na przyszłość 
dla naszych rodaków z ziemi 
żywieckiej, jako dowód naszej 
pamięci o wspólnych korzeniach. 
Zaplanowany został wyjazd  
na uroczystości jubileuszowe 
z okazji 700-lecia Pietrzykowic. 
 

Uroczystości Jubileuszu 
700-lecia Pietrzykowic

Dnia 8 czerwca 2019 roku 
kudowska grupa rodzin ro-
dem z Pietrzykowic wybrała się  
na obchody 700-lecia wsi Pie-
trzykowice, celem uczczenia 
pamięci swoich przodków. 
Otrzymaliśmy zaproszenie  
od Stowarzyszenia Absolwen-
tów i Przyjaciół Zespołu Szkół 
w Pietrzykowicach, którego 
Prezesem jest Adam Ząbek 
oraz od Księdza Jana, Sołty-
sa, Dyrektora Szkoły. Czekali  
na nasz przyjazd. Radosne uczu-
cia towarzyszyły nam od pierw-
szych chwil pobytu. Czuliśmy, że 
spełniamy obowiązek wobec 
swoich przodków, a jednocze-
śnie oddajemy szacunek Ziemi, 
która zrodziła naszych bliskich.  
Od rodzin kudowskich rodem  
z Pietrzykowic zawieźliśmy Po-
słanie – najgorętsze życzenia 
kolejnych pięknych lat zycia. 

Już na samym starcie ciepło 
powitali nas: Sołtys Pietrzykowic 
– Pan Józef Masny, Proboszcz  
Ks. Jana Goryl, Dyrektor Szkoły 

– Pan Janusz Gancarczyk oraz 
rodziny pietrzykowskie. Poczu-
liśmy się od razu jak u siebie. 
Wielu pietrzykowian oczekiwało 
na nas. Wzbudziliśmy zaintere-
sowanie, zaczęli dopytywać się 
o swoich znajomych i bliskich  
z Kudowy-Zdroju. Wzruszeń było 
co niemiara, a bliski sercu krajo-
braz Żywiecczyzny oczarował nas 
bez granic. 

Mieliśmy zaszczyt uczestni-
czyć w uroczystej mszy świętej, 
koncelebrowanej przez biskupa 
Romana Pindla wraz z odsło-
nięciem przykościelnej Tabli-
cy upamiętniającej 700-lecie 
wsi oraz 100-lecie Odzyskania 
Niepodległości. Na ręce Księ-
dza Jana Goryla przekazaliśmy 
nasz dowód pamięci. Następnie 
w remizie OSP złożyliśmy pietrzy-
kowianom najserdeczniejsze 
życzenia, wręczając Posłanie  
od Rodzin Kudowskich, jako wy-
raz naszej pamięci i solidarności 
na ręce Wójta Łodygowic – Pana 
Andrzeja Pitery, Sołtysa – Pana 
Józefa Masny oraz Dyrektora 
Szkoły – Pana Janusza Gancar-
czyka. Mamy nadzieję, że gdy 
Posłania zawisną na ścianach – 
będą przypominać mieszkańcom 
o tym, że tworzymy wspólnotę, 
szanując swoje korzenie i dba-
jąc o dokumentowanie naszej 
wspólnej tożsamości. Zawieźli-
śmy również pamiątki, związane 
z Kudową i okolicami, Parkiem 
Narodowym Gór Stołowych, by 
przybliżyć pietrzykowianom – 
nasze ,,Nowe Pietrzykowice” - 
Kudowę. Następnie zapro-
szeni zostaliśmy na uroczysty 
poczęstunek w Zespole Szkół  
w Pietrzykowicach. Tak doszło  
do zawiązania przyjaźni oraz od-
nowienia i umocnienia wspól-
noty rodzin rodem z ziemi ży-
wieckiej. 

Ksiądz Jan wraz z grupą 
pietrzykowian z wizytą 
w Kudowie

W i e l o l e t n i  P r o b o s z c z  
Ks. Jan Goryl wraz z grupą pa-
rafian z Pietrzykowic w dniach  
15 - 18 sierpnia 2019 roku gościł 
ze specjalną wizytą w Kudowie, 
by spotkać się z nami i odpra-
wić mszę świętą za nasze rodzi-
ny. Ks. Jan przechodził w stan 
spoczynku, chciał pożegnać się 
z nami i udzielić błogosławień-
stwa naszym rodzinom, byśmy 
nadal pielęgnowali nasze więzi 
z rodzinnymi stronami i nie za-
pominali o swoich korzeniach. 

Po mszy świętej w Kaplicy Sióstr 
Służebniczek w „Dianie”, spędzi-
liśmy piękne chwile na wspólnej 
kolacji, przy śpiewie, wspomina-
jąc nasze rodziny i przekazując 
sobie wzajemnie pamiątki. Jako 
dowód naszej pamięci i wdzięcz-
ności przygotowaliśmy Księdzu 
Poemat Kudowski, napisany 
przez moją Mamę Helenę Midor, 
w podziękowaniu za jego długo-
letnią posługę na rzecz naszych 
rodzin na przestrzeni półwiecza  

Wigilia Żywiecka 
w Kudowie-Zdroju

Jak przystało na prawdziwą 
wspólnotę rodzin rodem z Zie-
mi Żywieckiej - 7 grudnia 2019 
roku zebraliśmy się przy wspól-
nym stole na Wigilii Żywieckiej 
w Kudowie-Zdroju, w budynku 
Domu Kultury. Na stole znala-
zły się potrawy bliskie naszym 
sercom. Poczuliśmy, że jesteśmy 
jedną wielką rodziną. Proboszcz 
parafii na Zakrzu – Ks. Edward 

Rostkowski rozpoczął Wie-
czerzę Wigilijną od wspólnej 
modlitwy. Były wspomnienia, 
dzieliliśmy się Opłatkiem, prze-
kazując najlepsze życzenia. Ko-
lędnicy zaprezentowali przed-
stawienie wraz z przywiezioną 
i specjalnie dla nas wykonaną 
Gwiazdą Betlejemską przez na-
szego Przyjaciela z Pietrzykowic. 
Ksiądz Jan Goryl przysłał nam list  
z życzeniami i pamiątkami, któ-
re zostały przekazane na Wigilii,  
a poetka Stanisława Łowińska 
przeczytała przygotowane spe-
cjalnie na tę okoliczność wiersze.  

Projekt upamiętnienia 
75-lecia przyjazdu Rodzin 

Na Wigilii wspominaliśmy, 
że w lipcu 2020 przypada Jubi-
leusz 75-lecia Kudowy-Zdroju 
i przyjazdu pierwszego trans-
portu Rodzin z Żywieckiego  
w lipcu 1945 r. Rozmawialiśmy, 
że warto upamiętnić ten Rok 
Jubileuszowy. Powstał nawet 
projekt Tablicy Żywieckiej, która 

Posłanie pietrzykowian z Kudowy do mieszkańcw Pietrzykowic.

Nasza Kronika Rodzinna towarzyszy nam przez cały czas.Pierwszy wpis na uroczystościach 
jubileuszowych poczynił Proboszcz Parafii w Pietrzykowicach - Ks. Jan Goryl
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miała zawisnąć na Sklepie Anto-
niego Szemika, który podobnie 
jak Błogosławiony Ks. Gerhard 
Hirschfelder - w którego domu 
dzisiaj jesteśmy - walczyli z tym 
samym wrogiem. Projekt uzyskał 
pozytywną opinię Społecznego 
Komitetu Ochrony Miejsc Pa-
mięci Walk i Męczeństwa oraz 
Dolnośląskiego Towarzystwa Re-
gionalnego kierowanego przez 
Prof. Stefana Bednarka, a wniosek 
Pani Profesor Anny Szemik-Hoj-
niak, jako Fundatora tej Tablicy 
trafił do Urzędu Miasta w Kudo-
wie-Zdroju w styczniu 2020 r.  
 Pojawił się nawet taki pomysł, 
żeby w Kudowie - ,,u bram” Pań-
stwa - powstawało jak najwięcej 
takich tablic na prywatnych bu-
dynkach, które będą upamiętniać 
przyjazd ludzi i całych rodzin do 
Kudowy-Zdroju z różnych zakąt-
ków, i będą nadawać charakter 
historyczny i kulturowy naszemu 
miastu.

Po co to wszystko?

 Tworzenie małych Wspólnot, 
pielęgnowanie i dokumentowa-
nie wydarzeń jest bardzo ważne 
z uwagi na pamięć i wychowywa-
nie przyszłego pokolenia w wie-
dzy i szacunku do swoich korzeni.  
 To samo dotyczy upamiętniania 
ważnych wydarzeń i Ludzi, któ-
rzy wywarli pozytywny wpływ  
na losy naszych Małych Ojczyzn. 
Moim zdaniem i zdaniem wielu 
osób, z którymi rozmawiam, ma 
to wielkie znaczenie w kształ-
towaniu postaw, wzmacnianiu 
i jednoczeniu społeczności  

lokalnych oraz budzeniu szacun-
ku do historii. 

W tym miejscu pragnę wspo-
mnieć Pana Zdzisław Bachniaka, 
który odegrał wielką rolę w doku-
mentowaniu losów Pietrzykowic. 
Pan Zdzisław wykonuje drzewa 
genealogiczne dla Rodzin z Pie-
trzykowic. Te drzewa zawisły  
w Szkole w Pietrzykowicach  
na okoliczność Jubileuszu 700-le-
cia. Jestem wdzięczna Wujkowi 
(Pan Zdzisław mówi, że mamy 
wspólne korzenie i prosił bym 
tak się do Niego zwracała)  

- za wykonanie drzewa Gene-
alogicznego Rodziny Midorów. 
Jestem wdzięczna również za to, 
że jest Człowiekiem, który rozu-
mie, jak ważne pielęgnowanie 
pamięci. 

Silne więzi - przyciąganie 
myśli 

Ten tekst skończyłam pisać 
późną nocą. Do godz. 5-tej nad 
ranem nie mogłam usnąć. Wspo-
minałam Księdza Jana, Siostrę 
Anetę, piękną przyjaźń, silne 

więzi… Tymczasem, niepełna 
po godzinie 8-ej otrzymałam 
sms-a od Siostry Anety, która 
napisała do mnie, że Ksiądz Jan 
posyła Album o Parafii w Pietrzy-
kowicach - 75-lecie istnienia. Czy 
to nie kolejny znak na drodze  
do umacniania Wspólnoty? 

Więcej na temat wydarzeń 
przedstawionych w artykule 
można przeczytać na stronie: 
http://obywatelskakudowa.pl

Poemat kudowski dla ks. Jana Goryla.

Wigilia żywiecka
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Teresa Bazała

W chwili „wybuchu Soli-
darności” miałam 25 lat. Roz-
poczynałam czwarty rok pracy 
w Zbiorczej Szkole Gminnej  
w Nowej Rudzie Drogosławiu, 
gdzie po ukończeniu studiów 
podjęłam pracę nauczycielki hi-
storii. Od lipca bardzo intensyw-
nie wsłuchiwaliśmy się w wyda-
rzenia w Polsce emitowane przez 
Radio Wolna Europa. Tego radia 
słuchaliśmy w moim domu od-
kąd sięgam pamięcią. Wychowa-
łam się w rodzinie pochodzącej  
z Kresów, nastawionej antykomu-
nistycznie, gdyż rodzice przeżyli 
tam okupację radziecką i prawdę 
o komunizmie przekazywali swo-
im dzieciom. Wieści o strajkach 
powodowały, że wracały wspo-
mnienia tragicznych lat 1970  
i 1976 i obawa, że może historia 
się powtórzyć. Jednak wielkim 
umocnieniem był dla mnie polski 
papież w Rzymie i uczestnictwo 
w pielgrzymce do Wambierzyc  
na uroczystość koronacji Mat-
ki Bożej Wambierzyckiej przez 
Prymasa Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 17 sierpnia 1980 
roku. Uwierzyłam, że jest to znak  
od Boga dla Polski i tym ra-
zem się uda obalić komunizm. 
Mój Ojciec był innego zdania  
i do końca przestrzegał mnie, 
że wywiozą nas na „białe niedź-
wiedzie” do ZSRR, tak jak w 1940 
roku jego ciotkę nauczycielkę  
z małymi dziećmi do Kazachsta-
nu i jego wujka Cichociemnego 
– szefa służby sanitarnej Armii 
Krajowej okręgu lwowskiego, 
aresztowanego w 1944 roku  
z całym dowództwem we Lwo-
wie. Znałam dokładnie ich tra-
giczne losy, wielokrotnie opo-
wiadane przez rodziców.

Jednak entuzjazm jaki porwał 
mnie po podpisaniu Porozumień 
Sierpniowych oraz młody wiek, 
sprawiły, że nie mogłam siedzieć 
„na kanapie”, jak to powiedział 
obecny Papież. Dlatego kiedy 
tylko pojawili się w naszej szkole 
Stanisław Łukasik i Stanisław Saj 
- członkowie Komitetu Założyciel-
skiego Niezależnych Samorząd-
nych Związków Zawodowych 
Nauczycieli w Nowej Rudzie, po-
wstałego 12 września 1980 roku, 
z grupą przyjaciół myślących po-
dobnie, rozpoczęliśmy tworzenie 

tej struktury w szkołach w gminie 
Nowa Ruda. Podczas organizo-
wanych zebrań nauczyciele i pra-
cownicy z poszczególnych szkół 
wpisywali się na wspólną listę,  
na której deklarowali przystą-
pienie do NSZZ „Solidarność”, 
wystąpienie ze Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego i przekazy-
wanie składek w wysokości 1% 
poborów na NSZZ „Solidarność”. 
W Zbiorczej Szkole Gminnej 
zapisało się 33 pracowników,  
w Szkole Podstawowej Ludwi-
kowicach podobna ilość i byli to 
praktycznie wszyscy pracownicy 
oprócz dyrektorów, jak również 
członkowie PZPR, których w tej 
grupie zawodowej nie brako-
wało, bo zapisywali się głównie, 
żeby dostać upragnione mieszka-
nie. Zapisywanie się do związku 
było teraz odwetem na władzach 
komunistycznych za lata poniża-
nia, zastraszania i okłamywania 
narodu. 

18 listopada 1980 roku  
na zebraniu sprawozdawczo - wy-
borczym z udziałem 80 członków, 
zostałam wybrana przewodniczą-
cą NSZZ „Solidarność” w gminie 
Nowa Ruda, a wiosną 1981 roku 
wybrano mnie przewodniczącą 
NSZZ „Solidarność” Komisji Okrę-
gowej Pracowników Oświaty  
i Wychowania w Nowej Rudzie, 
która objęła wszystkie placówki 
w mieście i gminie Nowa Ruda 
oraz w gminie Radków. Funkcję 
tę pełniłam do stanu wojennego. 

Przystąpiliśmy do tworzenia 
dla nauczycieli biblioteki wydaw-
nictw niezależnych, które przypo-

minały prawdziwą historię, prawa 
człowieka i pracownika. Akumu-
latory ładowaliśmy na burzliwych 
spotkaniach organizacji związko-
wych w Wałbrzychu na Kopalni 
Thorez, w noworudzkiej Miejskiej 
Komisji Koordynacyjnej, która 
skupiała 17 zakładów, podczas 
akcji strajkowych, rozczytywa-
liśmy się w prasie niezależnej: 
Tygodniku „Solidarność”, wałbrzy-
skim „Niezależnym Słowie” i wielu 
innych dochodzących z różnych 
stron kraju. Rozpowszechnialiśmy 
w szkołach odezwy, stanowiska, 
plakaty, ulotki, wydawnictwa 
niezależne, bo głód informacji 
był ogromny. Wspieraliśmy ak-
cje protestacyjne, ale nie straj-
kowaliśmy. Byliśmy przekonani, 
że nauczyciel nie może zostawić 
dzieci i młodzieży na pastwę losu, 
chociaż byliśmy najgorzej opłaca-
ną grupą zawodową w stosunku 
do swojego wykształcenia.

Był to jeden z najpiękniej-
szych okresów w moim życiu, 
pełen nadziei, która pozwalała 
żyć pełnią życia. Stałam się od-
ważniejsza, a zdobyte w ciągu 
tego krótkiego czasu doświad-
czenia bardzo pomagały mi  
w późniejszych działaniach spo-
łeczno-politycznych i procentują 
do dzisiaj. Nigdy nie zdradziłam 
ideałów Solidarności, przyświe-
cały mi w mojej pracy zawodowej  
i społecznej. Zawsze popierałam 
i popieram ludzi oraz ugrupowa-
nia polityczne, które je realizują. 
Dziś po 40 latach z czystym su-
mieniem mogę powiedzieć- było 
warto. Mamy wreszcie wolną Pol-
skę, o jakiej marzyli nasi dziad-
kowie oraz rodzice i spłaciliśmy 
dług przodkom, którzy dla niej 
ponosili najcięższe ofiary i odda-
wali życie. Trzeba też przyznać, 
że był to czas, kiedy odwaga była 
w cenie. 

SIERPIEŃ 1980 W NOWEJ RUDZIE
Co zostało w pamięci?

Teresa Bazała - fotografia z lat 80-tych.

Noworudzcy kapłani podczas mszy świętej 3 maja 1981 roku.
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 Ks. Tadeusz Faryś

 „Strajkują stoczniowcy  
w Gdańsku”….tak się mówiło 
szeptem w pieszej pielgrzym-
ce do Wambierzyc 17 sierp-
nia 1980 roku na uroczystość 
koronacji figurki Matki Bożej 
Królowej Rodzin. Wyruszyłem  
do sanktuarium wraz z wiernymi 
z parafii św. Mikołaja w Nowej Ru-
dzie, dokąd zaledwie przybyłem  
z Wałbrzycha jako wikariusz. 
Ten „wiatr od morza” poruszył 
naszymi sercami. Najpierw było 
więcej niepokoju (pamiętamy rok 
1970), ale radość i ukryta moc 
wynikająca z pontyfikatu papieża 
Jana Pawła II oraz zorganizowany 
protest robotników, coraz bar-
dziej wewnętrznie przekonywa-
ły nas, że jest jakaś nadzieja na 
zmianę w życiu… jaką? Strajki 
we Wrocławiu, górników w Wał-
brzychu 27.08, na Górnym Śląsku  
i 30 sierpnia górników noworudz-
kich oraz podpisane 31 sierpnia 
Porozumienie w Gdańsku, prze-
łożyły się na organizowanie się 
w zakładach pracy w naszym re-
gionie. Wszystko potoczyło się 
lawinowo. Dlaczego i skąd ten 
społeczny Ruch? Bo powszech-
na była bieda, krzywda, szarość 
i przekonanie, że  „komuna” to 
zło, zniewolenie, to walka z Ko-
ściołem, brak demokracji. 

Wśród pierwszych aktywnych 
działaczy rodzących się nowych 
struktur związkowych, których 
poznałem, była Danuta Antonik, 
która dobrze znając środowisko, 
wprowadziła mnie w realne 
problemy i oczekiwania ludzi 
rodzącej się Solidarności. Otrzy-
mywałem i dostarczałem „bibułę”, 
komunikaty, dzięki trwającym 

nadal kontaktom z Janem Lityń-
skim, z KOR-em, nauczycielami  
i górnikami z Wałbrzycha (1978-
80). Wielu parafian szukało szcze-
gólnie rozeznania wydarzeń, ale 
też, pełni zapału liczyli na moral-
ne wsparcie, pomoc i obecność  
z nimi. Och, te liczne zebrania, 
dyskusje, wyjazdy do Wałbrzy-
cha, Wrocławia, do MKS-u, 
tak bardzo nas łączyły. Nosząc 
jako ksiądz znaczek „Solidarności” 
byłem rozpoznawany… Nosiłem 
ten znaczek z dumą i wiarą, jak 
krzyżyk na piersi. Tak, bo przy-
należność do „S” była dumą  
i nadzieją. Nie sposób w tym ar-
tykule podać całość wydarzeń  
i wymienić wszystkich działaczy 
w Nowej Rudzie.

Pani Danuta Antonik tworzy-
ła w ZPO „Moda” NSZZ „Solidar-
ność”, którego była przewodni-
czącą. Prześladowana w stanie 
wojennym, nie myliła się, kto kim 
był, a to było bardzo ważne. Wy-
braliśmy się razem do Wałbrzy-
cha na walne zebranie Komisji 
Zakładowych, gdzie „wywołany” 
problemem w dyskusji, zabrałem 
głos w obronie krzyża na sali, co 
zostało przyjęte przez aklama-
cję. Inne zebranie w Wałbrzychu 
miało miejsce z racji przyjazdu 
Lecha Wałęsy, Andrzeja Gwiazdy  
i Jarosława Sienkiewicza 23 listo-
pada w 1980 r. Wczesną jesienią  
na plebanii w Nowej Rudzie 
pojawiła się delegacja górni-
ków (pewnie musiał być wśród 
nich śp. Stanisław Bakun), któ-
rzy szukali pomocy, by znaleźć 
jakąś figurkę św. Barbary i móc 
posłużyć się nią, jako matrycą 
do odlania figurek dla kopalń. 
W Wałbrzychu 4.12.1980 osta-
tecznie doszło do poświęcenia 

12 figurek Patronki górników, 
w czym uczestniczyłem. Dwie 
z nich w najbliższą niedzielę  
po mszy świętej 7 grudnia były 
uroczyście wprowadzone na pola 
„Piast”” i „Słupiec” Kopalni Węgla 
Kamiennego Nowa Ruda. O tych 
wyjątkowych wydarzeniach pisa-
łem w Biuletynie Informacyjnym 
MKZ-tu z 11 grudnia. 

Kolejnym wydarzeniem przy 
udziale Stanisława Łukasika, 
nauczycieli i rodziców, i za ich 
zgodą, było poświęcenie przeze 
mnie krzyży dla Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Nowej Rudzie. Przy 
udziale śp. ks. dziekana Zdzisława 
Ostapiuka przygotowaliśmy uro-
czystą mszę święta na stadionie 
sportowym w mieście w dniu  
3 maja 1981 r. Umocniony NSZZ 
„Solidarność” tworzył w Polsce 
nową rzeczywistość, i tak jest do 
dzisiaj, już za wstawiennictwem 
Patrona Związku, błogosławione-
go ks. Jerzego Popiełuszki. 

Po 40 latach, 15 sierpnia 2020 
roku, powróciłem w pielgrzymce 
do Wambierzyc by pokłonić się  

z wdzięcznością Matce Bożej Kró-
lowej Rodzin. Tak jak jej korony 
nadal przyozdabiają Bożą Matkę 
i Jej Syna Jezusa, tak trwajmy, 
by Solidarność również zdobiła 
Kościół, Rzeczpospolitą Polską, 
Europę. To łaska dla mnie mieć 
udział w dziele odrodzenia Pol-
ski, z Wami, w tym największym 
powstaniu narodu polskiego,  
w ruchu społecznym i narodowo- 
wyzwoleńczym. Dziękując Bogu 
za ten czas przemian, cieszę się, 
że nadal mogę towarzyszyć „S”  
i współpracować z Teresą Bazałą, 
wtedy przewodniczącą komisji 
nauczycielskiej w „S” i współ-
założycielką Klubu Inteligencji 
Katolickiej (KIK-u), z Julianem 
Golakiem wówczas uczest-
nikiem strajku we Wrocławiu  
i delegatem w MKS-ie, i z dzielną 
Danutą Antonik. Jesteście wielcy. 
Niech Pan Bóg wam i wszystkim 
wytrwałym błogosławi. Szczęść 
Boże!!!

Noworudzcy działacze Solidarności na spotkaniu z okazji 25-lecia NSZZ Solidarność. 
Od lewej: ks. Tadeusz Faryś, Danuta Antonik, Edmund Kaczmarek, Stanisław Bakun, Józef 
Gorczycki i Stanisław Łukasik.

Msza święta na stadionie noworudzkim 3 maja 1981 roku.

Ks. Tadeusz Faryś święci krzyże dla Szkoły Podstawowej nr 2 w 1981 roku.
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Stanisław Łukasik

Oczekiwanie, niepewność  
i obawa, wejdą, nie wejdą. Wresz-
cie, gdy debatujący w Sali BHP  
w stoczni wzięli długopisy  
do rąk, pojawiła się nadzieja. 
Wielki brat pozwolił, nie wia-
domo na ile i na jak długo. 
Pierwszym działaniom towa-
rzyszył pośpiech. Przyzwyczajeni  
do centralizmu albo nawet  
do „centralizmu demokratycz-
nego”, nagle mamy działać sa-
modzielnie, bez wskazówek i za-
rządzeń z centrali i poradziliśmy 
sobie. W sytuacji, gdy brakowało 
informacji na temat mających po-
wstać struktur, zasadach organi-
zacji, bo o statucie nikt jeszcze 
nie słyszał, znakomicie zadziałała 
poczta pantoflowa.

W hotelu robotnicz ym  
na Zaułku mieszkał Kaziu Przy-
stacki, pracujący na kopalni, 
ale miał kontakt z działaczem 
KOR Jackiem Pilichowskim  
i w pierwszych dniach był pod-
stawowym źródłem informacji.  
W jego pokoju hotelowym 
niemal codziennie odbywały 
się spotkania, zaczęła krążyć 
„bibuła”, czyli docierało trochę 
światła. Drobny przykład jak dzia-
łała poczta pantoflowa. Około 
połowy września prowadziłem 
trening na boisku, gdy podszedł 
do mnie nieznany mi człowiek  
i przekazał mi informację, że  
17 września na kopalni Thorez 
w Wałbrzychu będzie spotkanie 
w sprawie organizacji wolnych 
związków zawodowych, ot tak 
sobie. Po pewnym czasie oka-
zało się, że tym nieznajomym 
informatorem był Edmund 
Kaczmarek, jeden z założycieli 
związku w Zakładach Przemy-
słu Jedwabniczego w Nowej Ru-
dzie. Dlaczego mnie przekazał 
tą informację? Pojechaliśmy ze 
Staszkiem Sajem. Pełna sala ludzi 
oczekujących na gości z Wrocła-
wia w osobach prof. Bolesława 
Gleichgiewichta i doktora Adolfa 
Juzwenki. Ci panowie poinformo-
wali nas, że w Gdańsku zapadła 
już decyzja o tworzeniu NSZZ 
„Solidarność” i można tworzyć 
komitety założycielskie na te-
renie całej Polski. Po powrocie  
do domu, znowu pocztą pan-
toflową zaprosiliśmy nauczy-
cieli na spotkanie w świetlicy  
LO w Nowej Rudzie, by powo-
łać miejski komitet założycielski 
pracowników oświaty. Następ-
ne spotkania organizowaliśmy  
w Drogosławiu, Ścinawce Śred-

niej i Głuszycy. Kilka refleksji  
na zakończenie. Te pierwsze 
kroki były takie zwyczajne, ot 
przyszedł pan Edmund i poin-
formował. Przyjechali chłop-
cy z Nowej Rudy i nikt ich nie 
sprawdzał, nie żądał upoważnień, 
delegacji. Nieznajomi spotykali 
się, rozmawiali , wymieniali „ bi-
bułę” , książki i nikt się nie bał, 
ot runęły mury. Obowiązywała 
przecież cenzura więc wszelkie 
pisma, gazetki, biuletyny tworzo-
ne przez związek miały nagłówek 
„ Do użytku wewnątrzzwiązko-
wego” albo informację o nakła-
dzie 99 egzemplarzy, bo wtedy 
nie podlegały cenzurze. Polak 
potrafi, bo wszyscy wiedzieli, 
że nakład wynosił tyle, ile wy-
trzymywały kalki powielaczowe.

Noworudzcy działacze Solidarności. Od prawej: Marian Bejnarowicz, Ewa Grabowska, Eugeniusz Sondej, Ryszard Karbownik i Bernardyna 
Smarzewska.

Stanisław Łukasik

Noworudzcy działacze Solidarności. Od prawej: Irena Jazienicka, Stanisław Jazienicki.
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Jan Saul

Kilka dni temu zapytał mnie 
ćwiczący w zorganizowanej  
w piwnicy siłowni młody męż-
czyzna, czy jestem dalej aktywny  
w polityce. Odpowiedziałem, 
że nie. Był czas - powiedziałem 
- kiedy należało się zachować od-
powiedzialnie, bowiem działy się 
sprawy najważniejsze z punktu 
widzenia wolności i niepod-
ległości Polski i brałem w nich 
udział, by nie mieć w przyszłości 
wyrzutów sumienia. Powiedzia-
łem także, że polityka nie była 
dla mnie najważniejsza. 

Pierwszy sprawdzian z pa-
triotyzmu zdawałem w okresie 
strajków i powstawania NSZZ 
„Solidarność” w 1980 r. Właśnie 
mija 40. rocznica tamtych wy-
darzeń. Pracowałem wówczas  
w Prażalni Łupków Ogniotrwa-
łych w Dzikowcu koło Nowej 
Rudy, gdzie uczestniczyłem  
w akcjach strajkowych i zakła-
dałem organizację związkową. 
W sali konferencyjnej przy ulicy 
Cmentarnej 23, gdzie spotykali-
śmy się jako przedstawiciele za-
kładów pracy z byłego powiatu 
noworudzkiego, Kazik Przystacki 
rozdawał nam materiały dotyczą-
ce aktualnej sytuacji w związku. 
W grudniu 1980 r. zarejestrowa-
łem w MKS w Wałbrzychu NSZZ 
„S” w Prażalni Łupków, jako jeden 
z pierwszych w województwie.

Byłem wówczas młodym 
30 - letnim mężczyzną z wyż-
szym wykształceniem po Poli-
technice Wrocławskiej i było-
by mi wstyd, że nie ma mnie 
tam, gdzie dzieje się historia. 
 A działo się. Już w połowie 
września 1980 roku w 3500 
zakładach pracy przyjęto ok.  
3 mln członków. Związek rósł  
w siłę, organizował i rozrastał się. 
W Świdnicy głodowali rolnicy 
 z postulatami rejestracji Soli-
darności Rolników Indywidu-
alnych. Szczególną rolę w tym 
proteście odegrał Ś.P. Stanisław 
Helski, który w także w moim 
imieniu wymierzył sprawiedli-
wość w 1994 roku Wojciechowi 
Jaruzelskiemu. Władza zaś orga-
nizowała szkolenia i wydawała 
biuletyny dla członków partii 
(a było ich ok. 2 mln) i funkcjo-
nariuszy różnego szczebla, jak 
pozyskiwać kościół oraz w jaki 
sposób szkodzić tym procesom. 
Były prowokacje, np. bydgoska 
w marcu 1981roku, naloty, in-
wigilacja, bicie, ośmieszanie  
i straszenie społeczeństwa 

anarchią i zagrożeniem bytu 
państwowego. Uruchomio-
no cały arsenał propagandy 
komunistycznej,  by rozbić  
i unieszkodliwić tworzący się 
związek. Przy tym jazgocie 
potrzeba było dużej odporno-
ści, by nie dać się zastraszyć.  
 Członków związku jednak przy-
bywało i byliśmy w stanie się 
policzyć. Ich było 2 mln, a nas  
w najlepszym okresie ok. 10 mln. 
Liczby przemawiają. Szykowali-
śmy się do wprowadzenia przez 
komunistów stanu wyjątkowego 
lub wojennego. Związek wyda-
wał instrukcje, jak się mamy 
zachować w tych sytuacjach.  
W Nowej Rudzie działała już 
Miejska Komisja Koordynacyjna 
„Solidarność” z siedzibą w Rynku 
nr 8. Na bieżąco więc ocenialiśmy 
sytuację w zakładach, w których 
istniał związek. Nie było drastycz-
nych wydarzeń, spektakularnych 
akcji. Władza, w tym Naczelnik 
Nowej Rudy nie ingerowała  
w naszą działalność. Staliśmy 
jednak na uboczu ważnych, kra-
jowych wydarzeń, akcji, spotkań, 
manifestacji. Jednakże byliśmy 
dobrze zorganizowani i braliśmy 
solidarnie udział w strajkach i ak-
cjach ogólnopolskich. 

