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Urodził się w 1946 r. w Hradec Kralove. 
Jako lekarz weterynarii pracował w Tepli-
cach nad Metują. W l.1990-2002 urzędują-
cy starosta Benecka. Malarstwem zajmuje 
się od 1966 roku. Był członkiem wielu kół 
artystycznych, między innymi w Novém 
Městě nad Metují, Nové Pace, Vrchlabí, 
Jičíně, Turnově, Jilemnici. Warsztat malar-
ski doskonalił  w pracowni artysty plastyka 
Josefa Duchača z Pěchova k. Polic nad 
Metują. Jest malarzem realizmu, posługuje 
się temperą akrylową. Maluje krajobrazy, 
martwe natury i portrety. Uczestnik wielu 
Międzynarodowych Interdyscyplinarnych 
Plenerów Artystycznych. Swoje prace wy-
stawiał w Czechach w Nové Pace, Novém 
Městě nad Metují, Mrklově, Vamberku, 
Bystrém v Orlických horách, Dvoře Králové 
nad Labem, Dobrušce, Trutnově, Jičíně, 
a w Polsce, między innymi we Wrocławiu, 

Mieroszowie, Wałbrzychu, Boguszowie-
Gorcach, Świdnicy, Szczecinie, Kołobrzegu 
i w Ząbkowicach Śląskich. Aktywny czło-
nek Polsko-Czeskiego Klubu Artystyczne-
go ART. STUDIO  w Mieroszowie.

UMĚLCI, MALÍŘI POLSKO-ČESKÉHO POHRANIČÍ  

Wałbrzyszanin, urodzony na Podkarpaciu. 
Zainteresowanie malarstwem i zdolności 
w tej dziedzinie przejawiał od  dzieciństwa. 
Od 1970 r. członek Ogniska Plastyczne-
go przy Górniczym Domu Kultury Kopalni  
„Wałbrzych”. Tworzył w pracowniach ar-
tystów plastyków: Marii Bor, Stanisława 
Olszamowskiego,  Kazimierza Starościa-
ka, Krzysztofa Jędrzejca. W l.1978-1989 
członek Wałbrzyskiego Stowarzyszenia 
Plastyków Amatorów, od 1996 r. Polsko-
Czeskiego Klubu Artystycznego ART. 
STUDIO w Mieroszowie. Brał udział 
w wielu konkursach. Jego prace zostały 
nagrodzone między innymi w konkursie 
„O Srebrną Lampkę Górniczą” i  „O Złotą 
Lampkę Górniczą” (1978). Uczestnik wielu 
Interdyscyplinarnych Plenerów Artystycz-
nych, organizowanych w ramach Polsko-
Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. 
W jego 50-letnim dorobku artystycznym 

dominują pejzaże i architektura. Maluje 
farbami akrylowymi, olejnymi i akwarelą. 
Nie ogranicza się do jednego stylu i kie-
runku oraz techniki. 

Se naroodil v roce 1946 v Hradci Králové. 
Jako vetelinární lékař pracoval v Teplicích nad 
Metují. V letech 1990-2002 byl starostou Be-
necka. Maluje od roku 1966. Byl členem mnoha 
uměleckých kroužků, mimo jiné v Novém Městě 
nad Metují, Nové Pace, Vrchlabí, Jičíně, Tur-
nově, Jilemnici. Svoje malířství zdokonaloval 
v atelieru malíře Josefa Duchača z Pěchova 
u Police nad Metují. Je malířem realistickým, 
užívá akrylové tempery. Maluje krajiny, zátiší 
i portréty. Účastník mnoha mezinárodních in-
terdisciplinárních uměleckých plenérů. Svoje 
práce vystavoval v Čechách v Nové Pace, 
Novém Městě nad Metují, Mrklově, Vamberku, 
Bystrém v Orlických horách, Dvoře Králové nad 
Labem, Dobrušce, Trutnově, Jičíně a v Polsku 
mezi jiným ve Vratislavi, Mieroszowě, Valbřichu, 
Boguszowě-Gorcích, Svidnici, Štětíně, Kolo-
břehu, a v Ząbkowicích Śląských. Je aktivním 
členem Polsko-českého uměleckého klubu 
ART. STUDIO v Mieroszowě.