Delegatem z Nowej Rudy  
na I Krajowy Zjazd Solidarno-
ści został Janusz Kuśnierz, mój 
kolega Przewodniczący Komisji 
Zakładowej z Sanepidu w No-
wej Rudzie. Tu zacząłem pracę  
od 1 marca 1981 roku, bowiem 
budowa Prażalni Łupków, gdzie 
pracowałem, okazała się kom-
pletną klapą. Zmarnowano 
pieniądze, za które w tamtych 
czasach można było wybudować 
ok.1000 mieszkań. Po wpro-
wadzeniu Stanu Wojennego 
13.12.1981 r. zabezpieczyłem 
materiały zakładowej Organiza-
cji Związkowej (listy członków, 
protokoły z zebrań, uchwały, cza-
sopisma, ulotki itd.). Z Danusią 
Antonik wynieśliśmy z siedzi-
by MKK maszynę do pisania.  
Na początku stycznia 1982 r.  
w Nowej Rudzie zawiązał się Ko-
mitet Oporu Społecznego powią-
zany ściśle z Komitetem Oporu 
Społecznego Ziemi Kłodzkiej.

Działalność Komitetu w No-
wej Rudzie polegała na drukowa-
niu nielegalnego pisma „Żółw” 
oraz jego kolportażu na terenie 
Nowej Rudy i okolic oraz Kłodzka 
i Kudowy-Zdroju.

W  m o i m  m i e s z k a n i u 
prz y ul.  Wojska Polsk iego 
13/52 w Nowej Rudzie wraz  

ze Stanisławem Łukasikiem, 
Markiem Małysiakiem oraz 
Bogdanem Klimem drukowali-
śmy metodą skrzynkową, jed-
norazowo ok. 120 - 150 sztuk 
podziemnego pisma „Żółw”.  
Po wydrukowaniu pisma zaj-
mowałem się także jego kol-
portażem na terenie Nowej Rudy 
i okolic. Oprócz tego brałem 
udział w rozprowadzaniu pod-
ziemnych ulotek, pism, broszur 
 i gazet takich jak Tygodnik Ma-
zowsze, Biuletyn Dolnośląski,  
Z dnia na dzień, Solidarność Wal-
cząca, Robotnik, itd. 

Powyższa działalność „nie-
legalna” zagrożona była ka-
rami więzienia, utratą pracy  
i przepadkiem mienia służące-
go do jej prowadzenia. Istotną 
częścią mojej działalności było 
utrzymywanie stałego kontaktu 
z ludźmi Solidarności, Klubem 
Inteligencji Katolickiej.

Przeżyliśmy jednak mroczny 
stan wojenny, represje, szyka-
ny, internowania, kolejki, nie-
dostatki, kartki, manifestacje 
rocznicowe w sierpniu i grudniu  
na ulicach wielkich miast.

Lasujący się komunizm jesz-
cze w 1984 roku pokazał swą 
nieludzką twarz. Trójka zbrod-
niarzy bestialsko zamordowała 
niewinnego księdza i kapelana 
Solidarności - Księdza Jerzego 
Popiełuszkę. W 1988 roku „Soli-
darność” zorganizowała kolejne 
strajki. Pod ich naporem władza 
usiadła do rozmów z naszymi 
przedstawicielami przy okrągłym 
stole i w 1989 roku miały miejsce 
pierwsze demokratyczne wybory 
do Sejmu i Senatu. W 1990 roku 
pierwsze wybory samorządowe 
w Nowej Rudzie wygrał Komitet 
Obywatelski. Burmistrzem został 
Stanisław Łukasik, ja zaś zostałem 
wybrany na Przewodniczącego 
Komisji Zdrowia Rady Miasta .

Dzisiaj patrząc z perspektywy 
40 lat na tamte wydarzenia twier-
dzę, że udało się nam Polakom 
dokonać niezwykłej rzeczy, którą 
można przypisać także naszemu 
wielkiemu rodakowi Św. Janowi 
Pawłowi II. Drugi cud nad Wisłą. 
Stworzyliśmy coś z niczego. I ja 
do tego przyłożyłem swą rękę. 
Bogu niech będą dzięki. 

Jan Saul - fotografia z lat 80-tych

Jan Saul
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W chwili powstania So-
lidarności miałem 23 lata. 
Pracowałem od 5 lat we Wro-
cławiu jako drukarz w Zakła-
dach Graficznych Poczty i Te-
lekomunikacji, które mieściły 
się przy ul. Krasińskiego 5. 
 Tam również zamieszkiwałem w 
mieszkaniu służbowym, którym 
był hotel pracowniczy.

 W dniu 27.08.1980 roku  
o godz. 16.00 wraz z grupą 
kolegów zatrzymaliśmy pracę  
w ZGPiT oraz ogłosiliśmy strajk 
solidarnościowy z robotnikami 
wybrzeża. Wcześniej konsulto-
wałem pomysł strajku z częścią 
załogi ZGPiT oraz zbierałem pod-
pisy poparcia pod postulatami, 
które dotarły do nas z Gdańska. 
27.08. 1980 roku tak naprawdę 
rozpoczęła się oficjalnie moja 
działalność publiczna, gdyż 
wszedłem w skład Komitetu 
Strajkowego w ZGPiT. Komitet 
ten tworzyło 9 osób: Czesław 
Frączek, Andrzej Jastrzębski, Ju-
;ian Golak, Ryszard Mikietko, Jan 
Wieczorek, Zbigniew Skonecz-
ko, Cecylia Wierszycka, Danuta 
Dzikowska, Jan Tosiński. Zakład 
został zatrzymany o godz. 16.00,  
a władzę i pełną odpowiedzial-
ność za przedsiębiorstwo prze-
jął Komitet Strajkowy. Brama 
wjazdowa do Zakładu została 
udekorowana flagami biało-
-czerwonymi, wielkimi bukietami 
kwiatów oraz dwoma portretami 
papieża Jana Pawła II. Ponadto 
na centralnej części bramy zo-
stał umieszczony duży napis 
„Popieramy postulaty Robotni-
ków Wybrzeża”. W zakładzie za-
prowadzono wzorowy porządek, 
zatrzymano wszystkie maszyny 

oraz utworzono grafik dyżurów. 
Wszyscy członkowie Komitetu 
Strajkowego mieli na lewym ra-
mieniu biało-czerwone opaski.

Następnego dnia od same-
go rana trwały rozmowy z pozo-
stałymi pracownikami, których 
staraliśmy się przekonać do po-
parcia strajku solidarnościowego. 
Dwóch pracowników oficjalnie 
i głośno przeciwstawiało się 
poparciu strajku solidarnościo-
wego. O godz. 10.00 sytuacja 
została całkowicie opanowana 
i podczas ogólnego zebrania 
załogi podjęto ponownie de-
cyzję o prowadzeniu strajku aż  
do skutku. Ponadto przystą-
piono do wyboru delegata  
do Międzyzakładowego Komi-
tetu Strajkowego we Wrocławiu, 
który mieścił się w Zajezdni Auto-
busowej nr 7 przy ul. Grabiszyń-
skiej. Na tą odpowiedzialną funk-
cję zgłoszono moją kandydaturę 
(Julian Golak, lat 23). Zostałem 
wybrany przez załogę jednogło-
śnie i od godz. 11.00 byłem już 
w Międzyzakładowym Komitecie 
Strajkowym przy ul. Grabiszyń-
skiej we Wrocławiu. MKS koordy-
nował strajki na terenie całego 
Dolnego Śląska. Otrzymałem le-
gitymację strajkową z datą 28.08. 
1980 r. Moją legitymację podpi-
sał przewodniczący MKS Jerzy 
Piórkowski. Tak naprawdę był to 
mały świstek papieru o wymia-
rach 20 cm x 5 cm. Treść napisana 
na maszynie brzmiała: „Między-
zakładowy Komitet Strajkowy, 
dn. 28.08. 1980 r. Legitymacja  
nr 51. Ob. Julian Golak - ZGPiT 
jest przedstawicielem MKS.”

Działalność w Międzyza-
kładowym Komitecie Strajko-

wym polegała na wykonywa-
niu różnych prac, mających  
na celu koordynowanie strajków  
na terenie Dolnego Śląska. Pre-
zydium MKS tworzyli delegaci  
z zakładów, które zatrzyma-
ły pracę najwcześniej, przede 
wszystkim z Miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacyjnego. 
W hali remontowej odbywały 
się codziennie masowe zebrania 
strajkujących, podczas których 
przedstawiano aktualną sytuację 
strajkową na terenie Dolnego 
Śląska i w całym kraju.

Mszę św. dla strajkujących 
oraz licznie przybyłych miesz-
kańców Wrocławia odprawił  
ks. Stanisław Orzechowski, 
znany duszpasterz ludzi pracy 
oraz niezwykle doceniany przez 
młodzież duszpasterz młodzieży 
akademickiej, który przyjechał  
z kościoła pw. św. Wawrzyńca we 
Wrocławiu. Za płotem Zajezdni 
Autobusowej nr 7, od strony  
ul. Grabiszyńskiej stało kilka ty-
sięcy ludzi, którzy uczestniczyli 
w mszy świętej oraz słuchali 
płomiennego kazania księdza 
Orzechowskiego. Na prośbę 
ks. Stanisława obecni na mszy 
świętej sk ładali  pieniądze  
do wielk iego kotła ,  prze -
znaczonego chyba na  co 
dzień do gotowania bielizny,  
na żywność i utrzymanie de-
legatów w MKS-ie. Przed mszą  
do autobusów ustawiały się dłu-
gie kolejki strajkujących robot-
ników, gdyż były to zaimprowi-
zowane konfesjonały, w których 
księża spowiadali. Mieszkańcy 
Wrocławia i okolic codziennie 
wspierali  bardzo aktywnie 
strajkujących, przynosząc pod 
główną bramę żywność i inne 
potrzebne rzeczy. Alkohol, który 
próbowano kilkakrotnie prze-
mycić, był od razu przy wszyst-
kich wylewany na ziemię zaraz  
za bramą Zajezdni. Obawialiśmy 
się wtedy prowokacji i baliśmy 
się interwencji zewnętrznej  
ze strony rządzącej w kraju 
władzy komunistycznej PZPR. 
Do końca życia nie zapomnę 
koncertu patriotycznego, który 
dla uczestników strajku zorga-
nizowali artyści Opery Wrocław-
skiej. Po koncercie, gdy artyści 
chowali już instrumenty do fute-
rałów, Krzysztof Turkowski zaczął 
śpiewać nasz hymn narodowy, 

więc artyści ponownie wycią-
gnęli instrumenty i akompanio-
wali śpiewającym robotnikom.  
Na wielu twarzach widziałem 
wtedy nieskrywane łzy. W unie-
ruchomionych autobusach MPK 
były prowadzone codziennie 
szkolenia i wykłady dla strajku-
jących. Wykładowcami byli mię-
dzy innymi: Krzysztof Turkowski, 
Leszek Skonka i Antoni Lenkie-
wicz. Były to niezwykle ciekawe 
prelekcje dotyczące prawa pracy, 
konwencji MOP, historii działal-
ności związków zawodowych  
w Europie i na świecie oraz mało 
znanej historii Polski.

W niedzielę 31 sierpnia 1980 
roku wiele sygnałów od same-
go rana wskazywało na możliwy 
przełom i ewentualne zakoń-
czenie protestów społecznych. 
Wszyscy byliśmy jednak bardzo 
nieufni w stosunku do władz PRL. 
Nie do końca wierzyliśmy w infor-
macje przekazywane przez rzą-
dowe media, tzn. radio i telewi-
zję. Około godz. 3.00 przyjechali 
nasi delegaci z Gdańska, którzy 
przywieźli potwierdzone tzw. 
„porozumienia sierpniowe”, które 
zostały podpisane przez Lecha 
Wałęsę oraz Mieczysława Jagiel-
skiego, wicepremiera rządu PRL 
i członka Komitetu Centralnego 
PZPR. Przewodniczący Międzyza-
kładowego Komitetu Strajkowe-
go we Wrocławiu Jerzy Piórkow-
ski, który koordynował przebieg 
wszystkich akcji protestacyjnych 
na terenie Dolnego Śląska ogłosił 
zakończenie strajku.

W dniu 1 września 1980 roku, 
ok. godz. piątej nad ranem do-
tarłem do mojego zakładu pracy 

Julian Golak

NAJWAŻNIEJSZY SIERPIEŃ W MOIM ŻYCIU

Julian Golak w 1980 roku.

Piesza Pielgrzymka z Wrocławia na Jasną Górę w Częstochowie w 1981 roku. 
Pierwszy z prawej Julian Golak z flagą Solidarności.
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(ZGPiT), gdzie podczas zebrania 
ogólnego załogi złożyłem relację 
z zakończonego strajku oraz za-
powiedziałem, że od tego dnia 
przystępujemy do dalszej pracy 
w celu doprowadzenia do po-
wstania legalnego niezależnego 
związku zawodowego. Wkrót-
ce przybrał on oficjalną nazwę 
NSZZ „ Solidarność”.  W ciągu 
zaledwie kilku miesięcy do So-
lidarności zapisało się dobrowol-
nie 10 milionów Polaków, była 
to największa, demokratycznie 
wybrana społeczna organizacja 
w Europie. 

 Wprowadzenie przez gen. 
W. Jaruzelskiego stanu wojen-
nego w dniu 13 grudnia 1981 
roku zatrzymało demokratycz-
ne reformy w Polsce. Po zorga-
nizowaniu przeze mnie strajku 
w ZGPiT, zostałem aresztowany, 
a następnie zwolniony z pracy  
z tzw. „wilczym biletem”. Podczas 
kilku przesłuchań proponowano 
mi możliwość wyjazdu do wy-
branego kraju kapitalistycznego, 
jednak zdecydowanie odmawia-
łem wyjazdu na Zachód i pozo-
stałem w Polsce.

Legitymacja nr 51 wystawiona dla Juliana Golaka, podpisana przez Jerzego Piórkowskiego - Przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu. Zaświadczała 
ona, że Julian Golak jest przedstawicielem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który koordynował akcję strajkową w sierpniu 1980 roku na terenie całego Dolnego Śląska.

Zaproszenie dla Juliana Golaka, na spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowych  
NSZZ Solidarność w dniu 3 października 1980 roku. 

W grudniu 1983 roku otrzymałem list od Lecha Wałęsy. Jako delegat okręgu wyborczego nr 139 wygłosiłem na I regionalnym zjeździe 
Solidarności przemówienie, które w całości poświęciłem trudnej sytuacji ludzi starych, 
emerytów i rencistów oraz weteranów pracy.
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Svou profesionální kariéru 
jako tiskař jsem zahájil 5. září 
1975 ve Vratislavi ve fimě Zakłady 
Graficzne Poczty i Telekomunika-
cji (ZGPiT - Grafické závody pošty 
a telekomunikací), která se na-
cházela na ul. Krasińského 5. Tam 
jsem také žil ve služebním bytě 
na ubytovně pro zaměstnance.

Dne 27. srpna 1980 v 16 ho-
din jsme společně se skupinou 
kolegů zastavili práci v ZGPiT a 
vyhlásili solidární stávku s praco-
vníky na pobřeží. Dříve jsem my-
šlenku stávky konzultoval s částí 
zaměstnanců ZGPiT a sbíral jsem 
podpisy na podporu požadavků, 
které k nám dorazili z Gdaňsku.

Dne 27. srpna jsem vlastně 
oficiálně zahájil svou veřejnou 
činnost, stal jsem se členem 
stávkového výboru ZGPiT. Výbor 
se skládal z 9 osob: C. Frączek, A. 
Jastrzębski, J. Golak, R. Mikiet-
ko, J. Wieczorek, Z. Skoneczko, 
C. Wierszycka, D. Dzikowska, J. 
Tosiński. Závod byl zastaven v 
16:00 hodin a stávkový výbor 
převzal moc a plnou odpověd-
nost za ZGPiT. Vstupní bránu do 
závodu zdobily bílé a červené 
vlajky, velké kytice květin a dva 
portréty papeže Jana Pavla II. 
Navíc ve střední části brány byl 
velký nápis „Podporujeme proh-
lášení pracovníků na pobřeží“. 
V závodě byl zaveden vzorový 
pořádek, všechny stroje byly 
zastaveny a byl vytvořen plán 
služeb, všichni členové Stávko-
vého výboru měli na levé paži 
červenobílé pásky.

Následujícího dne se od sa-
mého rána hovořilo s dalšími za-
městnanci, které jsme se snažili 
přesvědčit, aby podpořili solidár-
ní stávku. Dva zaměstnanci se 
oficiálně a hlasitě postavili proti 
podpoře solidární stávky v ZGPiT.

V 10.00 hodin byla situace 
zcela pod kontrolou a během 
setkání posádky ZGPiT bylo roz-
hodnuto o pokračování stávky na 
ZGPiT až do dosažení úspěchu. 
Kromě toho proběhla volba 
delegáta do Mezipodnikového 
stávkového výboru ve Vratisla-
vi, který sídlil na autobusovém 
nádraží č. 7 na ul. Grabiszyńské.

Mé jméno (Julian Golak, 23 
let) bylo předloženo jako jméno 
kandidáta na tuto odpovědnou 
pozici, byl jsem jednomyslně 
vybrán zaměstnanci na tomto 

setkání a od 11.00 hodiny jsem 
už byl v MKS (Pozn. Mezipodniko-
vém stávkovém výboru, dále jen 
MKS) na ul. Grabiszyńské ve Vra-
tislavi. MKS koordinovaly stávky 
po celém Dolním Slezsku. Dostal 
jsem stávkovou legitimaci s da-
tem 28. srpna. 1980, můj průkaz 
podepsal pan Jerzy Piórkowski, 
předseda MKS. Ve skutečnosti to 
byl malý kousek papíru (20 cm 
dlouhý x 5 cm široký), kde byl 
napsán na psacím stroji; „Mezi-
podnikový stávkový výbor, dne 
28.08. 1980, občanský průkaz č. 
51. Ob. Julian Golak- ZGPiT je 
zástupcem MKS. “

Činnost v mezipodnikovém 
stávkovém výboru spočívala v 
různých pracích zaměřených 
na koordinaci stávek v Dolním 
Slezsku. Prezídium MKS - tvoře-
né delegáty závodů, které za-
stavily práci nejdříve, zejména 
z MPK (Pozn. Miejskie Przed-
siębiorstwo Komunikacyjne – 
Městská dopravní společnost). 
V opravárenské hale se každý 
den konaly hromadné schůze 
stávkujících, během nichž byla 
představena aktuální stávková 
situace na Dolním Slezsku a po 
celé zemi.

Mši svatou pro stávkující a 
četné obyvatele Vratislavi slo-
užil kněz Stanisław Orzechowský, 
známý kaplan pracujících a aka-
demické mládeže, velmi oceňo-
vaný mladými lidmi, který dorazil 
z kostela Svatého Lawrence ve 
Vratislavi. Za plotem autobuso-
vého nádraží č. 7, ze strany ul. 
Grabiszyńské, stálo několik tisíc 
lidí, kteří se zúčastnili svaté mše a 
poslouchali ohnivé kázání kněze 
Stanislava Orzechowského. Do 
velkého kotle (určeného běžně 
pro praní prádla), na žádost 
kněze Stanislava, lidé přítomní 
na mši vložili spoustu peněz, 
například na jídlo a podporu 
delegátů v MKS. Před mší se 
dlouhé řady stávkujících dělníků 
spontánně seřadily k autobusům, 
šlo o improvizované zpovědnice, 
ve kterých se účastníci stávky v 
MKS zpovídali kněžím. Obyvatelé 
Vratislavi a okolí každý den velmi 
aktivně podporovali stávkující, 
přinášeli jídlo a další nezbytné 
věci k hlavní bráně, zatímco al-
kohol, který se několikrát poko-
ušeli propašovat, byl okamžitě 
přede všemi vylit na zem těsně 

za bránou depa. V té době jsme 
se báli provokace a báli jsme se 
vnějšího zásahu komunistické 
moci Polské sjednocené dělnické 
strany (PZPR).

Nikdy nezapomenu na vlaste-
necký koncert, který pro účast-
níky stávky uspořádali umělci 
vratislavské opery. Po koncertě 
umělci vložili své nástroje do 
svých pouzder, ale Krzysztof Tur-
kowski začal zpívat naši národní 
hymnu, takže umělci své nástroje 
opět vytáhli a společně se stávku-
jícími zahráli a zazpívali hymnu 
společně s dělníky. Nezapomenu, 
že jsem tehdy na mnoha tvářích 
zahlédl nekrývané slzy.

 Školení a přednášky pro 
stávkující se konaly každý den 
v imobilizovaných autobusech 
MPK. Přednášejícími byli mimo 
jiné: Krzysztof Turkowski, Leszek 
Skonka a Antoni Lenkiewicz, 
byli to mimořádně zajímavé 
přednášky o pracovním právu, 
konvencích MOP, historii odborů 
v Evropě a ve světě a málo známé 
historii Polska.

V neděli 31. srpna 1980 
mnoho signálů od samého rána 
naznačovalo možný průlom a 
možná konec sociálních prote-
stů. Všichni jsme však byli velmi 
nedůvěřiví vůči orgánům Polské 
lidové republiky. Plně jsme ne-
věřili informacím poskytovaným 
vládními médii, to je rozhlasem a 
televizí. Kolem 3.00 hodiny dora-
zili naši delegáti z Gdaňsku, kteří 
přivezli potvrzené tzv. „srpnové 

dohody“, které podepsali Lech 
Wałęsa a Mieczysław Jagielský, 
místopředseda vlády PRL a člen 
ústředního výboru Polské sjed-
nocené dělnické strany.

 Jerzy Piórkowski, předseda 
Mezipodnikového stávkového 
výboru ve Vratislavi, který koor-
dinoval průběh všech protestů 
v Dolním Slezsku, oznámil konec 
stávky.

1. září 1980, přibližně v 5.ho-
din ráno jsem dorazil na své 
pracoviště (ZGPiT), kde jsem 
(během setkání zaměstnanců) 
podal zprávu o ukončené stávce 
a oznámil, že od toho dne za-
čneme pracovat na legálním 
nezávislém odborovém svazu. 
Brzy získal oficiální název NSZZ 
Solidarność. Za pouhých několik 
měsíců se více než 10 milionů 
Poláků dobrovolně připojilo 
k Solidaritě, což byla největší 
demokraticky zvolená sociální 
organizace v Evropě.

Zavedení stanného práva 
generálem W. Jaruzelským 13. 
prosince 1981 zastavilo demo-
kratické reformy v Polsku. Poté, 
co jsem zorganizoval stávku na 
ZGPiT, jsem byl zatčen a poté pro-
puštěn z práce s tzv „vlčím líst-
kem“. Během několika výslechů 
mi byla nabídnuta možnost odjet 
do vybrané kapitalistické země, 
ale rozhodně jsem odmítl odjet 
na západ a zůstal jsem v Polsku.

Překlad: Joanna Golak-Cincio

 Julian Golak

NAJWAŻNIEJSZY SIERPIEŃ W MOIM ŻYCIU

27.08.1980 Hlavní brána Grafických  závodů Pošty a telekomunikace ve Vratislavi,  
ul. Krasińskiego 5. První zprava; Jerzy Babij, klečící Jan Wieczorek. Foto. Julian Golak
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Antoni Szemik urodził się  
9 czerwca 1913 roku w Pietrzyko-
wicach Żywieckich. Po ukończe-
niu Szkoły Podstawowej uczył się 
w Szkole Przemysłowej w Bielsku. 
Służbę Wojskową odbył w Dywizji 
Artylerii Lekkiej w Białej. 

Na początku lat 30-tych był 
członkiem Stowarzyszenia Gim-
nastycznego „Sokół” w Żywcu, 
co jak wielu innym młodym lu-
dziom okresu międzywojennego 
pomagało później podejmować 
odważne decyzje w działaniu dla 
dobra narodu polskiego i prze-
zwyciężać trudności, zarówno  
w strasznych czasach wojny jaki 
i po wojnie w okresie komuni-
stycznego terroru. 

W czasie II wojny światowej 
odważnie i aktywnie działał  
w konspiracji. Zaprzysiężony zo-
stał w roku 1940. W latach 1940 
- 1941 działał w Tajnej Organiza-
cji Wojskowej (TOW), założonej  
w Żywcu przez kpt. rez. We-
nancjusza Zycha - nauczyciela  
i kierownika Szkoły Podstawowej  
w Kolebach k/Żywca, a na-
stępnie włączonej do Związku 
Walki Zbrojnej (ZWZ) i od 1942  
do Armii Krajowej. Ze względu na 
walory osobiste A. Szemika: miła 
powierzchowność, uprzejmość, 
łatwość nawiązywania kontak-
tów z ludźmi, dobra znajomość 
języka niemieckiego, wspaniała 
kondycja fizyczna, a przy tym 
silny charakter i brawurowa 
nieraz odwaga, kierowany był 
do działań zwiadowczych i wy-
wiadowczych, a nie do leśnych 
grup partyzanckich. 

Lata 1940 - 1942 były na Ży-
wiecczyźnie okresem osławionej 
„Aktion Saybusch”, w czasie której 
Niemcy wysiedlili ok. 20 tysięcy 
Żydów i Polaków, a na ich miej-
sce osiedlili rolników Volksdeut-
sche z tzw. obszaru Narwi, Galicji 
Wschodniej (przesiedleńców  
z Besarabii, Bukowiny, Dobru-
dży) i Wołynia. Wtedy, A. Szemik 
oprócz swoich podstawowych 
obowiązków obserwacji, tere-
nowego wywiadu, „starał się 
dowiedzieć”, kto jest na listach 
do wysiedlenia ze swoich domów 
i gospodarstw do Generalnej Gu-
berni, a kto „na roboty” w głąb 
Rzeszy. Wielu zagrożonych, 
zwłaszcza wywózką do Niemiec, 
mieszkańców Żywca, Pietrzy-
kowic i okolicy zdołał ostrzec  

w porę i w okolicy Suchej, gdzie 
miał wielu znajomych, pomagał 
im przedostać się do Generalnej 
Guberni lub korzystając ze swo-
ich przedwojennych przyjaźni  
po obu stronach granicy polsko-
-czechosłowackiej, niektórych  
z nich przeprowadzał na Sło-
wację, aby dalej mogli udać 
się przez Węgry do Francji,  
do tworzących się tam oddziałów 
polskich.

Działalność wywiadowcza  
na terenie Żywiecczyzny w okre-
sie istnienia TOW, ZWZ i ZWZ-AK 
była jednak bardzo utrudniona. 
Należy pamiętać, że Armia Kra-
jowa na Żywiecczyźnie należała  
do Okręgu Armii Krajowej Śląsk 
i tam znajdowały się struktury 
dowodzenia obwodu żywieckie-
go „Żegota”, a później „Bojowica”. 
Wynikało to z przyłączenia po-
wiatu żywieckiego do III Rzeszy, 
a nie do Generalnej Guberni. 
Inspektorat AK znajdował się  
w Bielsku, które to miasto  
ze względu na duży udział lud-
ności niemieckojęzycznej było 
nazywane przed wojną Małym 
Berlinem. W rejencji katowickiej 
urzędowym językiem był nie-
miecki, zaś ludność miejscowa 
w Bielsku była z oczywistych 
względów podejrzliwa w sto-
sunku do Polaków i przeciwna 
jakiejkolwiek działalności nie-
podległościowej. Niemcy, Ślązacy  
i nowi obywatele Grossdeutsch-
land, którzy podpisali Volkslistę 
(Volksdeutsche) pilnie obser-
wowali swoich sąsiadów, aby 
natychmiast donieść władzom 
o każdym podejrzanym ruchu. 
Interesowali się każdym gościem 
sąsiadów, legitymowali go zarów-
no mieszkańcy domu jak i do-
zorca. Wszyscy byli niezmiernie 
czujni, a przy tym niezwykle roz-
winięta sieć konfidentów prze-
niknęła wszystkie środowiska, 
utrudniając działanie wszelkich 
polskich służb konspiracyjnych.

Wiosną 1942 roku do kie-
rownictwa obwodu („Żegota) 
AK w Żywcu oraz inspektoratu 
w Bielsku („Tkalnia”) przeniknął 
konfident gestapo, niejaki Sta-
nisław Dembowicz (ps. Radom). 
Z powodu jego zdradzieckiej 
działalności nastąpiły tragiczne 
w skutkach aresztowania. Trwały 
one całą jesień 1942 roku i w dal-
szym ciągu, choć w mniejszym 

stopniu na wiosnę 1943 roku. 
Zginęli wszyscy, którzy byli  
na liście zdrajcy Dembowicza. 
Większość z aresztowanych 1500 
osób przeszła straszliwe tortury 
w KL Myslovitz i została rozstrze-
lana bądź tam na miejscu, bądź 
na osławionej ścianie śmierci  
w KL Auschwitz. W pierwszym 
rzędzie aresztowani zostali wszy-
scy dowódcy. 

Z Pietrzykowic, 26 września 
1942 aresztowano: por. WP An-
toniego Cadra „Rola” - oficera 
taktycznego ZWZ-AK, odpo-
wiedzialnego za składy broni 
w Jeleśni, Żywcu i Lipowej, ko-
mendanta ZWZ-AK w Łodygo-
wicach, por. Kazimierza Barona  
z żoną Agnieszką (z d. Suchanek), 
por. Stanisława Midora „Szary”- 
oficera broni, a następnie jego 
żonę Rozalię będącą w zaawan-
sowanej ciąży, por. Władysława 
Trznadla, Antoniego Kozła - za-
mordowanego w czasie śledz-
twa w Mysłowicach, Alojzego 
Laszczaka, Augustyna Szemika, 
Józefa Zarazika i kilku innych.  
Z kierownictwa obwodu stracono 
też podch. Jana Urbańca, „Pon-
tona”, najbliższego współpra-
cownika kpt. W. Zycha i również 
redaktora gazetki konspiracyjnej 
„Hasło”. Aresztowania uniknęli, 
uciekając do GG: komendant kpt. 

rez. W. Zych, szef wywiadu A. Pła-
nik, łączniczka z inspektoratem 
bielskim Zofia Lach i kilku innych. 
Mieszkańcy powiatu żywieckie-
go byli przerażeni, a obydwa ob-
wody ZWZ-AK (bielski i żywiecki)  
de facto przestały istnieć. Nie-
nawiść do wroga wzmagała się 
jednak pomimo jego bestialstwa 
i terroru. W następnych miesią-
cach ruch oporu ponownie zaczął 
się odradzać.

Po tej tragedii, na wiosnę 
1943 w Żabnicy (w górach) po-
wstał zalążek nowego oddziału 
partyzanckiego, zorganizowany 
przez przysłanego z Komendy 
Okręgu Śląsk (KEDYW), rotmistrza 
Wacława Zdyba ps. „Janusz”, „Za-
wieja” oraz nowego komendanta 
obwodu Żywiec „Bojowica” (nowa 
nazwa obwodu), por. A. Płanika 
o nowym pseudonimie „Roman”. 
Początkowo była to drużyna, któ-
rej dowódcą był plut. rez. Jan 
Górny „Leo”. Drużyna szybko się 
powiększała tak, że w sierpniu 
1943 roku utworzono trzy nie-
zależne drużyny partyzanckie 
(„Romanka”, „Malinka” i „Czarni”). 
Tworzyły one oddział partyzancki 
„Beskid Zachodni”. Dowództwo 
całości objął st. sierż. Wojciech 
Galica „Jeleń” . Z nim więc oraz 
bezpośrednio z komendantem 
obwodu kontaktowali się wy-

Prof. Anna Szemik-Hojniak 

ANTONI SZEMIK, PSEUD. „ZAJĄC” „TONI” - WSPOMNIENIE

Profesor Anna Szemik - Hojniak na tle portretu Ojca namalowanego przez Ivana 
Malińskiego.
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wiadowcy, zwiadowcy i łącznicy,  
do których, między innymi na-
leżeli Antoni Szemik („Zając”, 
„Toni”) i Edward Adamczyk 
(„Kurata”, „Pasierb”). Drużyny te 
operowały w różnych częściach 
powiatu żywieckiego. „Roman-
ka” w lasach góry Romanki (do-
wódca - por. Czesław Świątecki 
„Surma”), „Malinka” w lasach Li-
powej, Radziechów i Węgierskiej 
Górki (plut. „Jamnik”), a „Czarni” 
w lasach Wisły Malinki i Ustronia 
(plut. „Lis”). Do ich zadań między 
innymi należało „poskramianie 
buty dokuczliwych osadników 
niemieckich, dezorganizowanie 
i psucie gospodarki niemieckiej, 
wymierzanie doraźnych kar kon-
fidentom i zausznikom niemiec-
kim oraz umacnianie ducha opo-
ru i polskości na swym terenie”.

Z czasem, Oddział „Beskid 
Zachodni” podejmował rów-
nież poważne działania dy-
wersyjne, skierowane głównie 
przeciw transportom kolejowym. 
Oddział ten aktywnie działał  
do zimy 1943 roku, ponieważ już 
w listopadzie z powodu trudnych 
warunków klimatycznych (duże 
opady śniegu, silne mrozy), lo-
kalizacyjnych i aprowizacyjnych, 
został w większej części rozfor-
mowany aż do wiosny 1944 roku. 
Oddział „Beskid Zachodni” speł-
nił swoje zadanie, gdyż okupant 
przestał wierzyć w swoją nieogra-
niczoną bezkarność, konfidenci 
byli znani partyzantom i drżeli  
ze strachu, że może ich dosię-
gnąć „kula sprawiedliwości”,  
a mieszkańcy powiatu żywiec-
kiego mieli świadomość, że  
za ich cierpienia Polski Partyzant 
wymierzy odpowiednią karę. 

W lipcu 1944 roku, z byłych 
partyzantów „Beskidu Zachod-
niego” oraz z nowych ochot-
ników ponownie utworzono 
oddział partyzancki o charak-
terze zasadniczo dywersyjnym  
pod kryptonimem „Garbnik”. Sta-
nowił on Oddział Zwiadowczy  
21 Dywizji Piechoty Armii Krajo-
wej. Z ponad ok.100 partyzan-
tów, utworzono 3 plutony po-
siadające uzbrojenie niemieckie  
i angielskie (ze zrzutów). Podle-
gały one Komendantowi Obwo-
du Żywieckiego, por. A. Płanikowi 
„Romanowi” . Plutony „Garbnika” 
były rozlokowane głównie w la-
sach Kocierza i Gilowic i w Wiel-
kiej Puszczy Beskidu Małego. Ich 
wzajemna bliskość zapewniała 
większe bezpieczeństwo w ak-
cjach na szerszą skalę. Oddział 
zdobywał aprowizację w dro-

dze rekwizycji dokonywanych 
w gospodarstwach osadników,  
a broń zdobywali rozbrajając 
straż leśną, pojedynczych żołnie-
rzy i policjantów oraz kilkuosobo-
we patrole. O.P. „Garbnik” posia-
dał znaczną grupę terenowych 
wywiadowców i łączników, bez 
których oddania i poświęcenia 
nie mógłby istnieć ani jednego 
dnia. Codzienna praca wywia-
dowcy była ciężka i niebezpiecz-
na. Do tej grupy należał Antoni 
Szemik. 

Oddział „Garbnik" ściśle 
współpracował z oddziałem „So-
sienki" por. Jana Wawrzyczki ob-
wodu oświęcimskiego „Olgierd”. 
„Sosienki” organizowały w 100% 
udane ucieczki z KL Auschwitz 
i pomagały uciekinierom prze-
dostać się do „Garbnika”. „Garb-
nik” dostarczał „Sosienkom” broń 
(pistolety, rewolwery), granaty 
i materiały wybuchowe. Wła-
śnie „plastik” dostarczony przez 
„Garbnik” do „Sosienek” i prze-
rzucony do obozu, użyty został 
do wysadzenia III krematorium 
w czasie buntu i ucieczki Son-
derkommanda.

Jan Wawrzyczek wysyłał 
uciekinierów do „Garbnika”  
i do „Surmy” (por.Czeslawa Swią-
teckiego) tzw. Szlakiem Babini-
cza. „Garbnik” często zmuszony 
był też ukrywać uciekinierów 
w wyższych partiach Beskidu 
Żywieckiego. Antoni Szemik, 
oprócz obserwacji, terenowego 
wywiadu i dostarczania informa-
cji plutonom leśnym, wyszukiwał 
również kwatery na bezpieczne 
„meliny” dla zdekonspirowanych, 
zagrożonych aresztem oraz 
uciekinierów. Wielu z nich, po 
powrocie do zdrowia i nabra-
niu sił, zasilało „Garbnik”, chcąc 
właściwie odpłacić otrzymane 
„drugie życie”. W sumie przyję-
to ok. 50 osób, a w październiku 
1944 roku było ich tam aż 21. Par-
tyzanci „Garbnika” przejmowali 
również wycieńczonych fizycznie 
z głodu napotkanych w Wielkiej 
Puszczy jeńców, którzy uciekli 
z innych obozów, jak i również 
błąkających się po lesie spado-
chroniarzy radzieckich. Przyj-
mowali wszystkich na zasadzie 
braterstwa broni. 

W sierpniu 1944 roku Anto-
ni Szemik został aresztowany 
przez żywieckie gestapo wraz 
ze swoim przyjacielem Edwar-
dem Adamczykiem ( „Kurata”, „Pa-
sierb”) z Pietrzykowic. Formalnie, 
aby mieć odpowiednią Kenkar-
tę, A. Szemik pracował wtedy  

w hurtowniach tekstyliów  
w Żywcu u Austriaka Jakuba 
Oberhausera i jego wspólnika 
Niemca Rottera. Dzięki temu 
pomagał rodakom w nabywa-
niu potrzebnych im materiałów. 
Oprócz niego pracowało tam kil-
ka innych osób z Pietrzykowic. 
Ponadto, hurtownia ta znajdowa-
ła się tuż przy posterunku Policji 
w Żywcu i niektóre jej okna wy-
chodziły na policyjne podwórko. 
Pozwalało mu to czynić pewne 
obserwacje przychodzących 
tam ludzi i przemieszczających 
się samochodów z osobistościa-
mi niemieckimi. Któregoś dnia, 
gdy spotkał przed budynkiem 
hurtowni Edwarda Adamczy-
ka, natychmiast obydwaj zo-
stali zatrzymani przez gestapo,  
a w czasie przesłuchania dotkli-
wie pobici i wyrzuceni na poli-
cyjne podwórko. A. Szemik nie 
wrócił do domu, co uchroniło 
go od kolejnego zatrzymania 
i wysłania do obozu koncen-
tracyjnego, jak to uczyniono  
z E. Adamczykiem. Zabrano 
go następnej nocy z domu  
i po dalszym okrutnym przesłu-
chaniu w osławionym areszcie 
w Mysłowicach wysłano do KL 
Gross - Rosen. Stamtąd z kolei 
do podobozu KL Flossenburg  
i w końcu do Dachau, gdzie w 
kwietniu 1945 roku został wy-
zwolony przez wojska amery-
kańskie. 

Po wspomnianym areszto-
waniu, Antoni Szemik musiał się 
ukrywać, zwłaszcza, że gestapo 

bezustannie na niego „polowało”. 
Któregoś dnia, skądś(?) Niemcy 
dowiedzieli się, że będzie wracał 
określonym pociągiem z Bielska. 
Czekali na niego na stacjach  
w Pietrzykowicach (jeden przy-
stanek od Żywca w stronę Kato-
wic) i w Żywcu, aby go zastrzelić 
zaraz po wyjściu z pociągu (jak 
to stało się w Cieszynie z kole-
gą z innego plutonu). Jednak  
w Łodygowicach (druga stacja  
od Żywca w stronę Bielska i Ka-
towic) ktoś wszedł do pociągu 
i ostrzegł go, że gestapo czeka 
na obu stacjach. Czasu było 
bardzo niewiele. Może 5 minut.  
A. Szemik nie stracił zimnej 
krwi, wiedząc, że po drodze 
jest duży zakręt i pociąg zawsze 
tam nieco zwalnia, wyskoczył  
z pociągu, ratując się od śmierci. 
Tego dnia na stacji w Pietrzyko-
wicach gestapo rozstrzelało kil-
ku jego kolegów, działających 
w konspiracji w sąsiednich 
wioskach, to jest w Zarzeczu  
i Zadzielu. 

Niepowodzenia Hitlera  
na froncie wschodnim spowo-
dowały, że do końca 1944 roku 
niemiecka buta nieco osłabła,  
a działania oddziałów bojo-
wych AK znacznie się nasiliły. 
Na początku stycznia 1945 
roku, Niemcy przygotowując się  
do ucieczki, grabią, rabują i nisz-
czą co tylko możliwe. W Żywcu, 
podpalają zakłady przemysłowe, 
w Czernichowie, wysadzają most  
na Sole, a w Porąbce niszczą 
jedno z przęseł zapory wodnej.  

Antoni Szemik przed sklepem w Kudowie - Zdroju
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W planie było wysadzenie 
wszystkich(!). Partyzanci „Garb-
nika” natychmiast niszczą 
niemiecki posterunek i chro-
nią zaporę wodną w Porąbce  
do czasu zbliżenia się frontu. 
Front wojenny zbliżył się do Żyw-
ca i Pietrzykowic 3 lutego 1945 r. 
W Pietrzykowicach utraciło życie 
24 obywateli.

Akcja „Burza” prowadzona 
jest w obwodach AK bielskim 
i żywieckim, w ograniczonym 
zakresie. Obiecana pomoc z za-
chodu nie nadchodzi, kurczą się 
możliwości zaopatrzenia w żyw-
ność, gdyż osadnicy niemieccy 
w panice opuszczają te tereny, 
a linia frontu całkowicie odci-
na możliwość ruchu kołowego  
i łączności z Komendą Okręgu 
Śląsk ulokowaną w tym czasie 
w Krakowie. Ponadto, Armia 
Krajowa zostaje rozwiązana, 
co przekazane zostaje komen-
dantowi por. A. Płanikowi w dniu  
4 lutego 1945 roku, a następnie 
żołnierzom „Garbnika”. 

Wieści docierające do party-
zantów żywieckich od wscho-
du nie pozostawiają złudzeń. 
Armia Czerwona staje się go-
spodarzem na wyzwolonych 
terenach, bezwzględnie usta-
nawiając władzę komunistycz-
ną. Sieje groźny terror zarówno 
dla narodu polskiego jak i dla 
żołnierzy Armii Krajowej. Sły-
szą o „wojskowych sądach”, 
aresztowaniach, specjalnych 
obozach dla żołnierzy AK, 
skrytobójstwach, wywózkach  
na Sybir…etc. Partyzanci Ży-
wiecczyzny nie mogą pogodzić 
się z faktem, że z jednej niewoli 
Polska wchodzi w drugą. Wierzą, 
że niedługo wybuchnie III wojna 
światowa i chcą dalej walczyć  
o wolną i niepodległą Polskę. 

Z tego powodu, na Żywiec-
czyźnie już w marcu 1945 odtwo-
rzony zostaje oddział partyzancki 
o nazwie „Armia Krajowa - 1945”. 
Żołnierze „Garbnika” tworzą dwa 
plutony i walczą. Zaistniała wy-
jątkowa sytuacja, ponieważ tylko 
w jedynym miejscu w Europie - 
w Obwodzie AK-Żywiec „Bo-
jowica” oddział partyzancki  
w tym samym czasie przez dwa 
miesiące walczył z obydwoma 
wrogami (niemieckim i radziec-
kim) jednocześnie. Komendan-
tem obwodu nadal był A. Płanik, 
awansowany jako kapitan czasu 
wojny, a komendantem Okręgu 
Śląskiego AK też był ten sam co 
podczas okupacji, płk dypl. Zyg-
munt Janke „Walter”,

Dalsze działania konspira-
cyjne w oparciu o struktury roz-
wiązanej AK nie były jednak już 
możliwe. Partyzanci skorzystali  
z sierpniowej ustawy amnestyj-
nej (2.VIII.1945 r.) i w dniu 12 paź-
dziernika 1945 roku komendant 
kpt. A. Płanik ujawnił zarówno 
obwód AK- Żywiec „Bojowica” 
jak i O.P. „Armia Krajowa - 1945”.

Antoni Szemik jednak nie 
ujawnił się. Tkwiła w nim silna 
świadomość Katynia i Powsta-
nia Warszawskiego. Nie wierzył 
nowej władzy komunistycznej 
ani jej przedstawicielom. Obser-
wował, co działo się w samym 
Żywcu. Już na wiosnę 1945 roku 
tamtejszy szef Urzędu Bezpie-
czeństwa, uważając AK-owców za 
wrogów Polski Ludowej, pod byle 
pretekstem kazał aresztować każ-
dego, którego wystarczyło tylko 
podejrzewać, że był w AK. Dalej, 
w niewiadomy sposób zaczęli 
znikać koledzy z konspiracji. Star-
szy Strzelec Antoni Szemik wziął 
sobie do serca słowa ostatniego 
rozkazu wydanego przez Komen-
danta Okręgu Krakowskiego AK 
płka Przemysława Nakonieczni-
koffa, ps. „Kruk II”, „Przemysław”, 
odczytanego przez komendanta 
obwodu kpt. „Romana” na ostat-
nim spotkaniu w kwietniu 1945 
pod Magórą Żywiecką w rejonie 
Prusowa. Rozkaz ten brzmiał: 
„Ludzi spalonych wobec nasze-
go sąsiada [ZSRR] przerzucić  
na inne tereny po zaopatrzeniu 
w odpowiednie dokumenty. 
Każdy powinien się czuć nadal 
żołnierzem Polakiem, mającym 
stawić się na żądanie. Przysięga 
obowiązuje nadal.”

Wraz z kilkoma kolegami z AK 
Antoni Szemik wyjechał na tzw. 
Ziemie Odzyskane. Nadarzyła się 
po temu okazja, ponieważ mogli 
przyłączyć się do licznych rodzin 
z Pietrzykowic i z innych części 
powiatu żywieckiego, które po-
stanowiły tam wyemigrować. 
Przyjechali do Kudowy - Zdroju, 
miejsca i okolicy przypominają-
cej Beskid Żywiecki. A. Szemik 
zamieszkał w dzielnicy Zakrze  
i otworzył sklep spożywczy, nie-
koniecznie na swoje nazwisko.

Z dokumentów archiwalnych 
wynika, że sklep na ul. Stalina 7 
zarejestrował na swoje nazwi-
sko dopiero w marcu 1947 roku  
i z jemu tylko wiadomych po-
wodów wyrejestrował go już  
w grudniu tego roku. Sklep 
został zarejestrowany na inne 
nazwisko, choć Antoni Szemik 
dalej w nim pracował i przebywał  

w tym samym domu. Potwier-
dziła to rodzina Hanarzów, po-
nieważ nadal tam mieszkała, 
a do Antoniego przyjeżdżała 
jego żona z dziećmi. Od gru-
py AK-owców z Łodygowic, 
którzy uczestniczyli w po-
grzebie A. Szemika (czerwiec 
1993 r.) dowiedziałam się, że  
w sklepie w Kudowie był punkt 
kontaktowy Akowców z Ży-
wiecczyzny. Po przyjeździe  
do Kudowy w 1945 roku wraz 
z innymi osobami z tej grupy,  
z którą przyjechał, „uruchomili” 
w kudowskich lasach punkty 
przerzutowe przez tzw. Zieloną 
Granicę do Czech. Przeprowa-
dzali zagrożonych aresztem ludzi  
z konspiracji i w dalszych miesią-
cach tych, których udało się od-
bić z więzień UB. Współdziałając 
z celnikami na Słonym utrudniali 
też zdrajcom VD ucieczkę z kraju. 

Co jakiś czas A. Szemik wracał 
na Żywiecczyznę. Dowiadywał 
się o tragicznych losach swoich 
kolegów z AK. Po zaginięciu 
grupy partyzanckiej Henryka 
Flamego „Bartka” (ok.200 osób) 
we wrześniu 1946 roku, aresz-
towaniu Komendanta Okręgu 
AK - Śląsk, płk dypl. Zygmunta 
Janke „Waltera” (1949 r.), gene-
rała Emila Fieldorfa „Nila” (1950 
roku), komendanta obwodu Ży-
wiec AK „Bojowica”- kpt. A.Pla-
nika „Roman” i wielu innych 
szlachetnych ludzi, walczących  
o niepodległość Polski, posta-
nowił nie ujawniać się. Na stałe 
wrócił na Żywiecczyznę dopiero  
po śmierci Stalina w roku 1953. 
Nie ujawniając się w dalszym 
ciągu, szczęśliwie doczekał roku 
1989. Ujawnił się w 1991 roku, 
gdyż po roku 1990 do ujawnienia 
wystarczyło już tylko Oświadcze-
nie Świadka. Wtedy, nareszcie 
nikt o nic nie pytał. Tak uczyni-
ło wielu dotychczas nieujawnio-
nych AK-owców „Bojowicy”. Nie-
którzy z nich okres powojenny 
do 1989 roku przeżyli całkowicie 
pod innymi nazwiskami. 

W 1991 roku, jeden z nie-
wielu jeszcze żyjących kolegów  
A. Szemika, Władysław Michal-
ski z Kalnej pseudonim „Hi-
pek” (Legitymacja nr 0046402  
z 14.05.1984 roku, ZBOWID Za-
rząd Wojewódzki) napisał o Sze-
miku w Oświadczeniu Świadka: 
„Ratował ludzi przed aresztowa-
niami poprzez ich ostrzeganie 
i pomoc w ucieczce, uratował 
w ten sposób między innymi 
ob. Ryłko Tadeusza z Soli, oby-
watela Caputę, panią Jeziorską 

i wielu innych”. Jak piszą obydwaj 
świadkowie: W. Michalski, a także 
Stefan Fijak (Zaświadczenie We-
ryfikacji Nr 224/177/B)], wskutek 
nikczemnego donosicielstwa nie-
których rodaków, Antoni Szemik 
był represjonowany, aresztowany 
i pobity przez gestapo.

 Po pierwszych wolnych 
wyborach od czasu wojny  
w 1989 roku, A. Szemik doznaje 
zawału serca, choruje i umiera 
w dniu 10 czerwca 1993 roku 
w Pietrzykowicach. Za swą pa-
triotyczną działalność w Armii 
Krajowej pośmiertnie został 
dwukrotnie odznaczony przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej. W dniu 19 sierpnia 1993 
roku został odznaczony Krzyżem 
Armii Krajowej (legitymacja AK,  
nr 12-93-125), a następnie Ko-
mitet Organizacyjny 50-lecia Po-
wstania Warszawskiego i „AKCJI 
BURZA” pod protektoratem Pre-
zydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
przyznał Antoniemu Szemikowi 
ODZNAKĘ PAMIĄTKOWĄ „AKCJI 
BURZA”. 

Antoni Szemik był człowie-
kiem niezwykle szlachetnym, 
skromnym i honorowym. Nie 
zabiegał o awanse za swoją 
trudną i niebezpieczną pra-
cę w AK dla niepodległości 
ojczyzny. Nigdy dla żadnego 
zysku i wygodnego życia nie 
zapisał się ani do Partii Komu-
nistycznej ani do ZBOWiD-u. 
Do końca życia pozostał tylko 
starszym strzelcem, szlachet-
nym człowiekiem, który docho-
wał wszelkich tajemnic i umarł 
jako cichy bohater trzeciego 
czy czwartego rzędu Oddziału 
Partyzanckiego „Garbnik”, Rozpo-
znawczego Oddziału 21 Dywizji 
Armii Krajowej.

Żródła: 
M. Sikora, Niszczyć, by tworzyć. 
Germanizacja Żywiecczyzny 
przez narodowosocjalistyczne 
Niemcy 1939-1944/45; Oddział 
IPN Katowice, 2010. 
S. Dobosz, Wojna na ziemi 
żywieckiej od kwietnia 1939  
do kwietnia 1945, Żywiec 2004, 
Partyzanci Armii Krajowej Zie-
mi Żywieckiej 1942-1947”, Praca 
zbiorowa pod red. W. R. Waw-
rzonka - Manuskrypty cz.1-3. 
Archiwum prywatne W. Trznadla, 
Bielsko-Biała 
Archiwum prywatne A.Szemik-
-Hojniak, Wrocław. 
Archiwum Państwowe we Wro-
cławiu-Oddział w Kamieńcu 
Ząbkowickim. 
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V Křinicích oslavili v sobotu 
28. srpna již 9. dožínky a také 
vzpomněli na 765 let od založení 
obce. Oslavy probíhaly v areálu 
bývalé školy.

Ve 13 hodin se uskutečnil u 
pomníku padlých vzpomínko-
vý akt jako připomínka založení 
obce před 765 lety. V půl dru-
hé vyrazil dožínkový průvod 
od Kovárny k Obecnímu domu 
s koňským spřežením a zeměděl-
skou technikou. Průvod směřoval 
přímo na prostranství před bu-
dovu bývalé školy.

Účastníci slavnostního průvo-
du šli v čele s dožínkovým věn-
cem. Za nimi následovali členové 
honebního společenstva, občané 
obce ale i další hosté dožínek. 
Nechyběli hosté z polské obce 
Tlumaczów. Průvod uzavírala 
zemědělská technika – ukázka 
toho, čím se dnes sklízí úroda a 
čím se dříve sklízelo.

Po příchodu průvodu na 
hřiště již následovalo zahájení 
slavnosti. Slavnost zahájila paní 
starostka obce - Libuše Rosová. 
Mimo jiné ve svém proslovu 
řekla:

„Vážení občané, vážení hosté. 
Vítám Vás zde na již devátém ro-
čníku našich dožínek. Vítám také 
váženého děkana Broumovské 
farnosti, pana Martina Lanžiho, 
bez kterého by se naše Dožínky 
nemohly ani uskutečnit. To je 
náš patron všech letních akcí, 
pořádaných v naší obci.

Dále také vítám naše polské 

hosty z Tlumaczówa, ale i ze-
mědělce, kteří u nás hospodaří 
a podílejí se také na organizaci 
této akci.

Někteří zapůjčili staré i nové 
zemědělské stroje do našeho 
dožínkového průvodu a něk-
teří se také podíleli peněžními 
dary (jako ZD Žďár nad Metují 
a Honební společenstvo Hvěz-
deckého pohoří z Křinici) a další 
sponzoři na uspořádání dnešní 
bohaté tomboly. 

Děkujeme všem občanům 
z Křinic i okolních obcí, kteří se 
účastnili dožínkového průvodu. 
Nesmím také opomenout na 
všechny, kteří se podíleli na této 
akci společnou přípravou a kteří 
pro nás připravili bohaté občer-
stvení. Díky ještě jednou všem.

Sešli jsme se dnes při sla-
vnostní příležitosti jako každý 

rok k ukončení žní v obci Křini-
ce, kterou slavíme již po deváté. 
Jsme rádi, že se to stalo tradicí.

V Křinicích nyní hospodaří 
snad jen dva místní zemědělci…. 
Ostatní jsou jak se říká „přespol-
ní“. Jsou to členové ZD Žďár nad 
Metují, zemědělec – pan Vacek 
z Pěkova, VOS z Velké Vsi a pan 
Žoček z Martínkovic. Máme 
s nimi velice dobrou spolupráci.

Proto se této tradice chopila 
obec, oslovila všechny hospoda-
řící zemědělce v katastru a zača-
la nová tradice na Broumovsku, 
v době porevolučních dožínek.

Již po deváté nám pan děkan 
posvětí letošní úrodu a ochut-
náme také čerstvě napečené 
pecny chleba z této úrody. 

Na dnešní oslavě dožínek si 
můžete prohlédnou vystavenou 
zemědělskou techniku. Můžeme 
si také zakoupit různé upomínko-
vé předměty, ruční práce kroužku 
našich žen, zakoupit si dobré kři-
nické koláčky , je zde také široký 
sortiment dalšího občerstvení 
s příznivými cenami od obce, 
občerstvení od křinických „Jitře-
nek“, sportovců a ostatních lidí, 
kteří se postarají o naše žaludky 
během slavnosti.

Programem dožínek Vás 
bude celé odpoledne provázet 
moderátor Petr Cirkl z Broumova 
a také živá hudba pana Vlka se 
zpěvačkou Evou Ducháčovou . 
Dnes Vás také čeká nová akce a to 
losování cen v bohaté tombole. 
V podvečer si budete také moci 
i zatančit.

Letošní prodej dobrůtek také 
zajistí ženy z polského Tlumaczó-

wa –„ Kolo Gospodyň Wiejskich“, 
které Vám nabídnou typicky pol-
ské jídlo bigosz, sladké zákusky, 
koláčky. Tento spolek do Křinic 
doprovodil místostarosta obce 
– pan Zbyszek Kozelko.

 
Pro děti jsou připraveny různé 
nafukovací atrakce, projížďky ko-
ňským potahem a další atrakce 
umístěné v areálu. Nebude chy-
bět ani prodej cukrovinek, pen-
dreků, letních drinků a jiných 
dobrot.

Příjemně se bavte po celé 
odpoledne i večer u nás 
v Křinicích.“. 

Program dožínek byl také 
doplněn atrakcemi pro děti – 
skákacími atrakcemi. Děti měly 
také možnost projet se koňským 
potahem, který již řadu let za-
jišťuje na této akci pan Geisler. 

Křinické dožínky, které se 
v této obci staly již tradicí se 
skutečně i letos vydařily.

Dík patří všem, kteří dožínky 
připravili a podíleli se na jejím 
průběhu – Obecnímu zastupi-
telstvu, TJ Sokol Křinice, SDH Kři-
nice a Honebnímu společenstvu 
Hvězdecké pohoří, spolku žen 
„Jitřenky“, sdružení „Cechu panen 
rukodělných“ a všem těm, kteří 
nezištně pomáhali s organizací 
této slavnosti..

Díky také patří všem, kteří na 
tuto slavnost přišli jak ze samot-
ných Křinic, ale také z Broumova 
a okolních obcí. 

Petr Cirkl

V LETOŠNÍM ROCE V KŘINICÍCH OSLAVILI JIŽ 9. DOŽÍNKY 
A 765 LET ZALOŽENÍ OBCE

Venkovský spolek žen v Tłumaczowě představuje své výrobky. Foto: Vít Středa

Starosta Křinic Libuše Rosová přijímá chléb od starostů dožínek. Foto: Vít Středa
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V květnu došlo ke znovuote-
vření ZOO farmy Wenet v Bro-
umově. Po dvouměsíční pauze 
zaviněné Koronavirem se tak pro 
návštěvníky otevřel vstup do to-
hoto zařízení.

Potěšením pro majitele 
farmy -  pana Netíka a Webera 
bylo to, že do farmy přišli nejen 
návštěvníci z Broumova, ale že 
také přijeli rodiče se svými dětmi 
z Liberce, Rtýně, Velkého Poříčí, 
Hronova, Náchoda, Velimi, Hrad-
ce Králové, Trutnova, Úpice, ale i 
z dalších míst naší republiky. Ti 
všichni se o existenci ZOO parku 
dozvěděli z našeho regionálního 
tisku (Deníku), ale také z interne-
tových stránek.

Radostné bylo, že mezi 
návštěvníky byli adoptativní 
rodiče zvířátek. Potěšující bylo, 
že sebou přinesli „dobrotky“ pro 

zvířátka – krmení a pamlsky, kte-
ré mají rádi jejich miláčci.

Ve l k o u  r a d o s t  u d ě l a l i 
návštěvníkům především su-
rikaty, které poprvé přinesli 
ukázat svá mláďátka, krásně se 
předváděli pávy svým opeřením, 
ale radost z návštěvníku měla i 
ostatní zvířátka.

Farmě velmi pomohla pomoc 
různých drobných sponzorů, 
kteří přiváželi nebo zasílali to, 
co farma v době nouze potře-
bovala. Příkladná pomoc byla od 
paní z Prahy, která již delší dobu 
v Broumově nčežije, ale stále se 
cítí Broumovačkou a ráda se do 
tohoto města vrací.

Farma Wenet v  současné 
době připravuje rozsáhlou 
nástěnku se jmeny těch, kteří 
buď zvířátka adoptovala nebo 
je sponzorsky podporovala.

Pánové Martin Netík a Martin 
Weber by chtěli i prostřednictvím 
tisku poděkovat všem těm, kteří 
jim pomohly překonat krizi v exi-
stenci farmy. Jsou moc rádi, že 
ZOO farma již opět funguje ve 
skoro normálním  režimu, a že 

opět přicházejí návštěvníci.
Škoda jen, že po uzavření hra-

nice s Polskem zatím nemohou 
přijít  i milovníci zvířat ze země 
našich sousedů.

Petr Cirkl

ZNOVUOTEVŘENÍ ZOO FARMY WENET V BROUMOVĚ

Foto: Vít Středa

Foto: Vít Středa Foto: Vít Středa

W maju ponownie otwarto 
ZOO Wenet w Broumovie. Po 
dwumiesięcznej przerwie spowo-
dowanej koronawirusem, obiekt 
został otwarty dla zwiedzających.

Właściciele gospodarstwa 
Martin Netík i Martin Weber 
cieszyli się, że przyjeżdżali nie 
tylko goście z Broumova, ale 
także rodzice z dziećmi z Liber-
ca, Rtýna, Velké Poříčí, Hronova, 
Náchodu, Velimia, Hradec Králo-
vé, Trutnova, Úpice oraz z innych 

miejsc w Czechach. O otwarciu 
ZOO dowiadywali się z prasy re-
gionalnej (Deník) oraz ze strony 
internetowej. Wśród zwiedzają-
cych byli adopcyjni rodzice zwie-
rząt, którzy przywieźli jedzenie 
i smakołyki, które uwielbiają ich 
zwierzaki.

Zwiedzający byli szczególnie 
zadowoleni z surykatek, które 
przywieźli po raz pierwszy, aby 
pokazać swoje młode. Pięknie 
prezentowały się swoim upie-

rzeniem pawie, inne zwierzęta 
również budziły podziw zwie-
dzających.