Valbřišan, narozený v Podkarpatském vojvod-
ství. Zájem o malířství a nadání v tomto směru 
se projevilo už v dětství. Od roku 1970 je čle-
nem Výtvarného centra při Hornickém domu 
kultury dolu „Wałbrzych”. Tvořil v atelierech 
výtvarníků: Marie Bor, Stanisława Olszamow-
ského, Kazimierze Starościaka, Krzysztofa 
Jędrzejce. V letech 1978-1989 byl členem Val-
břišského výtvarného sdružení amatérů (Wał-
brzyskie Stowarzyszenie Plastyków Amatorów), 
od roku 1996 r. Polsko-českého uměleckého 
klubu ART. STUDIO v Mieroszowě. Účastnil 
se mnoha soutěží. Jeho práce byly oceněny 
mimo jiné v soutěži O stříbný hornický kahan 
(„O Srebrną Lampkę Górniczą”) a O zlatý 
hornický kahan („O Złotą Lampkę Górniczą”) 
(1978). Účastník mnoha interdisciplinárních 
uměleckých plenérů organizovaných v rámci 
Polsko-českých dnů křesťanské kultury. V jeho 
padesátileté umělecké tvorbě dominují kraji-
ny a architektura. Maluje akrylovými barvami, 
olejem a akvarelovými barvami. Neomezuje 
se na jediný styl nebo směr či techniku
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ARTYŚCI MALARZE POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO
Urodził się w Vrchovinie koło Novej Paki. 
Mieszkał i tworzył w Policach nad Metu-
ją. Pokochał malarstwo, które stało się 
treścią jego życia. W jego twórczości wy-
raźne są dwie fascynacje: nieskrępowana 
radość tworzenia oraz czysty i autentycz-
ny zachwyt nad pięknem przyrody , szcze-
gólnie nad krajobrazem tej części Sude-
tów - Wyżyny Broumovskiej. Uczestnik 
wielu plenerów malarskich w Czechach 
i w Polsce. W Polsce wystawiał między 
innymi w Galerii na Piętrze w Boguszo-
wie-Gorcach, Muzeum Regionalnym 
w Jaworze, Muzeum Tkactwa Dolno-
śląskiego w Kamiennej Górze, w Gale-
rii MOK w Nowej Rudzie, Lądku-Zdroju, 
we Wrocławiu, Świnoujściu, Szczecinie, 
Mieroszowie, Radzionkowie, Miasteczku 

Śląskim. Współzałożyciel Polsko - Cze-
skiego Klubu Artystycznego ART.STUDIO 
w Mieroszowie, aktywny działacz Komi-
tetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej. Zaliczany 
do twórców określanych mianem cierpli-
wych opisywaczy świata.

Od urodzenia mieszkanka Ziemi Lądec-
kiej(poza 10-letnim pobytem na Górnym 
Śląsku). Zainteresowanie działaniami 
artystycznymi przejawiała od dzieciń-
stwa: „Wiersze piszę od dawna, maluję 
od 38 lat. Te moje zainteresowania 
wzbogacają i bawią. To rozrywka, a jed-
nocześnie wielka potrzeba, która domaga 
się realizacji. Interesuje mnie człowiek 
wkomponowany w piękno natury, dzieło  
Stwórcy. Ludzkie doznania, pragnienia, 
nadzieje, szczęście człowieka, które jest 
w nim samym, a którego często nie do-
strzega, bo jest zabiegany lub za dużo 
oczekuje”. Fascynuje się malarstwem, 
które łączy dekoracyjność z symbolizmem. 
Stworzyła cykle obrazów: „Przemijanie”,  
„Strumienie”, „Cztery pory roku”. Swoje 
obrazy prezentowała na około 230 wy-
stawach w Polsce i w Czechach, brała 
udział w 65 Interdyscyplinarnych Plene-
rach Artystycznych.  Aktywna członkini 

Polsko-Czeskiego Klubu Artystycznego 
ART.STUDIO w Mieroszowie. Członek 
Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Od 13 lat kieruje Galerią Artystyczną  „Lą-
dek Zdrój” w Lądku – Zdroju. W 2019 r. 
otrzymała Dyplom Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego za działalność kul-
turalno-społeczną. Malowanie jest dla niej 
przeżyciem emocjonalnym i intelektualną 
zabawą, grą  znaczeniami.