W okresie kryzysu farma 
była wspierana przez różnych 
drobnych sponsorów, którzy 
przynosili lub wysyłali to, czego 
gospodarstwo potrzebowało. 
Dużą pomocą służyła Pani z Pragi, 
dawna mieszkanka Broumova, 
która nadal czuje się obywatel-
ką miasta i lubi tu wracać. Farma 
Wenet przygotowuje obecnie 
dużą tablicę z nazwiskami osób, 

które adoptowały zwierzęta lub 
były ich sponsorami.

Właściciele Farmy pragną 
podziękować wszystkim, którzy 
pomogli im przezwyciężyć kryzys 
spowodowany koronawirusem. 
Bardzo się cieszą, że ZOO działa, 
a goście znów przyjeżdżają.

Tłumaczenie: Joanna Golak-Cincio

Petr Cirkl

PONOWNE OTWARCIE OGRODU ZOOLOGICZNEGO 
WENET W BROUMOVIE



79Ziemia Kłodzka nr 302-303/sierpień - wrzesień 2020

Lądek-Zdrój, znany jako miej-
sce spotkań tancerzy, miłośników 
muzyki, ludzi gór, w ostatnich la-
tach gości również poetów. Lą-
decka NOC POETÓW o „zdrojeniu 
się poezją” to inicjatywa podję-
ta przez naszego Mieszkańca 
pana Zbigniewa Kresowatego, 
artystę wszechstronnego, któ-
ry jest poetą, eseistą, krytykiem 
literacko-artystycznym, rysowni-
kiem, grafikiem, malarzem ikon, 
ilustratorem i portrecistą. Za swo-
ją działalność został uhonorowa-
ny w 2019 r. lądeckim Medalem  
św. Jerzego.

Tegoroczna, czwarta już 
edycja Lądeckiej Nocy Poetów 
odbyła się 5 września 2020 r. 
a rozpoczęła się spotkaniem 
w kawiarni Dom Klahra, które 
otworzył oczywiście Zbigniew 
Kresowaty, inicjator wydarze-
nia. Jako Przewodnicząca rady 
Miejskiej miałam przyjemność 
przywitać uczestników w imieniu 
lądeckiej gminy. Przybyli poeci  
z bliższych i dalszych stron Polski, 
wystarczy wymienić kilka miast: 
Opole, Poznań, Augustów, Kiel-
ce, Kraków, Dobrzeń Opolski. 
Formuła spotkań to prezenta-
cje dwóch, trzech utworów po-
etyckich przez samych autorów. 
Jest to wzbogacające widzów do-
świadczenie, gdyż przesłaniom 

słownym towarzyszą konkretni 
ludzi, których postawa, mimi-
ka, sposób wypowiadania się, 
gestykulacje pomagają lepiej 
wejrzeć w kreowany przez nich 
poetycki świat. Nagrodę za ca-
łokształt im. Marianny Bocian 
(Nowa Fala) przyznawaną przez 
Kapitułę Artystycznej Fundacji 
„Eranos” wręczono prof. Tade-
uszowi Karabowiczowi z Lublina, 
wykładowcy na UMCS, autorowi 
kilkunastu tomików poezji oraz 
książek dwujęzycznych polsko-
-ukraińskich, wydawcy Rocznika 
Zaułek, tłumaczowi w zakresie 
języka ukraińskiego. Profesor 
wraz z żoną Aliną, założył w 1985 

roku Skansen Kultury Materialnej 
Chełmszczyzny i Podlasia w Holi, 
w powiecie włodawskim. Lądec-
kie środowisko reprezentowała 
Krystyna Leśniewska-Pasionek, 
poetka i malarka, zamieszka-
ła w Radochowie. Dodatkową 
atrakcją był wspaniały koncert 
duetu Castle Dreams. Grzegorz 
Buczkowski i Katarzyna Lipert  
to połączenie dynamicznych 
skrzypiec elektrycznych z wir-
tuozerską gitarą elektryczną, 
także energetycznych rytmów 
z melancholią i rozmarzeniem. 
Duet wykonuje muzykę rockową 
z elementami folku. Zaś poeci po 
zakończeniu prezentacji w ka-

wiarni artystycznej „Dom Klahra” 
udali się na „kolację poetycką” 
do Pracowni autorskiej KREZBI, 
gdzie recytowali, mówili wiersze, 
fraszki i aforyzmy, śpiewali wła-
sne piosenki oraz dyskutowali  
o poezji i o formach zapisów  li-
terackich. Na pewno znajdzie to 
odzwierciedlenie w ich regionie 
i na ogólnopolskim forum w cza-
sopismach i portalach.

Gratuluję organizatorom, 
Zbigniewowi Kresowatemu, 
Kawiarni Dom Klahra i wszyst-
kim zaangażowanym w przebieg 
imprezy. Fotografie wykonał To-
masz Kostyła. 

Małgorzata Bednarek

IV LĄDECKA NOC POETÓW

Odczytanie werdyktu Nagrody im. Marianny Bocian. Fot.Tomasz Kostyła

Małgorzata Bednarek - Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy wita poetów. Fot.Tomasz Kostyła
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A co tam w Różanym Dworze 
… czyli Pospolite Ruszenie Na-
rodu, tort polityczny z wisienką, 
oraz o Jasiu cukierniku i moich 
wypiekach. A też wulgarne słowa 
dwa z przytupem.

Pamiętacie to słynne po-
wiedzenie naszego byłego pre-
zydenta Lecha Wałęsy… jestem 
za, a nawet przeciw. W czasach 
kiedy to rzekł, przyznam szczerze, 
że nie wiedziałam o co chodzi  
i wszystko brałam na wiarę. Dzi-
siaj po tylu latach zrozumiałam. 
Bowiem znalazłam się w takiej 
sytuacji, podobnie jak milio-
ny moich rodaków. Jestem za,  
a nawet przeciw.

Myślę o tych ostrzach kie-
rowanych przeciw. A to słowo 
,,przeciw’’ może oznaczać rze-
czy tysiąc.

A powiem Państwu o tym, 
że lepiej tego nie czynić. Wiem, 
że temat powagi pełen, ale jed-
nak opowiem pewien dowcip  
o dwóch antagonistach w podró-
ży pociągiem. Dwóch w jednym 
przedziale. Kłótnia powstała 
wprost dzika ze złorzeczeniem. 
I nagle, wyprowadzony z równo-
wagi jeden z nich, otwiera okno 
przedziału i z impetem wyrzuca 
walizkę przeciwnika. A tamten  
z wielkim spokojem mówi te 
słowa nieparlamentarne ,,… ale  
z pana wielki h.. ten walizek nie 
był mój. Morał jest taki, żebyśmy 
uważali aby w kłótni własnego 
bagażu za okno nie wyrzucić.  
A już o Pawlaka nowiuśkich ko-
szulach i garnkach Kargula nie 
wspomnę. Zważmy też w tym 
kontekście na charakter bume-
rangu i jego przyrodzoną moc 
według prawidła, że gdy ciśniesz 
w gniewie, to on sobie poleci, 
przemierzy obszary, nie zawsze 
trafi w przeciwnika, ale … z całą 
pewnością do ciebie powróci.  
I przyłożyć w gębę może do-
tkliwie.

Myślę jednak, że dobrze roz-
począć od tortu. Tort polityczny, 
to tort z wisienką. Jednak wisien-
ka zanim tort powstanie już po-
siada swego szczęśliwego zdo-
bywcę. Oczywiście wtedy, gdy 
wszystkie świeczniki, żyrandole 
i kandelabry oświetlają zgro-
madzonych. Inaczej jest z ową 
wisienką, gdy zgasną światła. 

Wtedy zaczyna się prawdziwy 
bój. A wszystko według słów ge-
nialnego malarza hiszpańskiego 
Francisco de Goya ,,…gdy rozum 
śpi, budzą się upiory …’’

Tort może wyglądać wspania-
le, tak bosko, że już na sam jego 
widok jesteśmy wniebowzięci. 
Jednak nic bardziej mylącego być 
nie może, a to dlatego że jeden 
Pan Bóg wie, co też tam wsadził 
do tortu onego gospodarz domu 
i czy wszystko nie zakończy się 
wielką niestrawnością.

Pamiętacie Państwo dziecin-
ną wyliczankę, którą dobre bab-
cie Polki serwowały dziecięciu  
na śniadanie razem z kaszką 
manną na mleku, dobrze żółt-
kiem z cukrem zaprawioną,  
a okraszoną łyżką masła przed-
niego. A było to jakoś tak w wol-
nym przekładzie ,,… Tu sroczka 
dzieciom swoim kaszkę warzyła, 
temu dała do garnuszka, temu 
dała do dzbanuszka, temu dała 
na miseczkę, temu dała na ły-
żeczkę, a temu małemu to nic nie 
dała, tylko łepek urwała i frrrrrr 
… poleciała. I tak to jest i w życiu, 
przy owym tortu politycznego 
dzieleniu, że to nie każdy taki 
sam kawałek tortu dostanie … 
jeden od serca, inny od rozumu, 
a jeszcze inny nie dostanie nic. 
Bowiem taka jest domena tortu 
politycznego, że jeden z biesiad-
ników głodny odchodzi. 

Tak sobie Państwo myślicie, 
że tort to tort. A niekoniecznie 
… Torty to cała ukryta domena 
zachowań ludzkich i relacji. Hi-
storia nasza prawdziwa i współ-
czesność, marzenia i aspiracje  
i tysiące różnych innych spraw 
do ukręcenia. A też obejść się 
można smakiem.

Z oracją też uważać należy, 
a bo to przeważnie domena go-
spodarza i nikt tam inny wtrącać 
się nie powinien, bo nie uchodzi, 
a też na zdrowie może nie wyjść. 
A więc milczmy i słuchajmy  
z uwagą.

Divide et impera. Stara rzym-
ska maksyma – dziel i rządź. A ta 
sztuka dzielenia tortu, to wielka 
sztuka.

A jeśli już o tortach rzecz cała, 
to powiem Państwu, że zagościł 
w salonie Różanego Dworu ko-
chany, drogi Jaś Lukawski, arty-

Monika Maciejczyk

POSPOLITE RUSZENIE NARODU, TORT POLITYCZNY  
Z WISIENKĄ 

Dedykacja Jana Lukawskiego z Bonn.

Tort Sponsora

Monika Maciejczyk



81Ziemia Kłodzka nr 302-303/sierpień - wrzesień 2020

magister filologii germańskiej

Irena Rogowska
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Wyjazdy Au-pair

telefon
(74) 

8726091

MAG. DER GERMANISCHEN PHILOLOGIE

IRENA ROGOWSKA

Vereidigte Dolmetscherin  
und Übersetzerin der deutschen Sprache

Tel. (00-48) 74 8726091 

sta malarz z Bonn, uczeń sławnej 
Niemki Prof. Renate Petruck, kre-
atorki szkoły malowania palcami. 
Jan maluje obrazy i freski, rysuje.

Jaś cukiernik, specjalista  
od tortów wszelakich na okazje 
różne i zawsze uroczyste. Oj, te 
nasze wspólnie rzeźbione róże 
z marcepana na tortach pol-
sko-niemieckich. A ile przy tym 
serdeczności i wesołości… Jaś 
jest bywalcem salonu różanego, 
no nie powiem, że salonowym 
lwem, bo może by się nieco ob-
ruszył. Jaś przywozi z Niemiec 
w podarunku, swoje oryginalne 
prace malarskie i opowieści o ży-
ciu artystów. Przywozi też kawę 
Jacobsa. Ach, cóż to jest za kawa. 
Aromatyczna o pięknej brunat-
nej, sypkiej konsystencji. Picie 
filiżanki takiej kawy dla znawcy 
to wielka satysfakcja, ogromna 
przyjemność. A przecie niby to 
samo, co na naszych półkach. 
To samo opakowanie, cena 
podobna, a jednak… zupełnie 
coś innego. I nie wiem dlaczego 
niemiecka kawa smakuje inaczej,  
a pasta do zębów, którą kupuję  
w Austrii piękny uśmiech przy-
wraca. Nie wiem i nie rozumiem 
…

A może jest w tym jakiś głęb-
szy sens. Pozostawię to jednak 
do rozważenia innym. Być może 
znajdą odpowiedź. 

Myślę o Niemcach, pisa-
rzach i poetach, artystach i hi-
storykach, którzy przez lata całe 
odwiedzali Różany Dwór. Chwi-
le to serdeczne i dobre. Chwile 
bliskości, wybaczania i nadziei  
na wspólną przyszłość. Zacho-
wam je w pamięci mojej i innych, 
poprzez moje pisanie. I chciała-

bym aby trwał ten czas wspólny 
lata całe i aby pokolenia mogły 
żyć w pokoju i przyjaźni. Marzę, 
aby to było możliwe.

Jednak powróćmy to tor-
tów. Tych zwyczajnych i tych 
politycznych. Tortów Prezesa  
i Sponsora, a i gwiazd wszelakich. 
Tortów przyjaźni i tortów różnych 
imion, bowiem każdy z moich 
z pasją pieczonych tortów na-
zwę swoją musi mieć, adekwatną  
do chwili i beneficjenta.

A kończąc temat tortów, pra-
gnę rzec Państwu coś ważnego… 

Jakaś cisza wielka przy stole, 
gdy tort polski serwują. A co to 
My tutaj we własnym kraju, tak 
żeśmy to sobie… zacichli. Jedni 
za, inni przeciw. A gdzie Nasza 
wielka Wolności Słowa historia, 
co to z nami szła dzielnie poprzez 
wieki całe. W wojny i zawieruchy, 
rewolucje i rozbiory, okupacje  
i powstania. A gdzież to ona się 
zapodziała. I śmiech serdeczny, 
i śpiew z serca i duszy. Cisza 
wielka się skrada. Jak Silenzio – 
 włoski utwór instrumentalny 
skomponowany przez Niniego 
Rosso i Willego Brezzę (1964). 
Piękna muzyka grana na trąb-
ce najczęściej na uroczysto-
ściach żałobnych na cmentarzu  
na ostatnie pożegnanie ateisty.

Pamiętacie te czasy… Ci 
wszyscy co razem z Ojczyzną  
i w Ojczyźnie dziesiątki lat prze-
żyli. Pamiętacie? Jak to w wojny 
czas i po wojnie – śpiewali za-
kazane piosenki i jak radowała 
się Warszawa… że żyje. I nawet 
Wielkie Nowe co przyszło przez 
okienko ze Wschodniej Strony 
nijak tej ogromnej wesołości  
i rozgadania tamy dać nie mogło, 

bo to nasza polska właściwość  
z czasów pradawnych przyro-
dzona temu Narodowi. Wolność 
słowa, wolność mowy wszelakiej 
i czynu, i śpiew ten co z Duszy 
płynie jak rzeka i nikt jej nie po-
wstrzyma. I jak to bohater filmu 
– ZAWRÓCONY, pobity przez SB  
na wiecu politycznym, ustami 
naszego wielkiego aktora Zbi-
gniewa Zamachowskiego powie-
dział ,,… d … boli, ale com sobie 
pośpiewał, tom pośpiewał …’’ 

Zmieniły się rządy, stroje  
i ustroje, a Naród gadał co chciał 
i śpiewał z serca, z Duszy.

I nowe czasy nadeszły jakoś 
to tak lekko jak piórko spada. Ani 
się nikt nie obejrzał, pomyśleć 
czasu nie było, bo jak i kiedy. 
Aż tu nagle, w czasie Pandemii, 
po wyborach wielkich… Naród 
zamilkł. I śpiewu nie słychać, ni 
śmiechu. Opony samochodów 
w noc nie piszczą na zakrętach, 
o góralu nikt nie śpiewa i nikt  
z radości nie krzyczy piersią 
pełną.

Słychać tylko niedzielne 
mszalne Chorały, pieśni naboż-
ne, podniosłe, uroczyste i pełne 
powagi. I co się stało… co się  
z Nami stało, że sąsiad sąsiado-
wi rąbka decyzji wyborczej nie 
uchyli. Nikt zdania swego przy 
stole polskim nie wyrazi, a to  
z obawy, że… byłoby odmienne. 
Nowe cicho się skrada i za oknem 
mak sieje. Usypia. Milczy. Usta  
do mowy, śmiechu, śpiewu  
i miłości stworzone zakrywa. Jak 
i kiedy to cichło tak niepostrze-
żenie. I My jako Naród, tak wielki 
a… śmy nie spostrzegli.

Jak to powiedział ostatnio  
w TV polski aktor i satyryk Ste-

fan Friedmann,,… W całym kra-
ju panuje radość i zadowolenie, 
którego nikt nie podziela…’’ I coś 
jest na rzeczy.

Cisza. Cisza i obawa pomię-
dzy Nami. Czy to już strach, 
czy jeszcze milczenie. I czyś Ty 
po dobrej stronie Narodu, czy 
przeciwnej. Czy Ty z tych z do-
brej gliny, czy nic nie wartej? Do-
bryś Ty czy zły? Oto jest pytanie. 
Pół mnie, a pół Tobie. Czy to już  
IV rozbiór Rzeczpospolitej. Za-
chwiał się monolit i pękła nam 
Rzeczpospolita na pół. A pośrod-
ku przepaść i nienawiść. Wielkie 
niezrozumienie. Czy brat przeciw 
bratu stanie? I kto pójdzie po ro-
zum do głowy… jako to polskie 
pradawne porzekanie … 

W hymnie narodowym też 
nic nie zapisano o lepszych  
i gorszych Polakach. Zapisano 
,,Przejdziem Wisłę, przejdziem 
Wartę, Będziem Polakami…’’ 

I to ważna lekcja patrioty-
zmu.

A ja… oto stoję na rozdrożu 
w polach, tuż obok małej, bie-
lonej kapliczki polskiej, pośród 
łanów zbóż, rumianków, chabrów 
i maków. Ciepły wiatr od pól nie-
sie zapach Wolności.

Oto stoję na rozdrożu jak mi-
liony Polaków i nie wiem, gdzie 
mam iść.

 Cisza wielka między Nami… 
Pół mnie, a pół Tobie…
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 … Raduj się, młodzieńcze, 
w swojej młodości /…/ zanim 
nadejdą złe dni i zbliżą się lata, 
o których powiesz: Nie podobają 
mi się. /…/ A są to dni, gdy będą 
drżeć stróże domowi i uginać 
się silni mężowie, gdy ustaną  
w pracy młynarki, bo ich będzie 
za mało, a wyglądające oknami 
będą zamglone. 

Gdy zawrą się drzwi na ze-
wnątrz /…/ a wszystkie pieśni 
brzmieć będą cicho … /Księga 
Kaznodziei Salomona 11,12; 
Biblia; przekład z hebrajskiego  
i greckiego; Warszawa 1975/

Na nocnym granatowym 
niebie płynęła Pełnia Różowego 
Księżyca. A czas był to okrutny, 
bowiem jak odnaleźć szczęście  
i radość w Świecie, gdzie umiera-
ją ludzie. Włoskie niebo zastygło 
w błękicie jak u poety Cypriana 
Kamila Norwida ,,…łagodne oko 
błękitu”... I ,,…ta łza znad plane-
ty; Spada… i groby przecieka”… 
Świat cały pochylił się nad włoską 
tragedią i nad krajami, gdzie ty-
siącom ludzi śmiertelna choroba 
w męczarniach odbiera oddech. 
A my wszyscy… tacy bezradni 
wobec koronawirusa przemie-
rzającego Ziemię. Jeszcze nie-
dawno, wiedzieliśmy wszystko 
i panowaliśmy nad Omnium. 
My ludzie, którzy wzięliśmy we 
władanie Ziemię, by czynić ją 
sobie poddaną. / I stworzył Bóg 
człowieka/…/ i rzekł /…/ Roz-
radzajcie się i rozmnażajcie się,  
i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją 
sobie poddaną; /Pierwsza Księga 
Mojżeszowa 1/

I wystarczył jeden mały, 
dynamicznie mutujący wirus, 
aby zatrzymały się zegary, aby 
zwolnił Świat i ukazał nam 
swoje nowe, nieznane oblicze. 
Przerażające jak koszmarny sen. 
A gdyby tak, wiosną ubiegłego 
roku 2019, któryś z tysiąca i je-
den wróżbitów, przestrzegałby, 
odkrywając karty przyszłości… 
czy uwierzylibyśmy, czy chwilę ci-
szy wypełniłby szyderczy śmiech.  
A jeszcze rok temu, człowiek 
rządził Światem, prowadząc  
w wielkim zabieganiu pracy peł-

nym rabunkową gospodarkę, 
bezwzględnie niszczącą naturę. 
A może to nie człowiek. Może to 
pieniądz, który zawładnął nim 
bez reszty. Tak jak w utworze mu-
zycznym sprzed lat ,,Krąży, krąży 
złoty pieniądz” skomponowanym 
przez Andrzeja Korzyńskiego  
do słów Jonasza Kofty, a śpie-
wanym przez Marylę Rodowicz. 
I słowa prawdy, zawsze tak pro-
ste ,, … głupia to pułapka, stara 
muchołapka …”
To jak w moim wierszu sprzed lat:
Martwi mnie Świat
i to , że się nie Kochacie
bolą mnie Dwie Strony Księżyca
Wasze Oblicza 
i Monety
Awers
Rewers
Martwią mnie Monety
brzęczące i ciche
Upływ Czasu Nic nie zmienia
I cicho nadchodzi Śmierć . . .
 
Martwi mnie to, że się nie Kocha-
cie . . . 
(Polanica,7 listopada 2020 r.)

Rosną jak grzyby po desz-
czu wieżowce pychy i pogardy 
dla człowieka. Tego zwykłego 
człowieka, istoty pragnącej  
w tym dziwnym Świecie… prze-
żyć życie uczciwie. Niektórzy  
z nas, wiedzą jakie to trudne. 
Niby proste, jednak… każdy 
dzień niesie wyzwania i obawę, 
by nie uwikłać się i nie zabrnąć 
w zło, choć ono kusi bezpie-
czeństwem, dostatkiem, sławą 
i wysokością lotu nad Światem.

Jeszcze przed rokiem paliły 
się lasy Amazonii, później lasy 
Australii. Płoną lasy Ukrainy.

Wielkie płuca Świata. Z gło-
du umierają w Afryce dzieci. 
Trwają wojny powodujące exo-
dus narodów w ucieczce przed 
śmiercią. Międzynarodowy ter-
roryzm pochłania kolejne ofia-
ry. Handel narkotykami, bronią, 
żywym towarem to codzienność 
współczesnego Świata. Zabijanie 
ludzi na masową skalę, zabijanie 
zwierząt niekoniecznie humani-
tarne, zabijanie świata przyrody. 
Deficyt wody i susze, zmiany kli-

matyczne. Globalna cywilizacja 
XXI wieku nie chroni też w do-
stateczny sposób praw zwierząt. 
A przecież zabezpieczenie tych 
praw jest swoistą, istotną i ważną 
miarą cywilizacji.

Zabi janie młodych fok  
na futra, okaleczanie delfinów 
poprzez obcinanie im płetw  
i wpuszczanie do oceanu, ska-
zując tym samym na powolną 
śmierć. Myślę o psach w Chi-
nach na targach żywności. Patrzę  
na fotografię zwierzęcia wyko-
naną na chwilę przed wyrokiem 
śmierci w męczarniach. W wiel-
kiej siatce ściśnięte, połamane  
w bólu, skłębione żywe psy, które 
za chwilę zanurzą we wrzątku. 
Łatwiej później zdjąć skórę, by 
obnażyć chude ciałka i przygoto-
wać do konsumpcji. Uchwycona 
chwila, tuż przed, gdy zwierzęta 
jeszcze żyją. Są przerażone. Mło-
dy, żółty pies tuż przed zanurze-
niem patrzy prosto w obiektyw 
fotografa. Fotografia ta śni mi 
się czasem w nocy, pamiętam 
o niej dniem. Myślę o tym, co 

Monika Maciejczyk

PEŁNIA RÓŻOWEGO KSIĘŻYCA, CZYLI PIERWSZY 
ZMIERZCH ZIEMI, A TEŻ OPOWIEŚĆ O GOŁĘBIACH  
I SOKOŁACH NA KOŚCIELNEJ WIEŻY

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polanicy - Zdroju.
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człowiek może przygotować 
jeszcze, aby uczynić ziemię sobie 
poddaną. Wojny, zniszczenie, ska-
żenia, śmierć i głód. A wszystko  
na oczach pędzącego Świata  
w jakimś szalonym tańcu złotego 
pieniądza. 

Zabijanie. No i gdzież teraz te 
nasze zbroje i pancerze, rakiety 
ziemia – powietrze w konfron-
tacji z niewidzialnym naszym 
okiem… wirusem.

Myślę, że Gea to żywa pla-
neta. Myślę, że przestrzeń wo-
kół nas jest żywa i inteligentna. 
Największy cud to ta planeta. 
Zamieszkana przez miliony ży-
wych istnień. I my, coraz słabsi 
i bardziej zmęczeni. A przecież 
my ludzie jesteśmy tylko jednym 
z istnień zaludniających Ziemię. 
Obdarzeni sercem i rozumem,  
a także wielkim darem odróż-
niania dobra od zła. Darem su-
mienia. Obdarzeni też darem 
największym z możliwych - czło-
wieczeństwem. Tak wiele od nas 
zależy. A świadomość współist-
nienia niesie zrozumienie tego 
szczególnego zjawiska naczyń 
połączonych w przyczynie  
i skutkach.

Jak piękna jest Ziemia z lotu 
ptaka. Błękitna i zielona, łaski 
pełna. Oddechu pełna i życia. 
Słuchałam kiedyś opowieści 
astronautów, tych ludzi którzy 
mieli szczęście oglądać naszą pla-
netę z perspektywy przestrzeni 
międzyplanetarnej. Powiedzieli, 
że to cud największy… ta maleń-
ka błękitna planeta zagubiona  
w próżni ogromu ciemnych prze-
strzeni. Świecąca. I dopiero tam 
docenia się ten wielki dar błękit-

nej kuli życia pełnej, zawieszo-
nej w kosmosie – to nasz dom.  
A tych, którym dane było to oglą-
dać, ogarniało uczucie wielkiej 
czułości. Pewnie stamtąd widzi 
i czuje się inaczej.

Pamiętam kadr z f i lmu 
,,Ostatni brzeg ‘’. Filmu o zagła-
dzie Ziemi i o ostatnim skrawku 
planety, na którym jeszcze trwa 
życie. To wielkie łąki, po których 
galopuje koń. Ostatni skrawek 
danego nam Świata.

Tak, tak… pomyślicie Pań-
stwo, co ona tutaj … tak pate-
tycznie. A tak, bo kiedyś nadcho-
dzi czas takich słów. Myślę, że to 
właśnie ten czas. To czas Odwagi 
zmian. ODWAGA ZMIAN. To tylko 
DWA SŁOWA. I jeszcze jest… czas.

Zejdźmy jednak z wyżyn 
Kosmosu i  spraw wielk ich  
na ziemię, do małego miastecz-
ka w zielonej Dolinie, gdzie trwa 
kwarantanna i ludzie w domach 
mają czas, by przemyśleć setki 
spraw. A ja opowiem Wam 
pewną historię o gołębiach  
i sokołach. Dawno, dawno temu  
w szczęśliwej Dolinie radosny był 
dzień i czuła noc. Ciemność wy-
pełniona śmiechem weselących 
się ludzi i śpiewem dochodzącym 
z miasta. Wysoko nad miastecz-
kiem na wieży kościoła miesz-
kały gołębie. Wiosną wykluwały 
się młode. Miejsce bezpieczne.  
A gdy biło serce starego dzwo-
nu na Anioł Pański, zrywały się  
do lotu stada gołębi w niebie-
skiej, pełnej słońca pogodzie, 
krążąc nad Doliną. Błyszczały 
w słońcu, migotały jak klejnot, 
zmieniając kierunek. Chwilę, 
jakby zastygały w ciepłym po-

wietrzu południa, by opaść niżej  
i lecieć tuż nad miasteczkiem. 
Nad czerwonymi, nagrzanymi 
słońcem dachami domów. Gołę-
bie. A wiecie, są w życiu człowie-
ka takie chwile, że serce rośnie. 
I to były te chwile. Szczęśliwe  
i bezpieczne. Gołębie nie odlaty-
wały nigdy, bo tam był ich dom. 
…Przez roczek cały gołębie tam 
gniazdowały… pod dobrym i ła-
skawym okiem śp. Księdza pro-
boszcza Zygmunta Barmińskiego 
z Kresów ród wiodącego. Ksiądz 
Zygmunt mawiał, że gołąbek to 
symbol Ducha Świętego i szczę-
ściem wielkim jest, że sobie sie-
dzibę na kościelnej wieży znalazł, 
bo dobry to dla miasteczka znak. 
Zacny to był człowiek… ludzki. 
Taki swój i bliski ludziom. I przy-
tulił w nieszczęściu i razem zapła-
kał, a na weselu kielich wzniósł 
i pospołu się radował. Jesienią, 
gdy wiatry przez świat wiały i gdy 
zimą śniegi drogi zasypały, szły 
dzieci na lekcje religii do małej 
salki w narożniku lewej nawy 
kościoła. Siadały w starych, nie-
mieckich drewnianych ławach 
i słuchały opowieści o Jezusie, 
słonecznej Galilei i żywotach 
świętych. A ksiądz proboszcz, 
to już zadbał wcześniej, aby  
w salce malutkiej ogień w piecu 
buzował, by dzieci nie marzły lek-
cji religii słuchając. Dobry, dobry 
człowiek. I minęły lata. Odszedł 
na wieczne odpocznienie pro-
boszcz stareńki. A ja, w czasach 
tych dawnych napisałam wiersz  
o kościele w małym miastecz-
ku i o zegarze na wieży. Pewnie 
gdzieś tam leży w archiwum Ró-
żanego Dworu. Być może kiedyś 

go odnajdę. Pamiętam tylko tych 
kilka słów - A zegar na kościelnej 
wieży odmierza moje poczucie 
bezpieczeństwa. I przeszło, mi-
nęło. Przyszło nowe. Dzisiaj nie 
ma już gołębi. Na wieży kościo-
ła gniazduje sokół wędrowny.  
Z gatunku sokołów Falco pere-
grinus w tłumaczeniu z łaciny  
na język polski - sokół pielgrzym. 
Drapieżca niepospolity, objęty 
ścisłą ochroną ptak łowny. Odna-
lazł swoje miejsce lęgowe pośród 
anten i stacji przekaźnikowej  
na wieży kościoła, oblepionej 
nimi jak choinka bombkami. 
Sokół donośny ma głos, bardzo 
dziwny, złowieszczy, przypomi-
nający szyderczy śmiech hieny. 
Boją się go ptaki. Gołębie dawno 
odleciały w siną dal, a wiosenne 
trele ptaków przycichły w odda-
leniu. Sokół zapanował nad Do-
liną. Nic nie ujdzie uwagi jego 
drapieżnemu, sokolemu oku.  
A na wieży trzy dzwony odmie-
rzają głośno czas.

A ja… tak tęsknię za tym 
co przeminęło. Żyje ten czas 
we mnie i w moich wspomnie-
niach. Czy będzie dane, że czas 
ten łaskawy powróci. Odezwie 
się stary dzwon i w błękitne spo-
kojne niebo wzbije się lśniące  
w słońcu stado gołębi. A zegar na 
kościelnej wieży odmierzy moje 
poczucie bezpieczeństwa.