Se narodil ve Vrchovině u Nové Paky a tvořil 
v Polici nad Metují. Zamiloval si malířství, 
které se stalo náplní jeho života. V jeho tvorbě 
jsou zřetelné dvě fascinace: nespoutaná ra-
dost tvoření a čisté a autentické okouzlení 
krásou přírody, zejména krajinou té části 
Sudet - Broumovské výšiny. Účastník mno-
ha malířských plenérů v Čechách a v Polsku. 
V Polsku vystavoval mimo jiné v „Galerii na 
Piętrze“ v Boguszowě-Gorcích, v regionálním 
muzeu v Jaworze, v Muzeu dolnoslezského 
tkalcovství  Kamienné Górze, v Galerii MOK 
v Nové Rudě, Lądku-Zdroj, ve Vratislavi, Svi-
noústí, Štětíně, Mieroszowě, Radzionkowě, 
Miasteczku Śląskim. Spoluzakladatel Polsko-
-českého uměleckého klubu ART. STUDIO 
v Mieroszowě, aktivní člen Organizačního 
výboru Polsko-českých dní křesťanské kul-
tury. Zařazen mezi tvůrce označené názvem 
trpělivě popisujících svět.

Od narození obyvatelka Země Lądecké(s 
výjimkou desetiletého pobytu na Horním Sle-
zsku). Zájem o uměleckou tvorbu projevila už 
v dětství: „Verše píšu od dávna, maluji od 38 
let. Tyto moje zájmy mě obohacují a baví. Je 
to rozptýlení ale také velká potřeba, která se 
domáhá naplnění. Zajímá mě člověk vkompo-
novaný do krásné přírody, dílo Tvůrce. Lidské 
pocity, touhy, naděje, štěstí člověka, které je 
v něm samém, které často nevidí, protože 
je rozběhaný nebo příliš očekává.“ Obdivu-
je malířství, které spojuje dekorativnost se 
symbolismem. Vytvořila cykly obrazů Míjení, 
Prameny, Čtyři roční doby. Své obrazy prezen-
tovala přibližně na 230 výstavách v Polsku a v 
Čechách, účastnila se 65 interdisciplinárních 
uměleckých plenérů. Je aktivní členkou Pol-
sko-českého uměleckého klubu ART. STUDIO 
v Mieroszowě. Člen svazu polských výtvarných 
umělců. 13 let vede Uměleckou galerii „Lądek 
Zdrój” v Lądku – Zdroj. V roce 2019 obdržela 
Diplom ministra kultury a národního dědictví 
za kulturně společenskou činnost. Malování je 
pro ni emocionálním zážitkem a intelektuální 
zábavou, hrou významů. 

Ur. 1946 r. Od dzieciństwa lubiła rysować 
i tworzyć prace ręczne, dlatego poszła do 
Średniej Artystyczno-Przemysłowej Szkoły 
Szklarskiej w Żeleznym Brodzie. Uczy-
ła się produkcji szklanych fi gurek, które 
robi do dzisiaj. W wolnym czasie maluje: 
starą ludową architekturę, obiekty prze-
mysłowe, martwą naturę i portrety. Od 40 
lat pisze kronikę gminy, do której maluje 
znikające w okolicy domy. Jest członkiem 
Towarzystwa Podkarkonoskich Plastyków 
w Novej Pace i od 15 lat kierownikem koła 
plastyków amatorów w Semily. Razem 
z przyjaciółmi prowadzi malarską grupę 
Košťál w gminie Košťálov koło Semily, 
gdzie jest współorganizatorem corocznej 
wystawy twórczości członków towarzysz-
twa i corocznego pleneru malarskiego. 
Uczestniczy 
c o r o c z n i e 
w  k i l k u 
p lene rach 
w Czechach 
i w Polsce 
oraz wysta-
wach pople-
nerowych.

Nar. 1946 r. Od dětství ráda kreslila a tvoři-
la rukama, proto šla studovat na Střední 
uměleckoprůmyslovou školu sklářskou do 
Železného Brodu. Zde vystudovala obor 
výroby skleněných figurek, jejichž výrobě 
se věnuje doposud. Ve volném čase maluje, 
nejraději zachycuje mizející starou lidovou 
architekturu a industrii, ale také zátiší, portréty 
či květiny. 40 let píše obecní kroniku, do které 
také maluje mizející domy v obci. Je členkou 
Podkrkonošských výtvarníků v Nové Pace, 
přes 15 let vedoucím členem kroužku malířů 
amatérů v Semilech. Spolu s kamarádem 
je také vedoucím členem výtvarné skupiny 
Košťál v obci Košťálov u Semil, kde zároveň 
pořádá každoroční výstavu tvorby členů spo-
lku i každoroční malířský plenér. S manželem 
Janem uspořádali několik tématických výstav 
svých obrazů. Zúčastňuje se i poplenérových 
a spolkových výstav. Každým rokem jezdí na 

několik plenérů v 
Č e c h á c h  i  v 
Polsku, kde se 
setkává s do-
brými kamarády 
malíři.

Jan Kousal (1924-2007)

Krystyna 
Leśniewska–Pasionek

Jarmila Smetanová
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Uroczyste wręczenie Nagrody 
miało miejsce 22 października 
2020 roku w siedzibie Ambasady 
Republiki Czeskiej w Warszawie. 
Udział w ceremonii wzięli rów-
nież przedstawiciele Eurpejskie-
go Ugrupowania Współpracy 
Terytorialnej, polskiego Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych 
oraz Arkadiusz Ignasiak - Konsul 
Honorowy Republiki Czeskiej  
we Wrocławiu. Wręczając nagro-
dę Ambasador Republiki Czeskiej 
Ivan Jestřáb przypomniał, że 
nagroda Gratias Agit jest przy-
znawana już po raz dwudziesty 
czwarty. „Każdego roku odbiera 
ją wąskie grono osób, które przez 
wiele lat utrzymują przyjaciel-
skie stosunki z Republiką Czeską 
i w sposób znaczący przyczynili 
się do budowania więzi między 
swoim krajem a Republiką Cze-
ską. Bardzo mnie cieszy fakt, iż 
w Polsce tę nagrodę zdobyło już 
pięcioro osobistości (Agnieszka 
Holland, ojciec Tomasz Dostat-
ni, Andrzej Jagodziński, Mariusz 
Szczygieł i świętej pamięci Jacek 
Baluch), do których dziś dołącza 
osobistość szósta“. 

Julian Golak jest polskim dru-
karzem, wydawcą, nauczycielem 
i samorządowcem, działaczem 
opozycji antykomunistycznej. 
Na początku lat 90. założył Wy-
dawnictwo Ziemia Kłodzka i był 
jego prezesem. Od 1990 jest or-
ganizatorem Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej. Był po-
mysłodawcą i głównym organi-
zatorem Euroregionu Glacensis. 
Jeszcze w okresie PRL-u związany 
był z ruchem Solidarność Polsko-
Czesko-Słowacka, w latach 1995 - 
2020 stał na czele stowarzysze-
nia Solidarność Polsko-Czesko 
Słowacka. Został też członkiem 
zarządu fundacji o takiej samej 
nazwie. Z okazji czterdziestolecia 
SPCzS zainicjował upamiętnienie 
ruchu i osób z nim związanych 
poprzez nadanie skwerowi  
we Wrocławiu nazwy Solidarno-
ści Polsko-Czesko-Słowackiej, co 
miało miejsce w sierpniu 2020 
roku.

W ramach swojego przemó-
wienia po odebraniu nagrody 
Julian Golak powiedział: „Bar-
dzo dziękuję Panu Ministrowi  
za przyznanie nagrody „Gratias 
Agit” mojej skromnej osobie. Pra-
gnę zadedykować tą honorową 

nagrodę wszystkim działaczom 
społecznym, którzy kochają Soli-
darność Polsko - Czesko - Słowac-
ką i regularnie organizują życie 
społeczno - kulturalne, szczegól-
nie na bardzo długim pograni-
czu polsko-czeskim. Mieszkam 
zaledwie kilka kilometrów  
od granicy państwowej. Kiedyś 
był to teren wręcz zakazany, a za 
wstęp na obszary wzdłuż granicy 
były nakładane kary, dzisiaj jest 
to miejsce codziennej aktyw-
nej współpracy różnorodnych 
organizacji społecznych oraz 
samorządów. To właśnie tam  
na pograniczu kształtują się 
prawdziwe i naturalne relacje 
wśród mieszkańców, bowiem jest 
to papier lakmusowy aktualnych 
stosunków polsko - czeskich. To 
właśnie tam już od ponad 30 lat 
realizujemy w codziennym życiu 
nasze hasło „Bądźmy Rodziną”, 
które jest także celem, do któ-
rego wytrwale dążymy nie tylko 
jako mieszkańcy pogranicza.“