 
(Polanica, 20 kwietnia 2020. Czas 
pandemii)

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

renowacje  antyków
sztukaterie  artystyczne
wystroje  lokali

Jarosław  Radomski
PRACOWNIA  ARTYSTYCZNA 
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TIBOR PINDEŠ - VZPOMÍNKA JULIANA GOLAKA
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 solida-
ritu. Jako obyvatel Broumova 
působil od roku 1989 velmi ak-
tivně v Obanském fóru a bojoval 
za svobodu, přeshraniční spo-
lupráci a otevírání uzavřených 
hraničních přechodů s Polskem.

MUDr. Tibor Pindeš byl pe-
diatr a internista, bydlel mnoho 
let v Broumově, kde vedl svou 
lékařskou ordinaci. Narodil se 3. 
ledna 1947 v Nitře, byl maďar-
ské národnosti, ale již jako mladý 
muž byl nakloněn přirozené spo-
lupráci lidí různých národností.

Jeho rodiče byli Veronika (ro-
zená Belány) a Franz Pindeš, jeho 
bratr Ladislav, byl profesí učitel, 
ale bohužel již všichni zemřeli.

Manželka Maria Nelly Slitro-
vá, magistra farmacie narozená 
v Náchódě.

Měli dvě dcery: Marii – učitel-
ku, 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 Bra-
tislavě 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 na-
sazením 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 zor-
ganizoval 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 ote-
vření hraničního přechodu Oto-
vice-Tłumaczów. Tam jsme se na 
hranici seznámili a od té doby mi 
byl velmi blízkým člověkem, kte-
rý 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 pol-
sko-české hranice. Byl jedním z 
hlavních autorů dohody o pol-
sko-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 osla-
vy a otevření „stanice Broumov“ 
na mezinárodní stezce sv. Voj-
těcha, to bylo v květnu 2019, a 
zorganizování v září 2019 oslav 
u příležitosti 30. výročí prvního 
dočasného otevření hraničního 
přechodu v Tłumaczówie-Oto-
vicích.

Plánovali jsme společně další 
aktivity zaměřené na podporu 

mezinárodní solidarity, mimo 
jiné jsme v roce 2020 měli při-
vítat v Broumově skupinu dětí 
z polských rodin v Bělorusku. 
Tyto aktivity se nám již bohužel 
společně nepodaří realizovat.

Julian Golak

Tłumaczów - Otovice, 07.09.2020 roku. Spotkanie na granicy po 30 latach od pierwszego otwarcia. Pierwszy z prawej dr Tibor Pindeš.

Broumov, 11.05.2019 roku. Uroczysta inauguracja XXX Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Pierwszy z prawej dr Tibor Pindeš.
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Kim byłbyś dzisiaj, Grzesiu, polski chłopcze...
Tej prostej myśli nikt się nie oprze
Kto Boga, Ojczyznę, Honor w sercu nosi
I u Boga o miejsce w niebie prosi
Dla Ciebie...

Dla Ciebie,na którego
Tamtego dnia majowego pięknego
Bandyci w mundurach napadli
Umiejętnie pobili," śladów nie zostawili "...
Skrwawili...zabili naszego chłopca...

Kto słyszał Twój płacz, o pomoc wołanie
Kto wie, jakie było w karcerze konanie
Jaka modlitwa przysiadła na niebie
W tamtej bolesnej chwili - potrzebie...

Do trumny Ci mama chlebak włożyła ulubiony
Odziedziczony,po Edwardzie Stachurze poecie
I górskie buty na drogę ostatnią...
A Twoja gitara - samotna...samotna przecie...
Młodzieniaszka Poetę zakatowali...tak Matkę ukarali

Po trzech latach znów była blisko syna
Współczesna polska Mater Dolorosa
W jednej mogile spoczęli.
Za Wolną Polskę zginęli

Krystyna Śliwińska, 14 maja, 2018

Krystyna Śliwińska

MATURZYSTA 1983

Lat mieli dwadzieścia, osiemnaście, dziesięć
Życie jak pąk róży rozkwitało powoli
Dziewczyny piękne, śmigłe niczym sosny
Chłopcy piękni, dumni, silni jak ze stali...
Rówieśnicy Ojczyzny, co wstała z popiołów
Urodzeni , by z Nią i dla Niej wzrastać
Młodości ledwie dotknęli, musnęli
Gdy trzeba było wyjść na barykady miasta...
O tamtej godzinie, godzinie - potrzebie
Matkę bez słowa pocałował w rękę
Ojcu rzekł - pamiętam, Bóg, Honor, Ojczyzna
Więc teraz z kostuchą zabawi się w berka...
Tamten sierpień, polskie lato gorące
Rozpalone słońcem, ogniem, kulami
Biało - czerwoną miłością z orłem w koronie
Nadzieją, rozpaczą, bohaterstwem do granic...
Dziś na Waszych mogiłach, Dzieci Warszawskie
Znicze pamięci płoną, wiatr pieśń niesie w dal
O dziewczynach pięknych, śmigłych niczym sosny
O chłopcach pięknych, dumnych, silnych jak stal...

Krystyna Śliwińska
1 sierpnia 2020

Krystyna Śliwińska

DZIECI WARSZAWY

Młodzi powstańcy warszawscy

Grzegorz Przemyk

Krystyna Śliwińska



86 Ziemia Kłodzka nr 302-303/sierpień - wrzesień 2020

Środowisko naturalne
 W 2020 roku mija 30 lat  

od otwarcia Szpitala „Orlik” w Ku-
dowie - Zdroju. Gdy zaczynaliśmy 
budowę Szpitala Rehablitacyj-
nego Hematologicznego dla 
Dzieci „Orlik” w Kudowie - Zdroju  
na Bukowinie, to akurat wtedy - 
26 kwietnia 1986 roku miała miej-
sce wielka katastrofa elektrowni 
atomowej w Czarnobylu nieda-
leko od Kijowa. Wybuchł jeden  
z bloków elektrowni atomowej 
i do atmosfery przedostały się 
ogromne ilości pyłów radioak-
tywnych, które prądy powietrz-
ne rozniosły po całej Europie. 
Wzrosło zagrożenie chorobami 
onkologicznymi i hematologicz-
nymi, niektóre z niebezpiecz-
nych dla zdrowia pierwiatków 
chemnicznych, znajdujących 
się w tych pyłach, rozkładały się  
w ciągu kilku dni, a niektóre dłu-
gimi latami, jak np. stront, który 
potrzebował 29 lat, a cez 137 
wymaga 30 lat. Przez cały czas 
budowy „Orlika” awaria w Czar-
nobylu była tematem rozmów  
i niepokojów o skutki tego, co się 
stało. Uwrażliwiło to nas na stan 
środowiska naturalnego wokoło 
budowanego szpitala.

Jeszcze w czasie mojej pracy 
w zespole klinik Akadermii Me-
dycznej we Wrocławiu intereso-
wałem się ekologią, uczestniczy-
łem w różnych kursach i spotka-
niach na ten temat. W Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego „Wysoka” 
na wrocławskich Krzykach pozna-
łem świetnych ekologów, w tym 
dr Kristiana von Wistinghausena  
z Darmstadt w Niemczech. 
Zaprosiłem go na Bukowinę 
Kudowską do zbadania gleby, 
wody, powietrza, drzew i łąkowej 
roślinności, by znać otoczenie do-
okoła szpitala. Przesdstawiłem 
doktorowi Wistinghausenowi 
nasze oczekiwania, zapewniłem 
noclegi dla niego i ewentualnie 
osób towarzyszących, zasugero-
wałem pracę społeczną, ze zwro-
tem kosztów za paliwo na trasie 
Darmstadt-Kudowa-Darmstadt. 
Niemiec warunki przyjął, przybył 
z asystentem i prowadził badania 
przez cały tydzień. Wyniki okazały 
się optymistyczne. Teraz postano-
wiłem zweryfikowac te badania 
u prof. Juliana Aleksandrowicza - 
Kierownika Kliniki Hematologii 
w Krakowie.

Prof. Julian 
Aleksandrowicz - lekarz, 
ekolog i filozof 

Kilka spotkań z prof. Julianem 
Aleksandrowiczem dało mi lep-
szą znajomość wielu zagadnień 
w lecznictwie hemnatologicznym 
i ważność umiejscowienia szpita-
la rehabilitacyjnego w czystym 
środowisku naturalnym. W pierw-
szym spotkaniu uczestniczyła 
prof. Janina Bogusławska-Ja-
worska, która była we wszystkim 
dokładna, dociekliwa i praktycz-
na. Miałem więc najwyższej kla-
sy rozmówców i konsultantów. 
Prof. Aleksadrowicza słuchałem 
w jego klinice i u niego w domu. 
Był wielkiej klasy ekologiem i fi-
lozofem, miał też bardzo bogate 
życie. W domu , wśród różnych 
pamiątek i cennych judaików 
chwilami wchodziliśmy w głąb 
historii. W pewnym momecie Pro-
fesor wyznał, że ma w genealogii 
ród Dawidowy. Byłem oczarowa-
ny i zdawało mi się, że znajduję 
się jakby w innym świecie. Nie-
spodziewanie dla mnie, Profesor 
wyznał, że po wojnie pracował 
w kudowskim uzdrowisku jako 
lekarz z Akademii Medycznej  
w Krakowie, miał gabinet w sa-
natorium „Zameczek” i utworzył 
w Kudowie Ośrodek Naukowy, 
prowadzony potem przez  
prof. Antoniego Falkiewicza. Za-

cząłem więc poszukiwać śladów 
działności prof. Aleksandrowicza 
w naszym mieście. Znał je dr Ta-
deusz Pecyna i po smierci prof.
Aleksandrowicza postanowiliśmy 
obaj zaprojektować na Pijalni 
Wód tablice pamiątkowe: dr Pe-
cyna zaprojektował tekst tablicy 
dla prof. Antoniego Falkiewicza, 
a ja dla prof. Juliana Aleksadrowi-
cza.Tablice wykonał inż. Krzysztof 
Smyk i zdobią one Uzdrowisko, 
są jakby zewnętrznym zna-
kiem szczególnego szacunku 
dla wszelkiego życia i zdrowia. 
W „Orliku” wykonaliśmy w oknie 
Klubu witraż na cześć prof.Alek-
sandrowicza. Zamarzyło się nam 
jeszcze, by nad Parkiem Zdro-
jowym i Pijalnią Wód, wysoko  
na Górze Parkowej, tuż obok Alta-
ny Miłości, stanął wielki posąg –  
ponad 20 m wysokości - Archa-
nioła Rafała, opiekuna zdrowia  
i życia, żeby był widoczny już  
od granicy państwa, by każdy 
to zauważył, docenił ten symbol  
i czuł się bezpieczny.

Fundacja z Akwizgranu 

Na Bukowinie mieszkaliśmy  
z żoną w skromnym starym dom-
ku, częściowo zrujnowanym. 
Obok nas były ślady po dawnych 
budynkach. Na jednych z takich 
zachowanych fundamentów wy-
budowali domy nasi przyjaciele 

Ryszard Pollak i Kazimierz Kieres, 
obaj z Wrocławia. Pan Ryszard był 
dziennikarzem, z wykształcenia 
filologiem – germanistą, a pan 
Kazimierz był muzykiem, miał 
w domu pianino i akordeon, 
rozwijalo się więc sympatyczne 
życie towarzyskie. Pan Ryszard 
jako człowiek światowy miał bar-
dzo dobre kontakty z Niemcami, 
szczególnie w Bonn i w Akwizgra-
nie (Aachen). Używaliśmy na ogół 
historycznej nazwy Akwizgran, 
bo brzmiała bardzo dostojnie, 
jak w czasach Karola Wielkiego, 
gdy po Rzymie było to jedno  
z najważniejszych miast w Euro-
pie, stolica Cesarstwa Rzymskie-
go Narodu Niemieckiego, czyli  
I Rzeszy Niemieckiej. Przepięk-
ne miasto, nadzwyczaj pięk-
na katedra i ratusz. Pewnego 
dnia zawitał u pana Ryszarda 
jego znajomy lekarz z Niemiec  
dr med. Gottfried von Kirchcbach 
z córkami Julią i Zofią. Wracali  
z wycieczki po Polsce i zatrzymali 
się na Bukowinie. Niemieckiego 
lekarza zainteresowała budowa 
szpitala, odwiedził mnie na budo-
wie, wypytywał o profil szpitala, 
o potrzeby lecznicze w Polsce  
w hematologii pediatrycznej. 
Projekt budowy podobał mu się, 
pytał o problemy w toku budo-
wy. Gdy usłyszał o trudnościach 
finansowych, sięgnał do portfela, 
przekazał dar, z czego obie cór-

Bronisław MJ Kamiński 

„ORLIK” NA BUKOWINIE  –  BUDOWA I OTWARCIE

Senatorium „Orlik” z lotu ptaka
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ki – uczennice Inda-Gymnasium 
Aachen - były bardzo dumne i za-
pewnił, że po powrocie do domu 
zacznie organizować pomoc  
na większą skalę. Wkrótce założył 
w Akwizgranie stowarzyszenie 
prawnie zarejestrowane, któ-
re zaczęło prowadzić zbiórkę  
na budowę szpitala „Orlik”. Gdy 
wpłynęły pierwsze dary pienięż-
ne od jego pacjentki Leni Konigs, 
wybraliśmy się z delegacją szpi-
tala w budowie do Akwizgranu  
z podziękowaniami i prezentami. 
Dla niezwykle miłej i kulturalnej 
pani Leni zawieźliśmy obraz na-
malowany przez panią Madej  
z Kudowy - Zdroju, który bardzo 
się spodobał. Do pierwszej ofia-
rodawczyni dołączyły osoby zna-
ne w Akwizgranie, w tym Dyrek-
tor Izby Przemysłowo-Handlowej 
Północnej Nadrenii-Westfalli pan 
Ruppert von Mangold, dołączył 
Kościół Ewangelicki oraz Inda-
-Gymnasium Aachen. Zaczęły 
napływać dary na konto „Orli-
ka” i to umożliwiło nam płacenie  
na bieżąco za zamawiane mate-
riały. Każdego roku wyjeżdżali-
śmy do Akwizgranu z podzięko-
waniami. Noclegi i wyżywiemnie 
w drodze pokrywaliśmy z własnej 
kieszeni, dlatego po drodze spa-
liśmy w najtańszych hotelach. 
Główne księgowe, najpierw 
pani Róża Kapias, a następnie 
pani Czesława Dudarz, dawały 
dobry przykład osobistą skrom-
nością. Dopiero w Akwizgranie 
nasi Niemcy przyjmowali nas go-
ścinnie i na swój koszt. Doktorowi 
von Kirchbachowi i jego fundacji 
zawdzięczamy poznanie Akwi-
zgranu i wielu znakomitych ludzi, 
a także uczestnictwo w ważnych 
wydarzeniach w tym mieście. By-
liśmy przyjmowani przez władze 
miasta, a w jednym z wyjazdów 
wziął udział Burmistrz Kudowy 
Zdroju - Czesław Kręcichwost. Za-
prezentowano nam wtedy tzw. 
Bieg Sponsorowany, który potem 
Burmistrz Kręcichwost wprowa-
dził w Kudowie – Zdroju, a Zespół 
Szkół im. Jana Pawła II, kierowany 
przez dyrektora Jerzego Łukasika 
organizował te biegi, nie gorzej 
niż w Akwizgranie. Mnie spotkał 
nawet zaszczyt wyjątkowy. Otóż 
Nadburmistrz Akwizgranu Pan 
Linden zaprosił mnie na najwięk-
szą urocztystość w tym mieście, 
w Katedrze i w Ratuszu, na wrę-
czenie Orderu Karola Wielkiego 
prof. Bronisławowi Geremkowi. 
Miałem też okazję powiedzieć kil-
ka słów do telewizji niemieckiej 
i skorzystałem z tego, by podzię-

kowac mieszkańcom Akwizgranu 
za ofiarność. Jednak te pieniądze 
nie wystarczały na regulowanie 
naszych płatności. Zakupiliśmy 
więc w Czechach powielacz 
elektryczny „ Cyklos”, wydruko-
waliśmy osiem tysięcy listów  
i rozesłaliśmy po Polsce, apelując 
o wsparcie tej dobrej sprawy. Ku 
naszemu zaskoczeniu najwięcej 
darów wpłynęło od rzekomo ską-
pych mieszkańców Wielkopolski. 
Są pracowici i oszczędni, ale gdy 
trzeba wesprzeć dobrą sprawę, to 
można na nich liczyć. Teraz - gdy 
doszły jeszcze środki z budżetu 
państwa – budowa poszła jak  
z płatka i szpital był gotowy  
na przyjęcie pacjentów w dniu 
1 października 1990 r.

 
 Pierwsi pacjenci Orlika 
w 1990 r.

Dla funkcjonowania Szpitala 
„Orlik” uzgodniliśmy z klinikami 
hematologii utworzenie Rady 
Klinicznej, w skład której we-
szli: prof. Janina Bogusławska-
-Jaworska jako przewodnicząca,  
prof.Wacława Celińska z Gdań-
ska, dr med. Maria Stępniewska 
z Wałbrzycha, prof. Jerzy R. Ko-
walczyk z Lublina, prof.Michał 
Matysiak z Warszawy, dr med. 
Halina Bubała z Zabrza, dr med. 
Paweł Daszkiewicz z Poznania,  
dr med.Agnieszka Dłużniewska  
z Krakowa, prof. Roma Rokic-
ka-Milewska z Warszawy. Se-
kretarzem Rady Klinicznej była 
laborantka z „Orlika” Irena Bie-
niasz, a ponadto uczestnikami 
posiedzeń Rady Klinicznej byli 
Przewodniczący Rady Społecznej 
inż. Leszek Skrzypczak i ja jako 
dyrektor jednostki. Rada regula-
minowo zbierała się co pół roku 
dla ustalania kierunków i metod 
leczenia.

Postanowiliśmy, że pierw-
szy inauguracyjny turnus bę-
dzie szczególny, stosownie  
do nadzwyczajnych potrzeb  
i dla symbolicznego uznania 
wielkiej ofiarności społecznej  
z Polski i zagranicy, oraz dla usza-
nowania oczekiwań i nadziei. Po-
stanowiliśmy więc przyjąć - jako 
pierwszych pacjentów - dzieci  
z okolic Czarnobyla na Ukra-
inie. Był to gest solidarności 
wobec wielkiego nieszczęścia, 
jakim była katastrofa nuklearna  
w Czarnobylu, zagrożenie dla 
zdrowia i życia, żeby dzieci 
stamtąd mogły odetchnąć i re-
generować organizm w czystym 
środowisku naturalnym w Kudo-

wie - Zdroju na Bukowinie. Środki 
finansowe na ten turnus z Ukra-
iny zapewnił „Pax Christi” z Danii, 
a pomógł w kontaktach z „Pax 
Christi” dr Andrzej Kaiser z Wro-
cławia. Zdawało się, że nie mogło 
być lepszego wyboru, gdy chodzi 
o największe wartości medycy-
ny, ale także wiary w sens tego 
wszystkiego. Pracownicy szpi-
tala zarabiali wtedy mało, lecz 
świadomość służenia wielkiej 
sprawie, w towarzystwie najwy-
bitniejszych polskich uczonych  
w tej dziedzinie medycyny, dawał 
każdemu – niezależnie od tego 
jaką wykonywał pracę - poczu-
cie uczestnictwa jakby w jakiejś 
wielkiej misji. Przykładałem dużą 
wagę do szkolenia pracowników, 
bowiem sam zaliczyłem trzy stu-
dia podyplomowe w Centrum 
Podyplomowym Kształcenia 
Medycznego w Warszawie  
i jedno w Akademii Ekonomicznej  

we Wrocławiu, a w Stowarzy-
szeniu Księgowych w Polsce 
ukończyłem kurs głównego 
księgowego. Przed otwarciem 
szpitala wszyscy pracownicy 
przeszli szkolenie w zakresie 
głównych zadań szpitala, spo-
sobów zachowania się w pracy 
 i tego czego się od nich ocze-
kuje. Szkolenie przeprowadziła 
prof. Alicja Chybicka z Wrocła-
wia. Gdy pojawiła się duża, czter-
dziestoosobowa grupa dzieci 
ukraińskich z okolic Czrnobyla 
i z Kijowa z kilkoma matkami  
i pracownikami naukowymi Poli-
techniki Kijowskiej, która zorgani-
zowała tę grupę, byliśmy bardzo 
wzruszeni. Patrzyłem na to jak 
na jakieś wydarzenie mistycz-
ne. Tak rozpoczął pracę Szpital 
Rehabilitacyjny Hematologiczny  
dla Dzieci. „Orlik” w Kudowie - 
Zdroju 1 października 1990 r. 

Budynek Senatorium Orlik przed remontem

Budynek Senatorium Orlik - stan obecny
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W dniu 14.09.2020 roku, 
w Prudniku w sali kina DIANA 
odbyło się spotkanie, upamięt-
niające działalność opozycji an-
tykomunistycznej w powiecie 
prudnickim oraz na pograniczu 
polsko - czeskim w latach 1945 - 
1989. Spotkanie zorganizował 
i prowadził starosta prudnicki 
Radosław Roszkowski, który 
był inicjatorem i redaktorem 
powstania książki pt. „Wielka 
Księga Opozycji na pograniczu”. 
Podczas spotkania dużo miej-
sca poświęcono wydarzeniom  
z sierpnia 1968 roku, tzw. „brat-
niej pomocy”, której udzieliły 
wojska Układu Warszawskiego 
w celu brutalnego stłumienia 
protestów społecznych w Cze-
chosłowacji. Konsekwencje tej 
interwencji, a szczególnie nie-
chlubna rola wojska polskiego, 
na długie lata zostały w pamięci 
mieszkańców Czechosłowacji.

Bardzo ciekawe były wystą-
pienia współautorów „Wielkiej 
Księgi Opozycji na pograniczu”, 
Zbigniewa Bereszyńskiego, Ju-
liana Golaka, Jakuba Forystka  
i Ireneusza Prochery. Julian Go-
lak w czasie swojego wystąpienia 
wspominał mało znane wyda-
rzenia związane z działalnością 
Solidarności Polsko - Czesko - Sło-

wackiej oraz przedstawił życiory-
sy niektórych zasłużonych kurie-
rów, m.in. Jana Mroczkowskiego  
i  Zdzisława Dumańskiego, którzy 
przenosili przez granicę ponad 
30 razy nielegalne wydawnictwa 
i inne materiały.

Po zaprezentowaniu no-
wej i potrzebnej książki, która 
przedstawia nieraz mało znane 
fakty oraz życiorysy Polaków  
i Czechów zasłużonych w walce 
z systemem komunistycznym, 
starosta prudnicki uhonorował 
autorów książki okolicznościo-
wym medalem wydanym z okazji 
40-lecia NSZZ „Solidarność”.

Ewa Jazienicka 

WIELKA KSIĘGA OPOZYCJI NA POGRANICZU

Promocja książki w Prudniku 14 września 2020 roku. Od lewej: Radosław Roszkowski - redaktor książki, Jakub Forystek, Julian Golak, Ireneusz Prochera i Zbigniew Bereszyński.

Okolicznościowy medal z okazji 40-lecia 
NSZZ "„Soldarność”
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Trochu netradičně se ve 
dnech 13. – 18. září uskutečnil 
už osmý mezinárodní malířský 
plenér v Křinicích. Původní ter-
mín plenéru plánovaný na 10. – 
17. května musel být z důvodů 
koronavirové pandemie přesu-
nut. Jen tak tak se jej podařilo 
uskutečnit v náhradním termínu. 
Nedlouho po jeho ukončení se 
zpřísňují opatření proti šíření viru 
a stále více akcí se ruší.

Letošní plenér byl menší co 
do počtu účastníků (15) i co délky 
(5 dní).

Většina malířů se zúčastnila 
zahájení 13. 9. v 16.30 v obecním 
domě v Křinicích za přítomnosti 
starostky obce Libuše Rosové, 

která malíře přivítala a popřála 
jim pěkný pobyt a krásné obrazy. 
Na plenéru bylo 6 malířů z Čech 
(Miroslav Čivrný, Věra Kopecká, 
Margita Nedomlelová, Jarmila 
Maršálová, Marie Veselská a Jana 
Wienerová) z toho dvě účastnice 
z Broumovska, 7 malířů z Polska 
(Beata Hetmańczyk, Katarzyna 
Karkoła, Krystyna Leśniewska-
-Pasionek, Bernardeta Nowak, 
Michal Ogiński, Tadeusz Suski, 
Ireneusz Szymik) a dvě Ukrajin-
ky žijící za hranicemi Ukrajiny 
(Světlana Lebiga a Margaryta 
Sheiko). Atmosféra plenéru byla 
družná a snad ještě vřelejší než v 
předchozích letech. Všichni si ve-
lice považovali toho, že se plenér 

koná a že se mohou zúčastnit. 
Účastníci odevzdali obci Křinice 
více než 30 obrazů či kreseb. 

Tak jako v předchozích letech 
byl součástí plenéru i večer po-
ezie, na němž přečetli své verše 
4 autoři z řad malířů (Maršálová, 
Pasionek, Wienerová a Kopecká) 
a jako host básník Antoni Matusz-
kiewicz, který žije v Martíkovicích. 
Účastníky přijel pozdravit z Nowe 
Rudy pan Julian Golak, jeden z 
hlavních organizátorů polsko-če-
ské spolupráce v našem regionu.

17. září večer vystavili účast-
níci plenéru své práce v sále 
Obecního domu, aby s nimi 
mohli seznámit paní starost-
ku a poděkovat ji za možnost 

účastnit se plenéru v Křinicích. 
Paní starostka poděkovala všem 
za odvedenou práci a vyjádřila 
naději, že se setkáme za lepších 
okolností a ve větším počtu na IX. 
mezinárodním plenéru v obvyklé 
době – v polovině května příštího 
roku.

Poslední událostí plenéru 
byla výstava prací kolem mo-
rového sloupu na náměstí v 
Broumově v pátek dopoledne. 
Po obědě se účastníci rozjeli do 
svých domovů, plni dojmů ze 
setkání s přáteli i překrásnou 
krajinou Broumovska.

Věra Kopecká 

KŘINICE A BROUMOV OČIMA MALÍŘŮ
VIII. MEZINÁRODNÍ MALÍŘSKÝ PLENÉR V KŘINICÍCH

Účastníci mezinárodního plenéru ve Křinicích.

Účastníci plenéru na Broumovském náměstí.Účastníci plenéru během výstavy děl.
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Gmina Kamieniec Ząbko-
wicki jest miejscem gdzie dużo 
się dzieje ale niewątpliwe perłą 
w koronie jest nasza najwięk-
sza atrakcja turystyczna czy-
li Pałac Marianny Orańskiej  
i kompleks pocysterski.  Jeste-
śmy właścicielem tego wspa-
niałego obiektu i od kilku już 
lat rewitalizujemy Pałac i jego 
otoczenie. Liczne zadania inwe-
stycyjne wykonujemy dzięki 
wsparciu funduszy zewnętrz-
nych oraz własnych środków 
ale radością jest widok tysięcy 
turystów którzy przyjeżdżają 
do nas aby podziwiać to wy-
jątkowe dzieło architektury na 
skale europejską które mam 
nadzieję, że już wkrótce zosta-
nie wpisane na listę pomników 
historii naszego kraju.

- Kolejne pieniądze gmi-
na pozyskała na odtworzenie 
sztukaterii w kaplicy pałacowej. 
Będzie to jedno z kilku zadań wy-
konywanych w tym roku w Pa-
łacu. W ramach dofinansowań 
ze środków zewnętrznych wyko-
nane zostaną również remonty 
kolejnej, trzeciej już części dachu 
oraz wykonanie stolarki okiennej 
we wschodnim skrzydle Pałacu. 
Rozpocznie się też rewitalizacja 
południowej oficyny obiektu  
w ramach programu polsko - cze-
skiego. Gmina ogłosiła już prze-
targ na jej rewitalizację. Na wyko-
nanie remontu gmina otrzymała 
milion euro dofinansowania ze 
środków zewnętrznych, w którym 
uczestniczą również gminy Złoty 
Stok i Bila Voda. Wykonanie prac 
będzie kosztowało 4,9 miliona 
złotych, z czego 1 milion euro bę-
dzie pochodził ze środków unij-
nych. Powstaną tu między innymi 
restauracja, sale wystawiennicze 
oraz przestrzeń dla prowadzenia 
działalności kulturalnej. Będzie to 
kolejny element rozwoju bazy 
turystycznej na terenie Komplek-
su Pałacowo - Parkowego. Prace 
zakończą się w marcu 2022 roku. 
- Jest to bardzo duże przedsię-
wzięcie, które całkowicie zmieni 
wizerunek obiektu – podsumo-
wuje wójt Marcin Czerniec. 

Trzecim zadaniem realizo-
wanym w tym roku jest wyko-
nanie stolarki okiennej skrzy-
dła wschodniego Pałacu, gdzie 

znajdują się między innymi sala 
jadalna oraz kaplica. Inwesty-
cja będzie kosztowała ponad  
1,3 miliona złotych, z czego 85% 
pochodzi ze środków unijnych. 
Nowe okna zostaną wstawione 
w końcu tego roku.

- Niewątpliwie jest to trud-
ne zadanie, ponieważ wysokość 
okien wynosi niemal 18 metrów. 
Efekt na pewno będzie zaskaku-
jący, szczególnie dla tych, któ-
rzy widzieli na historycznych 
zdjęciach jak okna wyglądały 
kilkadziesiąt lat temu. Następny 
z rozstrzygniętych przetargów 
pozwoli na wykonanie trzecie-
go etapu remontu dachu Pałacu. 
Jest to największa połać rozcią-
gająca się nad salą jadalną. Za-
danie otrzymało dofinansowanie 
ze środków ministerstwa kultury. 
Wartość inwestycji to 1,5 miliona 
złotych.

- Liczymy jeszcze na dodatko-
we wsparcie ze strony rządowej, 
ponieważ w każdym budynku 
dachy są najważniejsze. Warto 
przypomnieć, że powierzchnia 
dachów na Pałacu to ponad 3,5 
tysiąca metrów kwadratowych - 
informuje Marcin Czerniec.

Z zadań, które uzyskało 
dofinansowanie ze środków 
marszałka województwa jest 
odtworzenie sztukaterii w ka-
plicy pałacowej. Dwa lata temu 
odtworzone zostało palmowo 
- gwiaździste sklepienie sali. 
Ostatnim  zadaniem, na które 
rozstrzygnięto przetarg jest od-
tworzenie historycznych ogro-
dów cysterskich przy kościele. 
Inwestycja jest dofinansowana 
z Funduszu Wsparcia Inwestycji 
Lokalnych. Prace będą trwały do 
końca tego roku.

- Ogrody, które kiedyś były 
nazywane ogrodami barokowy-
mi, będą zlokalizowane na tere-
nie przy stadionie sportowym 
w Kamieńcu - mówi wójt - po 
zakończeniu prac mieszkańcy  
i turyści zobaczą jak ogrody 
wyglądały ponad 300 lat temu,  
w czasach, gdy były reprezen-
tacyjną częścią założenia opac-
kiego.

W najbliższym czasie zapad-
nie decyzja w sprawie wpisania 
kamienieckiego Kompleksu 
Pałacowo - Parkowego na listę 
pomników historii.  Jeżeli będzie 

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI -
GMINA Z OGROMNYM POTENCJAŁEM

Marcin Czerniec, wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
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ona pozytywna, to kamieniecki 
Pałac będzie drugim po Twier-
dzy Srebrnogórskiej obiektem 
w naszym powiecie wpisany  
na listę pomników historii. W ca-
łym kraju jest ich łącznie około 
stu. 

Nadanie statusu pomnika 
historii wiąże się z wieloma przy-
wilejami, z których najważniej-
sza jest z pewnością możliwość 
pozyskania większych środków 
zewnętrznych na remonty, wyż-
sza punktacja wniosków podczas 
ubiegania się o dofinansowania. 
Nie bez znaczenia jest również 
większa możliwość promocji 
obiektu. 

- Premier Mateusz Morawiec-
ki, który wizytował kilka miesięcy 
temu w gminie Kamieniec Ząb-
kowicki, był pod ogromnym 
wrażeniem wysiłku włożonego 
przez gminę w odbudowę Ze-
społu Pałacowo - Parkowego. 
Premier zapewnił o udzieleniu 
wsparcia ze strony administracji 
rządowej dla naszych działań, co 
w perspektywie lat następnych 
jest dla nas bardzo ważne, po-
nieważ przygotowujemy się do 
kolejnych etapów rewitalizacji 
- dodaje wójt Marcin Czerniec 
-  Uzyskaliśmy zapewnienie, że 

będą podejmowane kroki by 
właściwie promować ten obiekt  
na terenie kraju i za granicą 
oraz o uwzględnieniu Pałacu na 
istotnym miejscu listy zabytków 
województwa dolnośląskiego.  
Po Książu Pałac Marianny Orań-
skiej jest największym obiektem, 
a nasza budowla jest ponad 
wszelką wątpliwość wyjątkowa 
w skali europejskiej. W ubiegłym 
roku kamieniecki Pałac odwie-
dziło niemal 50 tysięcy osób. 
Zwiększająca się ilość turystów 
oznacza coraz większe przychody 
ze sprzedaży biletów. Obecnie 
wpływy ze sprzedaży usług tu-
rystycznych stanowią poważną 
pozycję w dochodach gminy. 
Pieniądze są przeznaczone na 
utrzymanie Pałacu oraz na pro-
gramy przeznaczone dla miesz-
kańców gminy. 

- W ubiegłym roku wpływy ze 
sprzedaży usług turystycznych 
osiągnęły prawie milion złotych.

Turystyka w gminie Kamie-
niec wraca do poziomu sprzed 
epidemii. Ruch turystyczny  
w kompleksie pałacowym wró-
cił już niemal do poziomu z po-
przedniego roku - twierdzi wójt. 
Cieszą też coraz wyższe wpływy 
z biletów, które zasilają budżet 

Gminnego Centrum Kultury.   
Od początku maja dla mieszkań-
ców i zwiedzających otwarty jest 
park oraz mauzoleum. 

Warto dodać, że po ponad 
70 latach dawne piękno wróciło 
również do Mauzoleum. Wybu-
dowane pod koniec XIX wieku 
Mauzoleum rodziny książęcej 
Hohenzollernów – potomków 
księżnej Marianny Orańskiej 
jest posadowione w głębi par-
ku otaczającego kamieniecki 
Pałac. Było miejscem wiecznego 
spoczynku pięciorga członków 
tej rodziny. Budynek ma kształt 
świątyni greckiej z doryckimi 
kolumnami i jest postawiony  
z czerwonego piaskowca na 
obrysie prostokąta. Po II wojnie 
światowej uległ całkowitej de-
wastacji, a przez kilkadziesiąt lat 
popadał w ruinę. Obecnie Mau-
zoleum prezentuje się okazale, 
znajduje się w nim nie tylko po-
czątkująca ekspozycja artefak-
tów, ale i digitalna wystawa pre-
zentująca mauzolea na świecie 
oraz historię naszego kamieniec-
kiego. Natomiast w krypcie, gdzie 
umiejscowiony jest pieczołowicie 
odrestaurowany symboliczny 
sarkofag, turyści mogą obejrzeć  
i wysłuchać opowieść Albrecht 

Hohenzollern, który pojawia się 
„jak żywy” w postaci hologramu. 
Ta absolutnie unikalna w regio-
nie formuła prezentacji historii 
dostępna jest w języku polskim 
i języku angielskim.

Chcemy stale rozszerzać 
naszą ofertę, ponownie urucho-
miona została pałacowa kawia-
renka, gdzie turyści mogą napić 
się kawy i zjeść coś lekkiego. 
Pojawiły się też osoby zaintere-
sowane prowadzeniem małej 
gastronomii na terenie Pałacu. 
Niebawem zostanie ogłoszony 
kolejny przetarg na adaptację 
wnętrz i prowadzenie restau-
racji i kawiarni w podziemiach 
Czerwonego Kościółka. 

    
Nowy rok Kamieniec Ząbko-

wicki przywita już jako miasto.  
W wydanym rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 31 lipca bie-
żącego roku sołectwo Kamieniec 
Ząbkowicki „I” i „II” znalazło się  
w gronie 10 miejscowości, które 
w  roku 2021 uzyskają status mia-
sta. Jest to dla nas ważne wyda-
rzenie, podniesienie rangę gminy 
a także otworzy  nowy rozdział 
w historii miejscowości na 925 
rocznicę jej założenia.
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In Kamenz (pol. Kamieniec 
Ząbkowicki) ist viel los. Aber 
zweifellos ist das Juwel des Or-
tes, das Schloss Kamenz (pol. 
Pałac Marianny Orańskiej) mit 
der einstigen Zisterzienseran-
lage, die größte Touristenat-
traktion. „Wir sind im Besitz 
dieses wundervollen Bauwerks 
und seit einigen Jahren arbe-
iten wir an der Wiederbele-
bung des Palasts und der ihn 
umgebenden Anlage. Viele 
Investitionsaufgaben können 
wir Dank der Unterstützung 
externer Fonds, zusätzlich zu 
unseren eigenen Ressourcen, 
ausführen. Wir freuen uns über 
den Anblick tausender Touri-
sten, die zu uns kommen, um 
dieses in Europa architekto-
nisch einzigartige Bauwerk 
zu bewundern, das, so hoffe 
ich, bald in die Liste der histori-
schen Gebäude unseres Landes 
aufgenommen wird.“ so Marcin 
Czerniec, Gemeindevorsteher.

Der Gemeinde wurden we-
itere Zuschüsse für die Restau-
rierung der Stuckarbeiten in der 
Palastkapelle gewährt. Dies wird 
eine von mehreren Aufgaben 
sein, die dieses Jahr im Palast 
ausgeführt werden. Im Rahmen 
der externen Mitfinanzierung 
werden auch Reparaturen des 
dritten Dachteils sowie Fenster-
schreinereien im Ostflügel des 
Palastes durchgeführt. Im Rah-
men des polnisch-tschechischen 
Programms wird ebenfalls die 
Revitalisierung des südlichen 
Nebengebäudes in Angriff ge-
nommen.

Für die Renovierung erhielt 
die Gemeinde eine Million Euro 
externer Mittel, an denen auch 
die Gemeinden Reichenstein 
(pol. Złoty Stok) und Weisswasser 
(ces. Bila Voda) beteiligt sind. Die 
Kosten werden auf 4,9 Mio. PLN 
berechnet, von denen 1 Mio. EUR 
aus EU-Mitteln gewährt werden. 
Entstehen sollen ein Restaurant, 
Ausstellungshallen und Räume 
für kulturelle Aktivitäten. Damit 
wird ein weiteres Element in der 
Entwicklung der Besucherplat-
tform im Palast- und Parkkom-
plex geschaffen. Die Arbeiten 
enden im März 2022. „Es ist ein 
sehr großes Unternehmen, das 
das Image der Einrichtung völlig 

verändern wird.“ fasst der Leiter 
der Gemeinde zusammen.

Die dritte Aufgabe, die in 
diesem Jahr ausgeführt werden 
muss, ist der Bau der Fenster für 
den Ostflügel des Schlosses. In 
diesem befinden sich unter an-
derem ein Speisesaal und eine 
Kapelle. Die Investition wird auf 
über 1,3 Mio. PLN geschätzt, von 
denen 85 % aus EU-Geldern fi-
nanziert werden. Die neuen 
Fenster werden noch Ende die-
ses Jahres eingebaut. Zweifellos 
ist dies eine schwierige Aufgabe, 
da die Höhe der Fenster fast 18 
Meter beträgt, aber das Ergebnis 
wird mit Sicherheit beeindruc-
kend sein, insbesondere für 
diejenigen, die auf historischen 
Fotos gesehen haben, wie die 
Fenster vor Jahrzehnten ausge-
sehen haben.

Eine weitere erfolgreiche 
Ausschreibung ermöglicht die 
dritte Etappe der Renovierung 
des Palastdaches in Angriff zu 

nehmen. Es ist der größte Teil des 
Daches und befindet sich über 
dem Speisesaal. Die Ausgaben 
werden vom Kulturministerium 
mitgetragen. Hier beträgt der 
Wert der Investition 1,5 Mio. PLN.

„Wir zählen hier noch mit zu-
sätzlicher Unterstützung durch 
die Regierung, da das Dach in je-
dem Gebäude das Wichtigste ist. 
An dieser Stelle ist anzumerken, 
dass die Dachfläche des Palastes 
mehr als 3,5 Tausend Quadratme-
ter beträgt", informiert Gemein-
devorsteher Czerniec.

Zu den von der Woiwod-
schaft teilfinanzierten Investitio-
nen gehört die Restaurierung der 
Stuckarbeiten in der Palastkapel-
le. Hier wurde vor zwei Jahren 
die Palmen- und Sternendecke 
der Halle nachgebaut.

Die letzte Aufgabe dieser 
Ausschreibung ist die Rekon-
struktion der historischen Ziste-
rziensergärten neben der Kirche. 
Dieses Projekt wird aus Fonds zur 
Unterstützung lokaler Investitio-
nen mitfinanziert. Die Arbeiten 

werden bis Ende dieses Jahres 
andauern. Die Gärten, einst Ba-
rockgärten genannt, werden auf 
dem Areal neben dem Sport-
stadion in Kamenz angelegt, so 
der Gemeindevorsteher. Nach 
Abschluss der Arbeiten werden 
Bewohner und Touristen sehen 
können, wie die Gärten vor über 
300 Jahren aussahen, als sie 
einen repräsentativen Teil der 
Abtei ausmachten.

In naher Zukunft wird da-
rüber entschieden, ob die 
Schloss- und Parkanlage in Ka-
menz auf die Liste der histori-
schen Denkmäler Polens gesetzt 
wird. Wenn die Entscheidung 
positiv ausfällt, wird der Palast 
in Kamenz nach der Festung 
Silberberg (pol. Srebrna Góra) 
das zweite Gebäude in unse-
rem Landkreis sein, das auf der 
Liste der historischen Denkmäler 
steht. Landesweit gibt es unge-
fähr hundert solcher Denkmäler.

Die Gewährung des Status 
eines historischen Denkmals ist 

Věra Kopecká 

KAMENZ – EINE GEMEINDE MIT GROSSEM POTENZIAL
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mit vielen Privilegien verbunden. 
Das sicherlich wichtigste ist die 
Möglichkeit durch eine höhere 
Wertung bei der Beantragung 
von Fördermitteln mehr exter-
ne Mittel für Reparaturen zu 
erhalten.

„Premierminister Mateusz 
Morawiecki, der vor einigen 
Monaten die Gemeinde Kamenz 
besuchte, war sehr von den Be-
mühungen der Gemeinde um 
den Wiederaufbau des Palast- 
und Parkkomplexes beeindruckt. 
Der Premierminister versicherte, 
dass die Regierungsverwaltung 
unsere Aktivitäten unterstützen 
wird. Dies ist für uns in den kom-
menden Jahren sehr wichtig, da 
wir uns auf die nächsten Phasen 
der Revitalisierung vorbereiten“, 
fügt Czerniec hinzu. „Wir haben 
die Zusicherung erhalten, dass 
Schritte unternommen werden 
um die Anlage in Polen und auch 
im Ausland zu fördern und den 
Palast an einer wichtigen Stelle 
in die Liste der Denkmäler der 
Woiwodschaft Niederschlesien 
aufzunehmen. Nach Schloss 
Fürstenstein (Zamek Książ) ist 
das Schloss Kamenz das größte 
Gebäude, und unser Bauwerk 
ist im europäischen Maßstab 
zweifellos einzigartig.“

Im vergangenen Jahr wur-
de das Schloss Kamenz von fast 
50.000 Menschen besucht. Die 
wachsende Zahl von Touristen 
sorgt für steigende Einnahmen 
aus dem Ticketverkauf. Derze-
it machen die Einnahmen aus 
dem Tourismussektor einen 
wesentlichen Teil des Gemein-
deeinkommens aus. Das Geld 
ist für die Instandhaltung des 
Schlosses und für Programme 
für die Bewohner der Gemeinde 
bestimmt. Im vergangenen Jahr 
beliefen sich die Einnahmen aus 
dem Verkauf touristischer Dien-
stleistungen auf fast 1 Mio. PLN.

Der Tourismus in der Ge-
meinde Kamenz kehrt auf das 
Niveau vor der Epidemie zurück. 
Laut Gemeindevorsteher Czer-
niec ist der Touristenverkehr im 
Schlosskomplex bereits fast auf 
das Niveau des Vorjahres zurück-
gekehrt. Die Gemeinde freut sich 
über die steigenden Einnahmen 
aus dem Ticketverkauf, die zum 
Budget des Kulturzentrums be-
itragen. 

Seit Anfang Mai sind der Park 
und das Mausoleum für Bewoh-
ner und Besucher geöffnet.

In Bezug auf das Mausoleum 

ist anzumerken, dass nach mehr 
als 70 Jahren auch hier die frühe-
re Schönheit zurückgekehrt ist. 
Die Ende des 19. Jahrhunderts 
erbaute Grabstätte der Familie 
Hohenzollern, Nachkommen der 
Herzogin Marianne von Oranien, 
befindet sich inmitten der Par-
kanlage, der sich rund um den 
Schloss Kamenz zieht. Hier war 
die letzte Ruhestätte von fünf 
Mitgliedern dieser Familie. Das 
Gebäude hat die Form eines 
griechischen Tempels mit dori-
schen Säulen und ist aus rotem 
Sandstein auf dem Grundriss 
eines Rechtecks gebaut. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg war es 
größtenteils zerstört und verfiel 
danach mehrere Dutzend Jahre 
lang. Heute sieht das Mausoleum 
großartig aus. Es beherbergt 
nicht nur die Anfänge einer Aus-
stellung mit Artefakten, sondern 
auch eine digitale Ausstellung, 
die Mausoleen auf der ganzen 
Welt und die Geschichte unse-
res Kreises Kamenz zeigt. In der 
Krypta, in der sich der sorgfältig 
restaurierte symbolische Sarko-
phag befindet, können Touristen 
die Geschichte von Albrecht Ho-
henzollern sehen und hören, 
der in Form eines Hologramms 
„lebendig“ erscheit. Diese in der 

Region absolut einzigartige Form 
der Darstellung von Geschichte 
ist in polnischer und englischer 
Sprache verfügbar.

„Wir sind bemüht unser An-
gebot ständig zu erweitern, das 
Palastcafé wurde wiedereröffnet. 
Hier können Besucher Kaffee 
trinken und etwas Leichtes essen. 

Es gibt auch Anfragen zur 
Inbetriebnahme eines kleinen 
gastronomischen Betriebs auf 
dem Schlossgelände.

Eine weitere Ausschreibung 
für die Ausstattung der Innen-
räume und der Betreibung von 
Restaurant und Café im Keller 
der Roten Kirche wird in Kürze 
bekannt gegeben.

Kamenz wird das neue Jahr 
als Stadt begrüßen. In der Verord-
nung des Ministerrates vom 31. 
Juli dieses Jahres wurde das Dorf 
Kamenz „I“ und „II“ in die Gruppe 
der 10 Städte aufgenommen, die 
2021 den Stadtstatus erhalten 
werden. „Es ist ein wichtiges 
Ereignis für uns, das den Rang 
der Gemeinde erhöhen und zum 
925. Jahrestag ihrer Gründung 
ein neues Kapitel in der Ge-
schichte der Stadt aufschlagen 
wird.”, fasst der Gemeindevorste-
her Marcin Czerniec zusammen. 
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Obec Kamieniec Ząbko-
wicki je místo, kde se hodně 
děje. Naší největší turistickou 
atrakcí je nepochybně Palác 
Marianny Oranské a bývalý 
cisterciácký komplex. Jsme 
vlastníkem tohoto nádher-
ného Paláce a již několik let 
revitalizujeme Palác a jeho 
okolí. Řadu investičních úko-
lů provádíme díky podpoře 
externích fondů a vlastních 
zdrojů. Je radost vidět tisíce 
turistů, kteří k nám přicházejí 
obdivovat toto jedinečné ar-
chitektonické dílo, které, do-
ufám, brzy zařadí na seznam 
památek historie naší země.

Letos začne revitalizace jižní 
přístavby objektu v rámci pol-
sko-českého programu. Obec 
již vyhlásila výběrové řízení na 
provedení prací. Obec získala na 
renovaci finanční prostředky z 
evropských fondů ve výši 1 mi-
lionu EUR. Programu se účastní 
také obce Złoty Stok a Bílá Voda. 
Realizace prací bude stát 4,9 
milionu PLN, z čehož 1 milion 
EUR půjde z fondů EU. Součástí 
přístavby bude mimo jiné restau-
race, výstavní síně a prostor pro 
kulturní aktivity. Bude to další 
prvek rozvoje turistické základny 
v komplexu Paláce a parku. Práce 
budou ukončeny v březnu 2022.

Jedná se o velmi velký pro-
jekt, který úplně změni obraz 
objektu - shrnuje starosta obce 
Marcin Czerniec.

D r u hý m  ú k o l e m  l e to s 
bude výstavba nových oken ve 
východním křídle Paláce, kde je 
mimo jiné jídelna a kaple. Inve-
stice bude stát více než 1,3 mi-
lionu PLN, z nichž 85% pochází 
z fondů EU. Nová okna budou 
vložena na konci tohoto roku. 
Nepochybně je to obtížný úkol, 
protože výška oken je téměř 18 
metrů - říká starosta obce - efekt 
bude určitě působivý, zejména 
pro ty, kteří na historických foto-
grafiích viděli, jak okna vypadala 
před desítkami let.

Příští úspěšné výběrové říze-
ní umožní třetí etapu renovace 
střechy Paláce. Je to největší úsek 
nad jídelnou. Úkol byl spolufi-
nancován Ministerstvem kultury. 
Hodnota investice je 1,5 milionu 
PLN.

Stále počítáme s dodatečnou 
podporou vlády, protože střechy 
jsou v každé budově nejdůleži-
tější. Stojí za připomenutí, že stře-
šní plocha Paláce je více než 3,5 
tisíce metrů čtverečních. 

Obnovu štuku v palácové ka-
pli spolufinancoval také maršálek 
vojvodství. Před dvěma lety byl 
přestavěn strop. 

Posledním úkolem, který je 
předmětem výběrového řízení, je 
rekonstrukce historických cister-
ciáckých zahrad u farního kostela. 
Investice je spolufinancována z 
Fondu na podporu místních in-
vestic. Práce budou pokračovat 
až do konce tohoto roku. 

Zahrady, kterým se kdysi 
říkalo barokní zahrady, budou 
umístěny v prostoru vedle spor-
tovního stadionu v Kamience - 

říká starosta obce - po dokončení 
prací obyvatelé i turisté uvidí, jak 
zahrady vypadaly před více než 
300 lety, kdy byly reprezentativní 
součástí opatství.

Brzy bude rozhodnuto o za-
řazení Paláce a parku na seznam 
historických památek. Pokud 
bude názor kladný, bude Palác 
Kamieniec druhou budovou v 
našem okrese, po Pevnosti ve 
Srebrné Hoře, na seznamu histo-
rických památek. V celé Polsku je 
jich asi sto. 

Udělení statutu historické 
památky je spojeno s řadou 
privilegií, z nichž nejdůležitější 
je určitě možnost získat větší 
externí prostředky na opravy a 
více bodů za žádosti při podávání 
žádosti o financování. Důležitá je 
také větší možnost propagace. 

Předseda vlády Mateusz Mo-
rawiecki, který před několika 
měsíci navštívil obec Kamieniec 
Ząbkowicki, byl velmi ohromen 
úsilím, které obec vynaložila na 
rekonstrukci palácového a par-
kového komplexu. Předseda 
vlády ujistil, že vláda poskytne 
podporu našim aktivitám, což 
je pro nás v příštích několika le-
tech velmi důležité, protože se 
připravujeme na další fáze revi-
talizace - dodává Marcin Czer-
niec, starosta obce - Získali jsme 
ujištění, že budou podniknuty 
kroky k řádné propagaci tohoto 
objektu v Polsku i v zahraničí a 
že Palác bude zařazen na důle-
žité místo na seznamu památek 
Dolnoslezského vojvodství. Po 
zámku Książ je Palác Marianny 
Oranžské největší budovou a 

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI - 
OBEC S VELKÝM POTENCIÁLEM
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naše budova je bezpochyby je-
dinečná v evropském měřítku. 

V loňském roce navštívilo 
Palác Kamieniec téměř 50 000 
lidí. Rostoucí počet turistů zna-
mená stále více výnosů z prode-
je vstupenek. V současné době 
představují výnosy z prodeje 
turistických služeb významnou 
položku v příjmech obce. Peníze 
jsou určeny na údržbu Paláce a 
na programy určené pro obyva-
tele obce. V loňském roce dosáh-
ly výnosy z prodeje turistických 
služeb téměř 1 milionu PLN. 

Turistický ruch v obci Kamie-
niec se vrací na předepidemickou 
úroveň.

Turistický ruch v palácovém 
komplexu se téměř vrátil na úro-

veň předchozího roku - tvrdí 
starosta obce Marcin Czerniec - 
Jsme rádi z rostoucího výnosu ze 
vstupenek, který financuje účet 
Městského kulturního střediska. 
Od začátku května je park a mau-
zoleum přístupné obyvatelům i 
návštěvníkům.  Je třeba dodat, že 
po více než 70 letech se bývalá 
krása také vrátila do mauzolea. 
Mauzoleum knížecí rodiny Ho-
henzollernů - potomků princezny 
Marianny Oranžské, nachází se v 
parku, asi dva kilometry od pa-
láce. Bylo to místo posledního 
odpočinku pěti členů této rodiny. 
Budova má tvar řeckého chrámu 
s dórskými sloupy a byla posta-
vena z červeného pískovce. Po 
druhé světové válce byl úplně 
zpustošen a několik desítek let 

chátral.  V současné době vypadá 
mauzoleum nádherně, je v něm 
nejen výstava artefaktů, ale také 
digitální výstava představující 
mauzolea po celém světě. Za-
tímco v kryptě, kde se nachází 
pečlivě restaurovaný symbolický 
sarkofág, mohou turisté sledo-
vat a poslouchat příběhy prince 
Albrechta Hohenzollern, který 
vypadá „jako živý“ v podobě ho-
logramu. Tato forma prezentace 
historie, v regionu naprosto je-
dinečná, je k dispozici v polštině 
a angličtině. 

Chceme naši nabídku neu-
stále rozšiřovat.  - Znovu byla 
otevřena palácová kavárna, kde si 
turisté mohou vypít kávu a něco 
lehkého sníst. V Paláci byli také 

zájemci o provozování malé ga-
stronomie. Brzy bude vyhlášeno 
další výběrové řízení na úpravu 
interiéru a provoz restaurace s 
kavárnou ve sklepě kostela Če-
rveného kostela -  říká Marcin 
Czerniec. 

Kamieniec Ząbkowicki přivítá 
nový rok jako město. V nařízení 
Rady ministrů ze dne 31. červen-
ce tohoto roku byla vesnice Ka-
mieniec Ząbkowicki „I“ a „II“ za-
hrnuta do skupiny 10 měst, která 
v roce 2021 získá statut města. 
Je to pro nás důležitá událost, 
která zvýší hodnost obce a otevře 
novou kapitolu v historii města 
k 925. výročí založení.

Po sekulkarizaci klášterních 
statků v Kamenci se cisterciáci 
museli rozloučit se svým ma-
jetkiem. Po veřejně dražbě 25. 
ledna 1912 se novom majitelko 
Kamence a okolních statků stala 
pruská princeza Vilemína Friede-
rika Luisa, žena pozdějšího krále 
Viléma I. Cena za převod činila 
230.825 říšských tolarů. Králo-
vská rodina se o své majetky 
ve Slezsku příliš nezajímala, což 
bylo pravděpodobně způsobeno 
velkou vzdáleností od paláce v 
holandském Hagau, kde vládno-
ucí manželský pár sídlil. 

V dobách, kdy Vilém ještě ne-
byl králem, bydlel se svou ženou 
Vilemínou v Nizozemském paláci 
v Berlíně. A právě tam přišla na 
svěr Marianna Oranžská, kterou 
po matce pojmenovali Vilemína 
Friederika Luisa Charlotta Ma-
rianna. Princezna se narodila 9. 
květnia 1810. Bydlela a vyrůstala 
spolu se svými staršími bratry v 
Berlíně a na dvoře v Nizoremí 
poté, co její rodiče začali vlád-
nout. 14. září 1830 se vdala za 
Albrechta Hohenzollernského, 
syna pruského krále Fridricha Vi-
léma III. Přestože se na počátku 
zdálo na počátku zdálo, že volba 
byla správná a láska upřímná, na-
konec tento svazek nebyl příliš 
šťastný. Albrecht byl tehdy majo-
rem pěchotního pluku, několikrát 
vyznameným, m. J. Řádem černé 
orlice. Možná právě typicky vo-
jenská výchova u něho vyvolala 
samkolibé a hrubiánské chováni, 
bohužel i vůči Marianně. K tomu 
se přidaly i počenté Albrechtovy 

nevěry, takž se manželství v roce 
1849 rozpadlo.

20. dubna 1838 přijela Ma-
rianna do Kamence. Přenocovala 
u správce majetku Plathnera. Z 
vyprávění Kamenických obyvatel 
de dozvěděla o bohaté historii 
vesnice a o starém hradě tyči-
cím se nad okolím, Její zájem 
způsobil, že pověřila vyhledat ve 
starých dokumentach všechny 
informance, které se týkaly hi-
storie kláštera a okolí. Prvotním 
Marianniným úmyslem bylo 
přestavět na zámek část kláštera, 
která shořela v roce 1817, to si 
ovšem rychle rozmyslela. Zaujatá 
nápadem vybudovat zámek uči-
nila opatřeni směřující k realizaci 
tohoto projektu. Nejdříve bylo 
třeba vybrat architekta. Volba 
padla Karla Friedricha Schinkela. 
K prvnímu setkání došlo hned 
po návratu Marianny do Berlína. 
Poté, co ho seznámila se svými 
očekáváními, Schinkel namaloval 
projekt zámku, jeho půdorys a 
následné  i druhý, více se hodící 
ke zvolenému místu investi-
ce. Když Marianna předběžně 
schválila plány, Schinkel pověřil 
realizací projektu mladého archi-
tekta Ferdinanda Martia.

Na podzim 15. října 1838 byl 
položen základní kámen stavby 
zámku na místě, které předtím 
vybral Schinkel. Slavnost se ode-
hrála za přítomnosti Marianny 
a jejího muže Albrechta, obou 
architektů a velkého počtu hostů. 
Výstavba zámku byla zahájena 
po skončení tuhé zimy 20. dubna 
1839. V červenci 1839 Marianna 
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považovala za nutné odstranit 
vnitřni sloupy z některých míst-
ností prvního, reprezentačního 
patra. Největším problémem se 
zdál Jídelní sál vzhledem ke své 
velikosti. Je ovšem třeba zdůra-
znit,  že odstraněni sloupů z Jídel-
ního sálu mu dodalo více repre-
zentačni charakter. Na podzim 
1839 byla zakončena dalši etapa 
stavby, o  čemž Martius dopisem 
informoval architekta. 

V posledních měsících Schin-
kelova života, Martius provedl 
změnu interiéru Velkého a Jídel-
ního sálu zvýšením obou o jedno 
podlaží, čímž se ještě více zvýra-
znila reprezentativnost dvou hla-
vních místností zámku. V lednu 
1841 začala výstavba mezipatra 
a v říjnu byla dokončena západ-
ní a severní strana vnitřních zdí 
až do posledního patra, včet-
ně věží. Východní a jižní křídlo 
včetně věží dosahovalo do výšky 
prvního patra. Přízemí bylo kom-
pletné zakončeno stropy. Sloupy 
v prvním patře byly už  částečně 
postavené. V roce 1844 byla do-
končena severní věž, zámek byl 
zastřešen, interiéry byly omítnuty 
a pracovalo se na abytku kleneb. 
Hrubá stavba byla dokončena 
v roce 1847 a 13. července byla 
vysvěcena evangelická kaple v 
severní věží.

V roce 1848 byly pokročilé 
práce na interiérech i samotném 
zámku přerušeny z několika 
důvodů. Prvním bylo probíha-
jící rozvodové řízení Marianny 
a Albrechta. 23. července 1848 
jako první podala žalobu pruská 
strana, která konstatovala, že ro-
dinná čest byla poskvrněna, když 
se stále více probíral románek 
mariannz s Johannesem van 
Rossum. Tento muž byl hlavním 
správcem stájí a dříve Albrech-
tovým lokajem. Manželstvi bylo 
oficiálně ukončeno výrokem ber-
línského soudu 28. března 1849. 
Marianna přestala používat příj-
mení von Preussen a vrátila se k 
příjmení von Oranien- Nassau. 
Dalším důvodem byla bouřlivá 
politická situace, tzv. Jaro národů. 
Také narození syna Marianny a 
von Rossuma, Jana Viléma 30. říj-
na 1849 způsobilo, že princezna 
poněkud ztratila zájem o stavbu 
Kamence.

Stavební práce a dokončo-
vání interiérů bylo obnoveno po 
Mariannině návštěvě v Kamenci 
11. října 1853. Na tento cíl prince-
zna vynaložila 20 tisíc tolarů pro 
každý následující rok stavby. Da-
lším rozhodnutím bylo přepsání 

zámku na svého syna Albrechta. 
K tomu vedlo především nařízení 
krále Fridricha Viléma IV., které 
Marianně zakazovalo pobývat 
území déle než 24 hodin. Do-
datek navíc přikazoval, aby se 
pokaždé přihlásila a odhlásila na 
nejbližší policejní stanici. Prince-
zna ten nepříjemný problém vy-
řešila koupí majetku v Bílé Vodé 
v Rakouském Slezsku, vzdáleném 
od Kamence 12 kilometrů. Aby 
měla život ztížen ještě více, bylo jí 
zakáznoá vcházet do zámku hla-
vním schodem. Kvůli tomu pod 
terasou v hlavním průčelí dosta-
věli schody do jedné z místností.

V roce 1853 byly dokončeny 
práce na zámku. Albrecht v roce 
1855 zahájil výzdobu interiérů 
podle svého vlastního uváženi. 
V prvním patře jižní věže byl za-
řízen apatrmán pro Mariannu a 
v přízemí měla princezna k di-
spozici minimálně dva pokoje. 
Na podzim roce 1857 bylo defi-
nitivně dokončeno čtvrté patro a 
bylo možné ubytovat se v hlavní 
části zámku.

V dalším roce se Martius 
spolu s Albrechtem vydali na 
cestu do Anglie. Jejich cílem 
bylo seznámit se s interiéry an-
glických zámků, protože takové 
vybavení najlépe pasovalo do 
kamenecké budovy. Albrecht 
také prosazoval svou vůli za-
řídit sály, především v hlavním 
patře, v novogotickém stylu, což 
by, jak tvrdil, bylo pokračováním 
Schinkelova záměru. Po návratu 
Martius vytvořil stovky nákresů 
nábytku a interiérů. Tyto práce 
byly v roce 1858 představeny na 
mezinárodní výstavě v Mnichově, 
kde vzbudili velký zájem a získaly 
si upřímné uznání. Na kresbách 
bylo jasně vidět, že vybavení do 
najmenších detailů navazovalo 
na goticku podobu zámku. Na 
provedení vnitřnich prací byli 
sezváni nejlepši odborníci z jed-
notlivých oborů. Použili nejlepši 
dřevo. Řezbářské práce byly na 
nejvyšší úrovni. Stejně promyšle-
ný byl i výběr barev stěn, tapet, 
ornamentů jako i harmonie po-
tahů a čalounění. Princ Albrecht 
rozhodl, že stěny v Jídelním sále 
budou pokryty obrazy holand-
ského mistra Kleijna. Na jedné 
z nich to byla „Baltazarova ho-
stia“ a na protější straně „Svat-
ba v Káně Galilejské“. Pro malou 
jídelnu, ktará přiléhá k Jídelnímu 
sálu, vytvořil malíř Peters sérii 
obrazů podle „Posledních dnů 
Pompejí“ od spisovatele Edwarda 
Bulwer-Lyttona. Chodby, průcho-

dy a hospodářské místosti byly 
obloženy kachličkami, v jídelně 
a hostinských pokojích byly polo-
ženy parkety z ušlechtilých druhů 
dřev. Nábytek, dřevěné obložení 
stěn, dřevěné reliéfy, nástěnné 
koberce jako i malovaná dekora-
ce kleneb navazovaly na gotický 
styl. Celistvost konečných úprav 
v jednotném novogotickém slo-
hu 19. století byla v tehdejším 
Německu ojedinělá.

V roce 1865 byly na zámku 
udělány rozvody vody a plynu, 
takže úpravy interiérů mohly 
být dokončeny. O rok později 
byly práce opět přerušeny z 
důvodu války a na zámku po 
nějakou dobu pobýval pruský 
princ a pozdější  císař Fridrich 
III. Po ukončení výstavby zám-
ku byly celkové náklady prací z 
let 1839 – 1872 vyčísleny na 971 
692 tolarů, tedy na téměř jeden 
milion! To byl ekvivalent asi třech 
tun zlata, tedy i v dnešní době 
nepředstavitelná suma!

Marianna se stále méně 
ukazovala v Kamenci a na svých 
statcích ve Slezku. Většinu času 
trávila cestováním nebo na svých 
statcích v Bílé Vodě, na zámku 
Reinhartshausen  nebo v Ni-
zozemsku. Nebylo jí dovoleno 
zúčastnit se svatby svého syna 
Albrechta s Marií Sasko-Alten-
burskou v Berlíně. Několik dní 
po svatbě se však objevila v 
Kamenci, sby Albechtovi pře-
dala správu nad svými slezkými 
majeky. Hlavním darem bylo 
také oficiální předání zámku v 
Kamenci synovi.

Zakladatelka krásné reziden-
ce v Kamenci zemřela 29. května 
1883 na svém zámku v Rein-
hartshausenu. Byla pochována 
ve stejném hrobě jako van Ros-
sum, avšak pouze ji připomíná 
náhrobní deska. Její syn Albrecht 
zemřel 13.září 1906. Pohřb prince 

se konal 17. září v evangelickém 
kostele.

Po smrti Albrechta na zám-
ku bydleli jeho synové: Fridrich 
Jindřich a Jáchym Albrecht. Oba 
byli pochováni spolu s nejm-
ladším Albrechtovým synem 
Friedrichem Vilémem v mauzo-
leu v parku. Zámek v Kamenci 
zdědil Valdemar, syn prince Jin-
dřicha Pruského. Spolu se svon 
manželkou Kalixtou bydleli na 
zámku do května 1945, kdy do 
Kamence vstoupila „osvoboze-
necká“ sovětská armáda. Rodina 
von Preussen se stihla ze zámku 
evakuovat ještě před vstupem 
vojsk. Valdemar bohužel během 
útěku zemřel v bavorském Tut-
zingu. V Kamenci započala de-
vastace interiérů sovětskými 
vojáky. Veškeré zařízení bylo na 
nádraží v Kamenci naloženo do 
vagónů a vyvezeno směrem do 
Sovětského svazu. Zbytek spo-
lykal požár, ktedý vypukl 22. led-
na 1946. Oheň, který na zámku 
řádil několok dní, se údajně dal v 
počátečni fázi uhasit. Naneštěsti 
sovětští vojáci nedovolili požár 
hasit. V březnu už z rezidence 
byla jen ruina. V dalších letach 
úřady využily zachovaný mramor 
jako i jiné fragmenty zámku k 
„rekonstrukci hlavníko města“. 
Plastiky v parku byly rozbity a ty, 
které bylo možné rozebrat, byly 
odvezeny. Údajně měl být zámek 
v dobách komunismu vyhozen 
do povětří, protože, jak se do-
mnívaly tehdejší úřdy, budova 
sloužila jako úkryt pro opozici. 

V současnosti je zámek v 
majetku obecního úřadu a je 
zpřistupněn. Území chráněné 
krajinné oblasti je vyčištěno a na 
zámku probíhají restaurátorské 
práce.

Tłumaczenie na język czeski: 
Václav Štorek
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Zisterzinser nach Säkula-
risierung in Camenz nahmen 
Abschied von seinem Eigentum. 
Als Ergebnis von Auktion welche 
am 25 Januar 1812 statt fand 
würde als neue Besitzerin des 
Gründstuckes in Kamenz Friede-
rike Luise Wilhelmine Prinzessin 
von Preußen die Frau des Königs 
der Niederlande – Wilhelm der 
Erste. Das Anwesen kostete die 
Prinzessin 230.825 Rtl. Die Köni-
gliche Familie hat sich über den 
eroberten Gründstuck in Schle-
sien nicht besonders interessiert. 

Das legte wahrscheinlich da-
ran dass die Entfernung von dem 
Palast in den Niederlanden im 
Den Haag wo Sie derzeit wohn-
ten und harschten, und dem 
Schloss Camenz zu weit war. 

In Zeiten wo Wilhelm noch 
kein König war, haben er und 
seine Frau Wilhelmine in Nie-
derländischem Palast in Berlin 
gewohnt. Genau dost geboren 
ist am 09.05.1810. Tochter-Ma-
rianne von Oranien – sie be-
kommte Namen Ihrer Mutter 
und hieß Wilhelmina Frederike 
Louise Charlotte Marianne. Sie 
lebte und wuchs zusammen mit 
ihren Brüdern in Berlin (einer von 
dem Brüdern Wilhelm wurde von 
1840 der Nachfolger seines Va-
ters und übernahm den Namen 
Wilhelm der Zweite). Nach dem 
das die Eltern die Macht in den 

Niederlanden übernahmen, 
heiratete Sie am 14 September 
1830 Albrecht von Hohenzollern 
der Sohn des preußischen König 
Friedrich Wilhelm. Obwohl es Zu-
nächst ausseht das der Wahl rich-
tig war und die Liebe ernsthaft, 
war die Beziehung leider nicht 
Erfolgreich. 

Albrecht war zu diesem 
Zeitpunkt Major des Infanterie-
-Regimentes verziert auch mit 
Order zum Beispiel der Schwarze 
Adler. Vielleicht war die typische 
militärischer Erziehung, welche 
führte das er auf eine unhöfli-
cher und arrogante weise sich 
verhalten hat, leider auch ge-
genüber seine Frau Marianne. 
Zu dem kommt noch dazu dass 
der Albrecht seine Frau nicht 
treu blieb was dazu führte das 
die Ehe scheitert(1849). Am 20 
April 1838 kam Marianne nach 
Camenz. Von Erzählungen hat 
sie über die Gesiechte des Do-
rfes und Schlosses welcher auf 
einen Hügel an der Glatzer Neiße 
ragt. Dank Ihrer Interesse würde 
nach alten unterlagen gesucht 
welche deuten auf die Gesich-
tes des Klostern und seinem 
Umgebung. Das erste Ziel war 
der wieder Aufbau einen teil von 
Kloster welche im Jahre 1817 ver-
wüstete durch Feuer, aber diese 
würden abgetragen. Inspiriert 
durch die gedenken an Palast for-

dert Prinzessin einen Architekten. 
Die Wahl fiel auf Karl Friedrich 
Schinkel. Das erste treffen fand 
statt gleich nach der Rückkehr 
Marianne nach Berlin. Nach aus-
gewrungen und Erwartungen 
was Bauplan betrifft zeichnet 
Schinkel Projekt des Schlosses. 
Nach dem die Prinzessin die 
Pläne vorläufig akzeptiert hatte, 
nehme sich Schinkel einen jun-
gen Architekten als Assistenten 
F. Martius. Im Herbst den 15 
Oktober 1838 würden die ersten 
Baumausnahmen übernommen. 
Es würde ein Eckstein verleg in 
einer vorher ausgesuchte stelle 
durch Schinkel. Die Zeremonie 
fand in Anwesenheit von Ma-
rianne mit Albrecht, den beiden 
Architekten und vielen Gesten 
statt. Einrichtung des Palastes 
begann am ende des kalten 
Winter am 20 April 1839. Im Juli 
1839 entschloss sich Marianne 
für Beseitigung der Mittelsäulen 
in zentralen Räumlichkeiten der 
ersten Etage, und zusätzlich zu 
Beseitigung die von vier Säulen 
in Speisesaal. Der Schinkel (trotz 
bedenken von Martius) fing mit 
neuen Zeichnungen und passte 
die Innerarchitektur an nach vor-
schlagen von Prinzessin. Das Gro-
ße Problem konnte Esszimmer 
machen durch seine Große. Das 
ganze Zimmer würde mit einem 
Gewölbe-Netz Überdeckt in Tu-

dorstil eine gedrungene Form 
des gotischen Spitzbogen. Eine 
„typische“ Tudor-Fassade zeich-
net sich aus durch rechteckige 
oder polygonale (vom Octogon 
abgeleitete) Flankierungstürm-
chen und Erker, Lanzettfenster, 
teils rechteckig mit Kreuzstock, 
teils mit Tudorbögen und oft zin-
nenbekrönte Mauerabschlüsse 
(auch bei Kirchen), mal unter-
brochen durch Dreiecksgiebel, 
aneinandergereihte Dreiecksgie-
bel ohne Zinnen, sowie filigra-
ne Kaminarchitekturen auf den 
Dächern. Die Symmetrie spielt 
im frühen Tudorstil keine Rolle, 
vielmehr wird die Verschiedenar-
tigkeit der einzelnen Fassaden 
abschnitte betont.

Es sollte jedoch darauf hinge-
wiesen, dass die Beseitigung von 
Säulen aus der Speisesaal gab es 
einen repräsentativen Charakter.

Im Herbst 1839 benachrichti-
ge der Martius den Schinkel per 
Pst das der nächste Phase von 
bau beendet worden ist. In den 
letzten Monaten von Schinkel 
Leben, durchziehe Martius Än-
derung des Innenausbaus von 
Speisesaal und Großes Saal 
durch Aufstockung beiden Sa-
als um noch eine Etage höher 
was die Auswirkung haben sollte 
die beiden Raume noch großer 
in Vorschein zu bringen, Im 
Januar 1841 begann Steigung 

ZUSAMMENFASSUNG DES GESCHICHTES 
DES SCHLOSSES IN CAMENZ
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der zwischen Etage, und im 
Oktober wurden fertig gesellt 
die Nord und West Seiten der 
Außenwände bis zum letzen 
Stockwerk, darunter auch die 
Türme. Die Ost und Süd Flügel 
mit Türmen wuchsen bis in die 
hohe  der ersten Etage. Stoc-
kwerk würde komplett mit einer 
bereits teilweise gebaut. In 1844 
beendete der Bau von Nord-
turm, der Palast bekam einen 
Dach, die Innenräume wurden 
Verputz und die Wölbung wur-
de ebenso erweitert. Die Haupt 
Kuppel des Schlosses wurde in 
1847 fertig gebaut und am 13 
Juli würde die Evangelische 
Kapelle in Nordturm eingewe-
iht. Im Januar 1848 die intensiv 
arbeiten von Innen räume und 
Palast selbst würden angestellt. 
Als erster Grund dafür war die 
laufende Scheidung von Marian-
ne und Albrecht, zum welchen 
kam durch die Liebesaffäre von 
Marianne mit der Ehe wurde am 
28 März 1849 durch eine Urteil 
des Berliner Gericht bekannt 
gegeben. Marianne hatte ihren 
vorherigen Familien Namen 
zurück angenommen und hieß 
Marianne von Oranien-Nassau. 

Ein weiterer Punkt war Ver-
strickende politische Situation 
so genannte Völkerfrühling 
bzw. Frühling der Völker. Am 30 
Oktober 1853 wurden Bau und 
Fertigstellung den Innenräume 
wieder erneuert. Marianne hat 
rund 20 tausend Taler jedes 
Jahr für Ausbau investiert. Eine 
weitere Entscheidung war der 
Schloss ihren Sohn Albrecht zu 
überschreiben. Der Gründe dafür 
war vor allem die Festlegung von 
König  Friedrich Wilhelm IV, er 
verbot Marianne den Aufenthalt 
auf preußischen Boden länger 
als 24 Stunden, mit dem Befehl 
sich jedes Mal an und abmelden 
zu müssen auch nahe gelegte 
Polizeidienststelle. Durch kauf 
eine Immobilie bilie in Bila Voda 
im österreichischen Schlesien ca. 
12 Kilometer von Camanz hat die 
Prinzessin die unangenehme Si-
tuation für sich gut gelöst. Um 
das Leben von Marianne noch 
mehr schwer zu machen wurden 
ihr verboten den Haupteingang 
zu nutzen. Zu diesem Zwecke 
wurde in frontalem Bereich des 
Schlosses unter Terrasse eine 
Treppe dazugebaut welche wa-
ren mit einem Raum verbunden. 
In 1853 wurden die Arbeiten am 
Schloss beendet. In 1855 fängt 
der Albrecht mit Innendeko-

ration in seinem Ermessen. Im 
erste Stock des Südturm arran-
giert Albrecht ein Appartement 
für Marianne, und in Erdgeschoss 
hatte die Prinzessin mindestens 
zwei Zimmer zu Verfügung. Im 
Herbst 1857 wurde endlich die 
letzte Etage fertig gestellt so dass 
man im Hauptteil schon wohnen 
konnte. Im folgenden Jahr ging 
Albrecht zusammen mit Martius 
auf eine Reise nach England, 
Ihr ziel war es, sich mit Innen-
räumen der Meinung nach am 
besten zum Kamenzer Gebäude. 
Albrecht wollte die räume in Erd-
geschoss von allem in neo-go-
tischem Stil einrichten was eine 
Fortsetzung des ursprünglichem  
Plans von Schinkel war. Nach der 
Rückkehr zeichnete Martius hun-
derte Bilder von Möbel und Inte-
rieurs. Diese Arbeiten wurden in 
1858 auf der internationalen Aus-
stellung in München gezeigt und 
sorgten auf großes Interesse und 
aufrichtige Anerkennung. Man 
konnte deutlich erkennen das 
die Form des Palastes anknüpft. 
Leider über dem Reichtum des 
Zimmers weißt man nicht mehr, 
es würden nur wenige Fotos und 
Beschreibungen erhalten. Für Ar-
beiten in Innerem des Palastes 
würden die besten Fachleute 
in den verschieden Bereichen 
angestellt. Es würde das beste 
Holz genützt. Die schnitz arbe-
iten waren von besten Qualität. 
Genauso durch gedacht war der 
Auswahl von Wand-Farben, Tape-
ten, Verzierungen so wie Polster. 
Herzog Albrecht beschloss das 
die Wände der Speisesaal über-
deckt sollte mit Gemälden der 
holländischen Meister Kleijn. 
Auf einer von ihnen war „Das 
Gastmahl des Baltazar“ und auf 
dir gegenüber liegende Seite 
„Hochzeit zu Kana“. Im kleinen 
Esszimmer, neben dem Speise-
saal hat Maler Peters eine reihe 
vo Schriftsteller Edward Bulwer 
gemalt. Flöre, Übergänge und die 
Lagerräumen wurden mit Fliesen 
verlegt, und in Gästezimmer und 
Speisesaal mit edlem parket Bo-
den. Möbel, Wandtäfelung, Holz-
-Reliefs, Wand-Verkleidungen 
und gemalte Dekor-Gewölbe 
deuten an den Gotischen Stil. 
Die ganze Fertigstellung in ein-
heitlichen neugotischen Stil des 
19 Jahrhunderts war noch sehr 
selten für damaliges Deutsch-
land. Eins von Beschreibungen 
stand von 1925:“Der Eingang des 
Schlosses war durch Eichen Tor 
gerahmt mit gotischem Marmor, 

das zu repräsentative Treppen-
haus führte. Von dort konnte 
man die erste Etage erreichen. 
Hinterher erreichte man den Spe-
isesaal wo wie schon vorher be-
schrieben, die Wände durch die 
Malerei dekoriert worden waren. 
In de durch die Malerei dekoriert 
worden waren. In Fenster Orna-
ment waren Wappen der Preu-
ßischen und Niederländischen 
Familien. Daneben befand sich 
ein kleineres Esszimmer dadurch 
ging’s weiter zum Spielzimmer 
und Schlafzimmer der Prinzen 
von Altenburg, Schwager von 
Prinz Albrecht. In Kapelle we-
lche befand sich angrenzend 
zum den beiden Räumlichkeiten 
befanden sich Bildfenstern auf 
welchen man Szenen aus dem 
Alten und Neuen Testament 
betrachten konnte. Neben dem 
Altar auf dem ein Kruzifix aus 
Carrara-Marmor stand, befand 
sich ein Taufbecken ebenso aus 
Marmor. Beim durchgehen über 
folgende Kabinetts und Spielzim-
mern konnte man das Boudoir 
von Prinzessin besichtigen. Der 
Bestand war seht sehe teuer 
und Edel, goldene Gefäße viele 
verschiedene andere Sachen 
und ein Tisch- Besitz von Ka-
iser Napoleon I. In Westlichen 
Turm befand sich Spielzimmer 
von Prinzessin Die Decke wür-
de mit Fresken bemalt welche 
zeigten verschiedene Wappen 
von Deutschen Stätten und Pro-
vinzen. Durch anlegenden Flur 
ging’s weiter zum so genannten 
„Großen Saal“ wo am ende sich 
Ausgang auf die Terrasse befand. 
Das Zimmer war durch drei Kron-
leuchten aus dem Sechzehnten 
Jahrhundert sehr hell beleuchtet. 
Der Großartigste Gegenstand 
war ein Tisch mit römischen 
Mosaiken. Der nächste Tisch war 
aus einem schwarzen Marmor 
auf welchen waren eine wunder-
schöne Zeichnungen gemalt. In 
allem Galerien und Gängen stan-
den sehr wertvolle Gegenstände 
aus dem Hause des Hohenzollern 
und Oranien“ 

Im Jahr 1865  wurden Wasser 
und Gas installiert, dadurch kon-
nten die Innenarbeiten beendet 
werden. Nach Abschluss der Bau 
des Schlosses der Gesamtkosten 
der Arbeiten zwischen 1839-72 
würde mit Summe von 971,692 
Talern geschlossen! 

Marianne wurde immer sel-
tener in Kamenz, stattdessen hat 
sie viel gereist und verbrachte 
viel Zeit in Bila Voda, in Schloss 

Reinhartshausen und in Nieder-
lande. Ihr würde verboten auf 
dem Hochzeit von eigenem Sohn 
Albrecht mit Maria von Sachsen-
-Altenburg in Berlin zu kommen. 
Ein paar tage nach der Hochzeit 
kämme Marianne zurück  nach 
Camenz um den Albrecht die 
Güter in Schlesien zu verwal-
ten Überlassen. Das wichtigste 
Geschenk war aber die offiziel-
le Übergabe des Schlosses den 
Albrecht. 

Das Schloss mit dem ausge-
dehnten und gepflegten Park 
galten ihm und seiner Familie 
auch vor dem Tod der Prinzessin 
Marianne (1883), der ihn auch 
rechtlich zum Eigentümer mach-
te, stets als eigentlicher Familien-
sitz. Die Sohn Friedrich Wilhelm 
amtierte sogar von 1912 bis 1918 
als Landrat im Kr.Frankenstein. 

Bis 1940 blieb das Schloss in 
der Albrechtlinie der Familie. Mit 
Prinz Friedrich Heinrich starb der 
letzte männliche Nachkomme 
Albrechts, Kamenz erbe Prinz 
Waldemar von Preussen, der mit 
seiner Frau Calixta bis zum Mai 
1945 in Camenz lebte. Vor dem 
Heranrücken der sowjetischen 
Truppen floh er nach Bayern. Am 
8 Mai 1945 besetzen sowjetische 
Truppen den Ort Camenz und 
das Schloss. In der Folgezeit 
wurden die reichen Sammlun-
gen geplündert, verschleppt, 
das Schloss aus geschlachtet 
und verwüstet und teilte da-
mit das Schicksal der meisten 
Herrendäuser Schlesiens. Am 
10 Februar 1946 wurde das 
sinnlos devastierte Schloss in 
Brand gesteckt und brannte zu 
zusehends. Erst in den 70er und 
80er Jahren wurde die polnische 
Denkmalpflege auf das letzte 
Schinkelwerk aufmerksam und 
begann mit Beraumungs und 
Sicherungsarbeiten. Seit 1983 
bemüht sich ein polnischer Pri-
vatinvestor, der Schloss inzwi-
schen pachten konnte, um den 
Wiederaufbau der Gebaudehülle.

Gegenwärtig ist dass Schloss 
Camenz im Besitz des Gemein-
deamtes. Dies ermöglichte die 
Residenz erneut zu renovieren 
und den Park in Ordnung zu brin-
gen. In den Innenräumen werden  
Arbeiten geführt und es wurde 
u.a. ein Teil des Daches neu ein-
gedeckt. Nach der Absicherung 
ist das Schloss für Besucher das 
ganze Jahr über zugänglich. 

Tłumaczenie na język niemiec-
ki: Daniela Dreszer
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WILLKOMMEN IM PAPIERMUSEUM IN BAD REINERZ

Před 450 lety bylo v Dusz-
nikach zahájeno ruční čer-
pání papíru. Archy vytvářené 
zdejšími mistry papírenského 
umění byly využívány k  výro-
bě dokumentů, pro tisk vědec-
kých spisů, zapisování různých 
zpráv. Budova papírny byla 
v  průběhu let rozšiřována a 
zkrášlována, díky čemuž se 
stala perlou průmyslové archi-
tektury. 

Dnes se v  historickém pa-
pírenském mlýně nachází Mu-
zeum papírenství, ve kterém 
jsou vystavovány archy papírů 
s  vodoznaky z  celého světa, 
různá papírenská zařízení, 
historické laboratorní přístro-

je pro zkoumání vlastností 
papíru a mnoho papírových 
skvostů. Každý návštěvník se 
může stát papírenským mi-
strem a načerpat si vlastní arch 
dle středověké techniky, který 
bude vynikající vzpomínkou 
na pobyt v  dusznickém pa-
pírenském mlýně.

V současnosti probíha-
jí úsilí na vstup do Seznamu 
světového dědictví UNESCO. 

Přijďte a načerpejte si hi-
storii! 

Muzeum papírenství se 
nachází v Dusznikach Zdroji u 
mezinárodní silnice E-67 mezi 
Prahou a Wroclawi.

MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU ZAPRASZA
Przed 450. laty rozpoczęto 

w  Dusznikach czerpać papier. 
Arkusze wytwarzane przez tu-
tejszych mistrzów sztuki pa-
pierniczej wykorzystywano do 
sporządzania dokumentów, 
drukowania dzieł, spisywania 
licznych wiadomości. Budynek 
papierni przez lata rozbudowy-
wano i ozdabiano, dzięki czemu 
stał się perłą architektury prze-
mysłowej. 

Dziś w  historycznym mły-
nie papierniczym mieści się 
Muzeum Papiernictwa, w  któ-
rym prezentowane są arkusze 
ze znakami wodnymi z  całego 
świata, różne urządzenia pa-

piernicze, zabytkowy sprzęt 
laboratoryjny do badania wła-
ściwości papieru oraz wiele pa-
pierowych cudów. Każdy zwie-
dzający może stać się mistrzem 
papierniczym i zaczerpnąć wła-
sny arkusz wg średniowiecznej 
techniki, który będzie doskona-
łą pamiątką z pobytu w dusznic-
kim młynie papierniczym.

Obecnie trwają starania  
o wpis na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO.

Przyjdź i zaczerpnij historii! 
Muzeum Papiernictwa po-

łożone jest w Dusznikach-Zdro-
ju przy trasie międzynarodowej 
E-67.

Bereits vor 450 Jahren hat 
man in Bad Reinerz mit dem 
Schöpfen von Papier begon-
nen. Die von den hiesigen Me-
istern der Papierkunst herge-
stellten Papierbögen wurden 
auch zur Erstellung von Doku-
menten, zum Drucken von ver-
schiedenen Werken und zum 
Festhalten von zahlreichen 
Informationen verwendet. 
Das Gebäude der Papiermühle 
wurde im Verlauf der Jahre aus-
gebaut, verziert und entwickel-
te sich zu einer Perle industriel-
ler Architektur.

In der historischen Mühle 
befindet sich heute ein Pa-

piermuseum, in dem Papier-
bögen mit Wasserzeichen aus 
der ganzen Welt, verschiedene 
Papiermaschinen, historische 
Laborgeräte zur Untersuchung 
der Eigenschaften von Papier 
sowie viele Wunderwerke aus 
Papier präsentiert werden. Je-
der Besucher kann zu einem 
Meister der Papierkunst wer-
den und einen eigenen Papier-
bogen nach mittelalterlicher 
Technik schöpfen, der zu einem 
hervorragenden Andenken an 
den Besuch im Reinerzer Pa-
piermuseum wird.

Der Zeit laufen die Be-
mühungen die Papiermühle in 

die Welterbeliste  der UNESCO 
aufzunehmen.

Kommen Sie und schöpfen 
Sie aus der Geschichte!

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

MUZEUM PAPÍRENSTVÍ V DUSZNIKACH ZDROJI VÁS ZVE
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN

POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ

Drewniany kościół w Kamień-
czyku. Drewniany kościół pw. św. 
Michała z  1710 r. We wsi znajduje 
się również kilka chat będących 
przykładem budownictwa wiejskie-
go z XVIII w. 

Holzkirche in Kamieńczyk 
(Steinbach). Die Holzkirche St. 
Michael stammt aus 1710. Im Dorf 
befinden sich auch einige Bauern-
hütten, die Beispiel der Dorfbebau-
ung des 18. Jh. sind. 

Kamieńczyk - kostel. Dřevěný 
kostel sv. Michala z  roku 1710. 
V Kamieńczy ku se nachází také 
několik chalup, které jsou příkladem 
venkovské architektury 18. století.

Schloss-Park-Anlage in Między-
lesie (Mittelwalde). Reste der 
gotischen Burg mit dem Schwarzen 
Turm und die  Schlossresidenz im Re-
naissance-Barockstil. In einem Flügel 
ist ein Hotel eingerichtet. 

Międzylesie - hrad a  zámek. 
Zbytky gotického hradu s Černou 
věží, renesanční dvůr a  barokní 
zámek. Jedno křídlo zámku je ada-
ptováno na hotel.

Zespół zamkowo-pałacowy 
w  Międzylesiu. Pozostałości go-
tyckiego zamku z Czarną Wieżą oraz 
renesansowo-barokową rezydencją 
pałacową. W jednym skrzydle urzą-
dzony jest hotel. 

Twierdza Kłodzka i labirynty. 
Najcenniejsze dzieło nowożytnej 
architektury obronnej w  Polsce 
z  XVII-XVIII w. Zobaczyć tu moż-
na ogromne bastiony i  komnaty, 
a  z  przewodnikiem przejść frag-
mentem ciągnących się kilome-
trami podziemnych chodników 
minerskich. Z  tarasu widokowego 
rozciąga się wspaniały widok na 
całą Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul. 
Grodzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68

Die Glatzer Festung und die 
Laby rinthe. Das wertvollste Werk 
der neu zeitlichen Verteidigungsar-
chitektur in Polen aus dem 17. und 
18. Jahrhundert. Zu sehen sind hier 
gewaltige Bastionen und Kasemat-
ten, und mit dem Reiseleiter kann 
man einen Teil der kilometerlangen 
unte rirdischen Miniergänge besich-
tigen. Von der Aussichtsplattform 
genießt man eine herrliche Aussicht 
auf das ganze Glatzer Land.

Kladsko - vojenská pevnost 
a  minérské chodby. Kladská pe-
vnost je považována ze nejcennější 
dílo novodobé obranné architektu-
ry 17. - 18. století na území  Polska. 
Spatříme zde mohutné bastiony 
a  objemné kasematy. Zpřístu pně-
na je také část několik kilometrů 
dlouhého labyrintu minér ských 
chodeb. Z  vyhlídkové terasy se 
rozprostírá nádherný výhled na 
Kladskou kotlinu. 

Rynek w Kłodzku. XIV-wieczny 
ratusz w  środku pochyłego pl. 
Chrobrego, wielokrotnie przebudo-
wywany. Obok w 1620 r. wzniesiono 
wotywną kolumnę Maryjną w oto-
czeniu świętych. Przy wejściu do 
ratusza widnieje barokowa studnia 
z lwem z dwoma ogonami. 

Der Ring in Kłodzko (Glatz). 
Das Rathaus aus dem 14. Jh. in 
der Mitte des steil ansteigenden 
Chrobry-Platzes wurde mehrmals 
umgebaut. Daneben wurde 1620 
die Mariensäule errichtet. Am Ein-
gang ins Rathaus steht der barocke 
Brunnen mit dem doppelschwänzi-
gen Löwen.

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

Most gotycki św. Jana na Mły-
nówce w  Kłodzku. Wybudowany 
w 1390 r., połączył wyspę Piasek ze 
Starym Miastem. Przetrwał nienaru-
szony liczne powodzie dotykające 
Kłodzko dzięki, jak głosi legenda, 
zaprawie z  dodatkiem jajek. Ka-
mienną balustradę wieńczy sześć 
grup z figurami świętych. 

Die gotische Brücktor brücke 
über dem Mühlgraben in Kłodzko 
(Glatz) wurde 1390 errichtet und 
verband die Sandinsel mit der Alt-
stadt. Der Legende nach überstand 
die Brücke unberührt zahlreiche 
Überschwemmungen in der Stadt 
dank dem Mörtel mit Eiweißzuga-
be. Die Steinmauer zu beiden Seiten 
der Brücke ist mit sechs Heiligenfi-
gurengruppen geschmückt.

Kladsko - gotický most sv. 
Jana na kanále Młynówka. Most 
byl postaven v roce 1390 a spojuje 
historickou část města s městskou 
částí Wyspa Piasek. Jeho kamenné 
zábradlí zdobí šest barokních 
soch.

Uzdrowisko Polanica - Zdrój. 
Bije tu 5 źródeł mineralnych, a chlu-
bą uzdrowiska jest woda mineralna 
„Staropolanka”, uhonorowana go-
dłem „TERAZ POLSKA”. 

Kurort Polanica - Zdrój (Bad 
Altheide). Hier gibt es fünf Heilqu-
ellen, und der Ruhm des Kurortes 
ist die Heilquelle „Staropolanka“, die 
mit dem Emblem „TERAZ POLSKA / 
JETZT POLEN“ geehrt wurde. 

Polanica - Zdrój - lázně. Ve 
městě a  okolí vyvěrá pět minerál-
ních pramenů. Chloubou lázní je 
stáčená minerální voda Staropolan-
ka, která získala ocenění v soutěži 
Teraz Polska.

Uzdrowisko Duszniki - Zdrój. 
Uzdrowisko, które swym pobytem 
uświetnił F. Chopin oraz siedziba 
zabytkowej fabryki papieru. 

Kurort Duszniki - Zdrój (Bad 
Reinerz). Ein Kurort, in dem F. Cho-
pin ein Konzert gab und wo sich der 
Sitz der historischen Papiermühle 
befindet.

Duszniki - Zdrój - lázně. V Dusz-
nikách se svého času léčil hudební 
skladatel F. Chopin, podle něhož je 
pojmenován klavírní festival, který 
zde každoročně probíhá. Zajíma-
vým objektem ve městě je histo-
rická papírna z počátku 17. století.
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Uzdrowisko Kudowa - Zdrój. 
Eksploatacja 5 źródeł mineralnych 
stanowi podstawę balneoterapii 
w tym uzdrowisku, ponadto ważne 
przejście graniczne z Czechami. 

Kurort Kudowa - Zdrój (Bad 
Kudowa). Die Wasserförderung 
aus fünf Heilquellen bildet die 
Basis der Balneotherapie in die-
sem Kurort, der gleichzeitig ein 
wichtiger Grenzübergang mit 
Tschechien ist. 

Kudowa - Zdrój - lázně. Léčba v 
těchto lázních, které leží u význam-
ného hraničního přechodu s Če-
skou republikou, se opírá o využití 
zdejších pěti minerálních pramenů. 

Bazylika Nawiedzenia NMP 
w Wambierzycach. Wambierzyce 
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany 
ośrodek pielgrzymkowy, związany 
z  kultem cudownej figurki Matki 
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV 
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do 
 której wejścia prowadzą monumen-
talne schody. 

Mariä Heimsuchung - Basili-
ka in Wambierzyce (Albendorf). 
Wam bierzyce (Albendorf ) - das 
„Schlesische Jerusalem“ genannt 
- ist ein bekannter Wallfahrtsort, 
der mit der Verehrung der Gna-
denfigur der Muttergottes mit 
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte 
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf 
überragt die Basilika, zu deren 
Eingang monumentale Stufen 
hinauf führen.

Wambierzyce - bazilika Navští-
vení Panny Marie. Wambierzyce, 
často nazývané slezským Jeruza-
lémem, jsou známé poutní místo 
spojené s kultem zázračné sošky 
Panny Marie s dítětem, pocházející 
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí 
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede 
široké schodiště.

Uzdrowisko Lądek - Zdrój. 
Leczenie w  Lądku Zdroju (najstar-
szym uzdrowisku w Polsce) oparte 
jest na 7 źródłach termalnych wód 
leczniczych. Jego główną atrakcję 
stanowi wybudowany w roku 1678 
zabytkowy Zakład Przyrodoleczni-
czy „Wojciech”, w  którym obecnie 
mieści się basen leczniczy i pijalnia 
wód mineralnych. 

Kurort Lądek - Zdrój (Bad Lan-
dek). Die Behandlung in Lądek 
- Zdrój (Bad Landek) - dem ältesten 
Kurort in Polen - basiert auf 7 Termal-
heilquellen. Seine Hauptattraktion 
bildet die 1678 erbaute Naturheilan-
stalt „Wojciech“(früher „Marienbad“), 
in der sich heute ein Heilbad und 
eine Trinkhalle befinden.

Lądek - Zdrój - lázně. Léčba v 
Lądku Zdroji (nejstarších lázních v 
Polsku) je založena na využití sedmi 
termálních pramenů léčivých vod. 
Nejznámějším objektem ve městě 
je historická budova léčebného 
zařízení Wojciech, ve kterém se na-
chází bazén s termální vodou a hala 
k pití léčivých vod.

Jaskinia Niedźwiedzia w Klet-
nie. Jedna z najpiękniejszych pod 
względem szaty naciekowej jaskiń 
Polski. W  osadach na dnie jaski-
ni odnaleziono wiele szczątków 
kostnych zwierząt plejstoceńskich, 
wśród których dominują kości 
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz 
z  przewodnikiem przechodzi się 
labirynt korytarzy, podziwiając 
unikalne stalaktyty i  stalagmity, 
kaskady i draperie kalcytowe. 

Bärenhöhle in Kletno (Klessen-
grund). Es ist eine der schönsten 
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den 
Ablagerungen des Höhlengrundes 
fand man zahlreiche Knochen 
eiszeitlicher Tiere, vor allem von 
Höhlenbären. Mit einem Führer 
kann ein Labyrinth von Korridoren 
mit phantastischen Stalaktiten, 
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und 
-drapierungen besichtigt werden.

Kletno - Medvědí jeskyně. Jed-
na z  nejkrásnějších krápní kových 
jeskyní v Polsku. V usazeninách na 
dně jeskyně byly nalezeny kosterní 
pozůstatky zvířat ze staršího období 
čtvrtohor, mezi nimiž převládají ko-
sti medvědů jeskynních. Prohlídka 
s průvodcem vede chodbami s 
unikátní krasovou výzdobu. 

Rezerwat „Wodospad  Wilczki” 
w  Międzygórzu. Najwyższy wo-
dospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda 
spada tu obecnie ze skalnego progu 
na wysokości 21 m i  płynie dalej 
głębokim kanionem. Pierwotny las 
dolnoreglowy rosnący wokół wodo-
spadu objęty jest ochroną i stanowi 
krajobrazowy rezerwat przyrody. 

Naturschutzgebiet „Wodo-
spad Wiczki” w  Międzygórzu 
(„Wölfelsfall in Wölfelsgrund). Der 
Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall 
im Glatzer Land. Das Wasser stürzt 
21 m tief und fließt weiter in einer 
engen Schlucht. Der Gebirgswald, 
der die Gegend um den Wasserfall 
bewächst, steht unter Naturschutz 
und bildet ein Landschaftsnatur-
schutzgebiet. 

Międzygórze - vodopád na 
říčce Wilczka. Nejvyšší vodopád v 
oblasti Kladska. Voda padá ze skal-
ního prahu výšky 21 metrů a dále 
plyne hlubokou soutěskou. Vodo-
pád spolu s okolním horským lesem 
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

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

Kurort Długopole - Zdrój (Bad 
Langenau). Es ist ein reizvoller 
Kurort, der für das  ausgezeichnete 
Mineralwasser „Długo polanka”, ab-
gefüllt in Szczawina (Neubrunn) bei 
Bad Langenau bekannt ist.

Długopole - Zdrój. Půvabné 
lázeňské středisko, známé zásluhou 
chutné minerální vody Długo-
polanka, stáčené v nedaleké vsi 
Szczawina.

Kompleks pałacowo-parko-
wy w  Bożkowie. W  centrum wsi 
w  1708 r. wzniesiono barokowy 
pałac, który przebudowano w  II 
połowie XIX w. Do pałacu przylega 
park z  pawilonem ogrodowym. 
W pobliżu stoi barokowy kościół św. 
Piotra i Pawła z oryginalną amboną 
w kształcie łodzi. 

Schloss - Parkanlage in Boż-
ków (Ecker sdorf). In der Mitte des 
Dorfes wurde 1708 ein barockes 
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte 
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das 
Schloss ist von  einem Park Umge-
ben, in dem ein Gartenpavillon 
steht. In der Nähe befindet sich die 
barocke Kirche „St. Peter und Paul“ 
mit der originellen Schiffskanzel. 

Bożków - zámek. V centru 
vesnice Bożków byl v roce 1708 
vybudován barokní zámek, který 
ve 2. polovině 19. století prošel 
komplexní přestavbou. K zámku 
při léhá park se zahradním paviló-
nem. Nedaleko zámku stojí barokní 
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou 
kazatelnou ve tvaru lodě.

Szczeliniec Wielki. Wspinając się 
po kamiennych schodach z Karłowa 
zdobyć można wierzchowinę najwyż-
szego szczytu Gór Stołowych (919 m 
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi 
między piaskowcowymi formami 
skalnymi i  głębokimi szczelinami, 
dochodzącymi do 17 m. Z punktów 
widokowych podziwiać można roz-
ległą panoramę Sudetów. 
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Große Heuscheuer. Indem 
man von Karłów (Karlsberg) aus 
die Stufen hinaufsteigt, gelangt 
man zum höchsten Gipfel der 
Heuscheuer (919 m ü.d.M.). Der 
Besichtigungsrundweg führt zwi-
schen Sandsteinfelsenformen und 
tiefen Klüften (bis 17 m). Von den 
Aussichtspunkten kann man das 
Panorama der Sudeten bewundern. 

Velká Hejšovina. Stezkou ve-
doucí po kamenných schodech 
z  vesnice Karłów lze vystoupit na 
nejvyšší vrchol Stolových hor - Vel-
kou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki, 
919 m n. m.). Nachází se zde skalní 
labyrint tvořený pískovcovými útva-
ry a  rozsedlinami, jejichž hloubka 
dosahuje 17 metrů. Z několika vyh-
lídek můžeme obdivovat rozlehlé 
sudetské pohoří.

Ratusz w  Nowej Rudzie. Na 
środku rynku już w  XV w. wznie-
siono pierwszy ratusz. Zbudowany 
w  XIX w. posiada rozczłonkowaną 
bryłę. W  płn. narożniku nad misą 
fontanny umieszczona jest kamien-
na figura św. Floriana. 

Rathaus in Nowa Ruda (Neu-
rode). In der Mitte des Rings wurde 
schon im 15. Jh. das erste Rathaus 
errichtet. Das aus dem 19. Jh. be-
sitzt einen zergliederten Kör per. In 
der Nordecke des Rings befindet 
sich ein Brunnen mit der Figur des 
Johannes des Täufers. 

Nowa Ruda - radnice. Původní 
radnice byla uprostřed náměstí 
v Nowé Rudě postavena již v 15. 
století. Dnešní radnice, pocházející 
z 19. století, má členitý prostorový 
tvar. Do severního nároží budovy je 
zasazena kašna s kamennou sochou 
sv. Floriána.

Fortyfikacje w Srebrnej Górze. 
Potężna twierdza wznosząca się 
nad miejscowością i przełęczą jest 
jednym z najciekawszych obiektów 
architektury militarnej w  Polsce. 
Wykorzystywano ją jako ciężkie 
więzienie. Podczas ostatniej wojny 
urządzono tu jeniecki obóz karny 
„Oflag VIII B”. 

Befestigungen in Srebrna 
Góra (Silberberg). Die gewaltige 
Festung, die den Ort und das Tal 
überragt, ist eins der interessante-
sten Bauwerke der Militärarchitek-
tur in Polen. Sie wurde als strenges 
Gefängnis genutzt. Während des 
letzten Krieges wurde hier das 
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“ 
Eingerichtet.

Srebrna Góra -  pevnost. 
Mohutná pevnost, tyčící se nad 
městečkem Srebrna Góra a  stej-
nojmenným horským sedlem, 
patří k nejzajímavějším objektům 
vojenské architektury na území 
Polska. Později sloužila jako těžké 
vězení a během druhé světové války 
byl v jednom z  jejích fortů zřízen 
zajatecký tábor pro důstojníky 
Oflag VIII B.

Wieża widokowa na Wielkiej 
Sowie. Sztandarowa wieża wido-
kowa na Dolnym Śląsku - najpięk-
niejszy wolnostojący obiekt tego 
typu. Umiejscowiona została 1015 
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, najwy-
ższym szczycie Gór Sowich, z któ-
rego można podziwiać panoramę 
Sudetów od Śnieżnika po Śnieżkę. 

Aussichtsturm auf der Wielka 
Sowa (Hohen Eule). Der führende 
Aussichtsturm in Niederschle-
sien - das schönste, freistehende 
Objekt dieser Art. Er steht auf dem 
höchsten Gipfel des Eulengebirges, 
der Hohen Eule - 1015 m ü.d.M., 
von dem man das Panorama der 
Sudeten vom Scheeberg bis zur 
Schneekoppe bewundern kann. 

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

Podziemia w Osówce. To najcie-
kawszy i najdłuższy udostępniony 
kompleks podziemnych korytarzy, 
wybudowany w ramach programu 
RIESE. Cel prac utrzymywany był 
w tajemnicy. Do dziś wielu history-
ków spiera się co do przeznaczenia 
tych podziemnych i  naziemnych 
obiektów, które powstały w Górach 
Sowich w czasie II wojny światowej.

Unterirdische Stadt in Osówka 
(bei Wüstewaltersdorf). Das ist 
der interessanteste und längste 
zugängliche Komplex der unterir-
dischen Korridore, die im Rahmen 
des Programms RIESE gebaut wur-
den. Das Ziel der Arbeiten wurde 
geheimgehalten. Bis heute sind 
sich die Historiker nicht einig, we-
lche Bestimmung diese  Objekte 
über- und untertage, die während 
des 2. Weltkrieges im Eulengebirge 
entstanden sind, haben sollten. 

Podzemní komplex Osówka. 
Nejzajímavější a  nejrozsáhlejší 
zpřístupněný soubor podzemních 
chodeb a  nadzemních objektů, 
budovaný za druhé světové války v 
oblasti Sovích hor v rámci programu 
Riese. Účel tohoto komplexu je 
dodnes zahalen tajemstvím.

Muzeum prof. J. Wittiga w No-
wej Rudzie. Dom-Muzeum prof. 
Josepha Wittiga, wybitnego nie-
mieckiego teologa, filozofa i  pi-
sarza, autora Kronik Nowej Rudy 
i  Słupca. Dom prowadzi Fundacja 
Odnowy Ziemi  Noworudzkiej. Do 
dyspozycji mieszkanie oraz dodat-
kowo 7 miejsc noclegowych.

www.domwittiga.ng.pl

Muzeum prof. J. Wittiga v 
Nowé Rude. Expozice približující 
osobnost prof. Josepha Wittiga 
(1879-1949), významného nemec-
kého teologa, filosofa a spisovatele, 
autora kroniky mesta Nowa Ruda. 
Provozovatelem muzea je Nadace 
obnovy Noworudska. V objektu je 
k dispozici byt a 7 lužek pro hosty. 
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des be-
deutenden deutschen Theologen, 
Philosophen und Schriftstellers, 
Verfassers der Chronik von Neurode 
/ Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec. 
Das Haus der kreativen Arbeit nach 
Joseph Wittig benannt. Zur Ver-
fügung steht eine Wohnung und 
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. 
Das Haus wird von der Stiftung zur 
Erneuerung der Region Nowa Ruda 
geleitet.

Bystrzyca Kłodzka. Zachowany 
został tu średniowieczny układ 
urbanistyczny: czworoboczny rynek 
z prostopadłymi ulicami i ratuszem 
wzniesionym pośrodku w  XIV w. 
Obok znajduje się  baro ko wa figura 
św. Trójcy z XVIII w. Pręgierz z 1556 
r. stanowi jeden z nielicznych przy-
kładów  autentycznych zabytków 
dawnego sądownictwa.

Bystrzyca Kłodzka. Město, jehož 
centrum si zachovalo původní stře-
dověkým půdorys - centrální čtver-
cové náměstí s kolmo vedenými 
ulicemi a radnicí postavenou v po-
lovině 14. století. Vedle radnice stojí 
barokní socha sv. Trojice z 18. století. 
Pranýř z roku 1556, stojící na Malém 
náměstí, je jednou z mála původních 
památek starého soudnictví.

Bystrzyca Kłodzka (Habel-
schwerdt). Hier ist das mittelal-
terliche, städtebauliche System 
erhalten geblieben: der viereckige 
Ring mit senkrecht verlaufen-
den Stra ßen und dem im 14. Jh. 
 errichteten Rathaus in der Mitte. 
Daneben befindet sich die barocke 
Figur der Dreifaltigkeit aus dem 18. 
Jh. Der Pranger aus 1558 ist eins 
der wenigen Beispiele der authen-
tischen Denkmäler des früheren 
Gerichtswesens. 
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„KRAJOBRAZY POGRANICZA” 
ARTYŚCI FOTOGRAFICY POGRANICZA 
POLSKO - CZESKIEGO

Jan Brzeziński
Urodzony w 1968 r. w Zblewie (woj. pomorskie). Od wielu lat związany z oświatą i sztuką, obecnie 
nauczyciel fotografi i i informatyki, oraz manager Galerii Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kł. 
Swoją fotografi ą stara się oddać klimat zastanego miejsca, jego wyjątkowość, specyfi kę i piękno. 
Inspiracji szuka w najbliższym otoczeniu, ze szczególnym spojrzeniem na światło i przestrzeń 
Jego zdjęcia zatrzymują w kadrze obrazy natury, architekturę, ale także chętnie podejmuje temat 
fotografi i ulicznej oraz astrofotografi i.
Narodil se v roce 1968 v polské obci Zblewo v Pomořanském vojvodství. Řadu let je spojen s 
osvětou a uměním, v současné době působí jako učitel fotografi e a informaky. Je také manažerem 
Galerie nezávislého umění v Ludwikowicích Kłodzkých. Na svých fotografi ích se snaží zachycovat 
náladu zobrazovaného místa, jeho výjimečnost, specifi cký ráz a krásu. Inspiraci hledá v nejbližším 
okolí, velkou pozornost věnuje světlu a prostoru. Fotografuje přírodu, architekturu a rád se také 
věnuje pouliční fotografi i a astrofotografi i

Jiří Flegr
Fom od 15 let, převážně krajinu a v té době to bylo na černobílý materiál a na fotoaparát Flexaret. 
S érou digitální fotografi e se otevřely nové možnos zpracování a úpravy fotografi e. Krajina zůstává 
mým hlavním movem. V roce 2011 jsem obsadil 1 místo
v Rabořickém mapovém okruhu. V současné době mě učaroval mikrosvět ,který fom přes mi-
kroskop. Nejvíce vodní plankton a fosilní rozsivky, foraminifery, radiolarie a podobné miniatury. 
Zúčastňuji se soutěže Nikons small World,mezinárodní soutěže Rabořický mapový okruh. Jsem 
členem Fotoklubu Broumov.
Fotografuję od 15. roku życia, przeważnie krajobrazy. Wtedy było to na materiale czarno-biały 
i korzystałem z aparatu marki Flexaret. Wraz z erą fotografi i cyfrowej pojawiły się nowe możliwości 
przetwarzania i edycji zdjęć. Krajobraz pozostaje moim głównym tematem. W 2011 roku zająłem 
I miejsce w konkursie „Zamykanie Kręgu” (nazwa czeska Rabořický mapový okruh) Obecnie urzekł 
mnie mikroświat, który fotografuję przy użyciu mikroskopu. Najczęściej plankton wodny i skamie-
niałe okrzemki, otwornice, promienice i inne miniatury. Biorę udział w konkursie mikrofotografi i 
Nikon’s Small World oraz w międzynarodowym konkursie Zamykanie Kręgu. Jestem członkiem 
Fotoklubu Broumov.

Věra Kopecká
Od roku 2010 je členkou vedení Střediska východočeských spisovatelů. Je básnířkou, fotograou 
a zabývá se také lidovými řemesly. Své fotografi e a rukodělné výrobky prezentovala na mnoha 
vernisážích a poezii na četných autorských setkáních. Publikuje v mnoha antologiích v Polsku. Je 
také organizátorkou výtvarného plenéru Za krásami Křinic a Broumovska, na němž se setkávají 
češ a polš umělci, působící v česko-polském příhraničí a v Dolním Slezsku. Je velkou propa-
gátorkou polské kultury 
Od 2010 roku jest członkiem Zarządu Pisarzy Czeskich. Jest poetką, fotografi kiem, uprawia 
rzemiosło ludowe. Prezentowała swoje fotografi e i rękodzieło na wielu wernisażach, a pezję na 
licznych spotkaniach autorskich. Publikuje w wielu antologiach w Polsce. Jest też organizatorem 
pleneru artystycznego „Za krasami Krinic i Broumovska“, gdzie spotykają się polscy i czescy ar-
tyści, działający na pograniczu polsko – czeskim na Dolnym Śląsku. Jest wielkim ambasadorem 
polskiej kultury.

Jarosław Michalak
Fotograf, kurator wystaw, założyciel i prezes Wałbrzyskiego Klubu Fotografi cznego, wałbrzyszanin. 
Od 1996 fotograf freelancer; w latach 90. XX wieku zaczął specjalizować się w fotografi i obiektów 
architektonicznych oraz pejzażu Ziemi Wałbrzyskiej i Dolnego Śląska; autor licznych fotografi i 
wałbrzyskiej architektury przemysłowej i przestrzeni miejskich; na przełomie XX i XXI wieku czę-
stym motywem w jego twórczości był akt, a podsumowaniem tego okresu wystawowy zestaw prac 
Kobieta Święta. Laureat wielu konkursów fotografi i w kraju i za granicą. Fotograf, kurátor výstav, 
zakladatel a předseda Valbřišského fotografi ckého klubu, Valbřišan. Od roku 1996 působí jako 
nezávislý fotograf. V 90. letech 20. stole se začal specializovat na fotografi i architektury a krajiny 
Valbřišska a Dolního Slezska. Je autorem mnoha fotografi í valbřišské průmyslové architektury 
a městských zákou. Na přelomu 20. a 21. stole se často věnoval fotografování aktů. Výsledkem 
tohoto tvůrčího období je výstavní soubor prací nazvaný Svatá žena. Je také laureátem řady 
tuzemských i zahraničních fotografi ckých soutěží

„KRAJOBRAZY POGRANICZA” 
ARTYŚCI FOTOGRAFICY POGRANICZA 
POLSKO - CZESKIEGO

Josef Ptáček
Pocházím z Broumovska, kde jsem se narodil a žiji. Tato oblast s překrásnou krajinou, kterou 
se toulám od dětství, mě přivedla k focení. Ve svých fotografi ích se snažím zvěčnit atmosféru 
daného okamžiku. Nejraději chodím fot za rozbřesku, za jasných nocí i za dešvých dnů, kdy jsou 
nejlepší podmínky pro focení vody. Ne vždy se zadaří či stoprocentně vyjde počasí, ale i za jediný 
vydařený snímek jsem velmi rád. Zúčastňuji se mezinárodní soutěže Rabořický mapový okruh. 
Jsem členem Fotoklubu Broumov.
Pochodzę z Ziemi Broumovskiej, tam się urodziłem i mieszkam do dzisiaj. Jest to rejon o prze-
pięknym krajobrazie, który od dzieciństwa lubię przemierzać podczas wędrówek i zainspirował 
mnie do fotografowania. Na zdjęciach staram się uwiecznić atmosferę danej chwili. Najbardziej 
lubię fotografować o wschodzie słońca, w jasną noc lub podczas deszczu, kiedy panują najlepsze 
warunki dla fotografowania wody. Nie zawsze się uda, nie zawsze sprzyja pogoda, jednak cieszę 
się nawet z jednego udanego zdjęcia. Biorę udział w konkursie międzynarodowym „Zamykanie 
Kręgu”. Jestem członkiem Fotoklubu Broumov.
Lenka Židová
Do fotografování mě zasvěl můj otec již v dětství. V roce1989 jsem se přestěhovala do Broumova, 
kde jsem se po roce stalačlenkou Fotoklubu Broumov, ve kterém jsem do dnes. Velkým předělem 
bylo absolvování Hradecké fotografi cké konzervatoře v letech 2002-2004. Jsem členkou Volného 
sdružení východočeských fotografů a členkou sekce fotografů regionu Náchod Každoročně se 
zúčastňuji v rámci Fotoklubu Broumov mezinárodní fotografi cké soutěže RMO. Své fotografi e 
jsem vystavovala společně s Fotoklubem v několika výstavních síních v Česku i Polsku.
Uspořádala jsem i autorské výstavy. 
Do świata fotografi i wprowadził mnie już w dzieciństwie mój ojciec. W 1989 roku przeprowadziłam 
się do Broumova, gdzie po roku wstąpiłam do Fotoklubu Broumov, którego członkiem jestem do 
dzisiaj. Wielkim przełomem dla mnie było ukończenie Hradeckiego Konserwatorium Fotogra-
fi cznego w latach 2002-2004. Fotografuję przyrodę, chętnie też wykonuję zdjęcia przestrzeni 
miejskiej oraz portrety ludzi. Obecnie należę też do Nieformalnego Stowarzyszenia Fotografów 
Wschodnioczeskich oraz jestem członkiem sekcji fotografów regionu Nachodzkiego. Corocznie 
w ramach Fotoklubu Broumov biorę udział w międzynarodowym konkursie fotografi cznym „Zamy-
kanie Kręgu”. Swoje fotografi e prezentowałam wraz z Fotoklubem na kilku wystawach w różnych 
galeriach w Czechach i Polsce. Organizowałam też wystawy autorskie.

Krzysztof Żarkowski
Zawodowy fotograf z wykształcenia leśnik, miłośnik ptaków, autor wielu zdjęć przyrodniczych 
promujących Sudety w wielu publikacjach,kalendarzach i albumach.
Profesionální fotograf, vzděláním lesník, milovník ptáků, autor mnoha fotografi í přírody propa-
gujících Sudetská pohoří v mnoha publikacích a kalendářích.

Mirosław Maciejewski
Fotograf z ponad 20 letnim doświadczeniem, po szkole Filmowej w Łodzi, twóca poetyckich minia-
tur mulmedialnych, projektant i twórca biżuterii artystycznej... Ma na swoim koncie wiele wystaw 
zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. Wyróżniony w konkursie „Asahicamera”
w Japonii. Współpracował z „Wprost” i „BestSeller”. 
Fotograf s více než dvaceletou praxí, absolvent Filmové školy v Lodži, tvůrce poeckých mulme-
diálních miniatur, návrhář a tvůrce uměleckých šperků. Na svém kontě má řadu individuálních i 
kolekvních výstav. Získal ocenění v soutěži Asahicamera v Japonsku. Spolupracoval s polskými 
časopisy Wprost a BestSeller

Zbigniew Prorok
Urodzony w Zembrzycach, mieszkaniec Boguszowa-Gorc. Członek Wałbrzyskiego Klubu Fotogra-
fi cznego. Wystawy zbiorowe: Piątka WKF- Wałbrzych 2012, Koniec Świata- Wałbrzych 2012, Temat
Rzeka - Wałbrzych 2014 oraz liczne poplenerowe wystawy zbiorowe PINHOLE DAY, udział w II i IV 
Triennale Fotografi i Wałbrzyskiej, dwukrotny udział w Weekendzie Fotografi i-Ciemno, prawie noc
i Ponadwidzianym. Udział w kilku plenerach interdyscyplinarnych, w ramach Polsko - Czeskich Dni 
Kultury Chrześijańkieji i w zbiorowych wystawach poplenerowych. Narozen v Zembrzycích, nyní 
žije v Boguszowě-Gorcích. Člen Valbřišského fotografi ckého klubu (WKF). Společné výstavy: Pěce 
WKF – Valbřich 2012, Konec světa – Valbřich 2012, Téma řeka – Valbřich 2014, četné souhrnné 
výstavy prací vzniklých během fotografi ckých plenérů, II. a IV. Trienále valbřišské fotografi e, dva 
víkendy fotografi e pořádané ve Valbřichu pod hesly „Tma, skoro noc“ a „Nad viděným“. Účastnil 
se také několika interdisciplinárních plenérů, pořádaných v rámci Českopolských dnů křesťanské 
kultury, a následných společných výstav.
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Uroczyste otwarcie Skweru Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej we Wrocławiu 27 sierpnia 2020 roku. Od lewej: Jan Mroczkowski, Ivan Jestřáb - Ambasador 
Republki Czeskiej w Polsce, Julian Golak - inicjator Skweru Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej we Wrocławiu, Jarosław Kresa - Wicewojewoda Dolnośląski, Andrej 
Droba - Ambasador Słowacji w Polsce, Igor Wójcik - dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Miroslav Odložil, Krzysztof Kawalec, Paweł Skrzywanek, prof. Jan 
Waszkiewicz, Ewa Skrzywanek, dr Andrzej Drogoń - dyrektor IPN we Wrocławiu,  Adrián Kromka - dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie, dr Katarzyna Uczkiewicz, 
Petruška Šustrová. Fot. Marek Zygmunt

Petr Pospichal w czasie swojego wystąpienia m.in. podziękował mieszkańcom 
Wrocławia za zorganizowanie demonstracji w sprawie jego uwolnienia w 1987 roku.

Wrocław, 27.08.2020 r. Pamiątkowy obelisk z logotypem SPCzS i okolicznościową 
tablicą w trzech językach odsłonili: Jacek Sutryk - Prezydent Wrocławia, Ivan Jestřáb 
- Ambasador Republki Czeskiej w Polsce, Jarosław Kresa - Wicewojewoda Dolnośląski, 
Andrej Droba - Ambasador Słowacji w Polsce i Julian Golak - Rzecznik Generalny 
SPCzS.

Skwer Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej we Wrocławiu
27 sierpnia 2020 r.

Wrocław to miasto społecznej solidarności i wielkich protestów przeciwko
komunistycznemu reżimowi. To we Wrocławiu w 1981 r., w konspiracji, powstał 
międzynarodowy ruch dysydentów: Solidarność Polsko-Czechosłowacka. W 1989 r. 
działacze z obu stron granicy zorganizowali Przegląd Niezależnej Kultury
Czechosłowackiej. Václav Havel nazwał to wydarzenie „uwerturą do Aksamitnej 
Rewolucji”. 

Náměstí Polsko-česko-slovenské solidarity ve Vratislavi
27. srpna 2020

Vratislav je městem sociální solidarity a velkých protestů proti komunistickému 
režimu. Právě ve Vratislavi v roce 1981 vzniklo konspiračně mezinárodní hnutí 
disidentů: 
Polsko-československá solidarita. V roce 1989 aktivisté z obou stran hranice 
uspořádali Přehlídku nezávislé československé kultury. Václav Havel tuto událost 
nazval "předehrou sametové revoluce". 

Námestie Poľsko-česko-slovenskej solidarity vo Vroclavi
27. augusta 2020

Vroclav je mestom sociálnej solidarity a veľkých protestov proti komunistickému 
režimu. Práve vo Vroclavi v roku 1981 vzniklo konšpiračne medzinárodné hnutie 
disidentov: Poľsko-československá solidarita. V roku 1989 aktivisti z oboch strán 
hranice usporiadali Prehliadku nezávislej československej kultúry. Václav Havel 
túto udalosť nazval "predohrou nežnej revolúcie".

SKWER SOLIDARNOŚCI POLSKO – CZESKO - SŁOWACKIEJ 
WE WROCŁAWIU

SKWER SOLIDARNOŚCI POLSKO – CZESKO – SŁOWACKIEJ 
WE WROCŁAWIU