Tomáš Petříček - Minister 
Spraw Zagranicznych Republiki 
Czeskiej przyznał w 2020 roku 
nagrodę honorową Gratias Agit 
12 osobom z 10 krajów świata. 
Są to w opinii czeskiego MSZ 
najbardziej zasłużone osobi-
stości dla budowania dobrych 
więzi pomiędzy swoim krajem, 
a Republiką Czeską:
1. Joan Chandos Baez (USA), pio-
senkarka folkowa
2. Peter Bugge (Dania), profesor 
na Uniwersytecie Aarhaus,
3. Jara Dusatko (USA), propaga-
torka języka czeskiego w USA
4. Akif Guliyev (Azerbejdżan), 
profesor na Uniwersytecie  

w Baku
5. David Avraham Hercky (Izra-
el), honowory konsul Republiki 
Czeskiej w Elatu
6. Tali Nates (Republika Południo-
wej Afryki), dyrektor Centrum 
Holokaustu w Johanesburgu.
7. Alena Sluneckova (Francja), 
reżyserka i producentka filmowa.
8. Emanuel de Vericourt (Francja), 
dyrektor i producent teatralny
9. Thorvald Steen (Norwegia), 
pisarz i historyk
10. Margita Sterbova (Pakistan), 
działaczka humanitarna
11. Otto Zachar (Węgry), założy-
ciel i długletni przewodniczący 
Klubu Przyaciół Bohemia, 
12. Julian Golak (Polska), pionier 
polsko - czeskiej współpracy, or-
ganizator Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy 
Rodziną”. 

Nagrodę Gratias Agit od roku 
1997 corocznie przyznaje Mini-
ster Spraw Zagranicznych Repu-
bliki Czeskiej osobom czeskiego 
pochodzenia żyjącym za granicą 
oraz przyjaciołom Czeskiej Re-
publiki, którzy dobrowolnie po-
magają propagować dobre imię 
Republiki Czeskiej na świecie. 
Nagrodę Gratias Agit otrzymało  
do tej pory tylko sześciu Polaków:
Mariusz Szczygieł (2009) – dzien-
nikarz, autor książek promują-
cych Republikę Czeską – Got-
tland, Laska nebeska, Zrób sobie 
raj czy Osobisty przewodnik po 
Pradze
Andrzej Jagodziński (2013) - tłu-
macz
Agnieszka Holland (2014) – re-
żyserka filmowa i teatralna, sce-
narzystka

prof. Jacek Baluch (2015) – sla-
wista, literaturoznawca, tłumacz 
literatury czeskiej
Ojciec Tomasz Dostatni (2017) 
dominikanin, duszpasterz inte-
ligencji, rekolekcjonista

Julian Golak (2020) - od 30 
lat główny organizator Polsko - 
Czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej „Bądźmy Rodziną”, 
organizator konkursów wiedzy  
o Polsce i Czechach dla szkół pod-
stawowych i średnich. Rzecznik 
generalny Solidarności Polsko - 
Czesko - Słowackiej. Pomysło-
dawca, inicjator i koordynator 
Międzynarodowego Szlaku  
św. Wojciecha z Pragi do Gdań-
ska. Autor książek „Wspomnienia 
o Polakach i Czechach”, „Bądźmy 
Rodziną nie tylko na pograniczu”. 

W 2003 roku nagrodę przy-
znano stowarzyszeniu Solidar-
ność Polsko - Czesko - Słowacka”. 
Nagrodę odebrał 19 czerwca 
2003 roku Julian Golak, jako 
szef SPCzS z rąk Cirila Svobody - 
wicepremiera i ministra spraw 
zagranicznych Czech.

W  2 0 1 3  ro k u  n a gro d ę 
otrzymał Andrzej Jagodziń-
ski. Jest uznawany za jednego  
z najlepszych polskich tłuma-
czy, przetłumaczył dziesiątki 
tekstów czeskich autorów, 
przede wszystkim V. Havla, Jo-
sefa Škvoreckiego, M. Kundery, 
J. Seiferta, P. Kohouta, B. Hrabala,  
J. Grušy, D. Mitany, V. Fischla.  
W 2019 roku nagrodą wyróżnio-
no Memoriał, organizację dzia-
łającą w Rosji i dokumentującą 
zbrodnie komunizmu. 

Teresa Bazała

NAGRODA GRATIAS AGIT DLA JULIANA GOLAKA

22.10.2020 r. Ambasador Republiki Czeskiej Ivan Jestřáb wręcza nagrodę Julianowi 
Golakowi. Fot. Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Nagroda Gratias Agit
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Rada Krajowa Ruchu Sto-
w a r z y s z e ń  R e g i o n a l ny c h 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz 
Dolnośląskie Towarzystwo 
Regionalne przeprowadzi-
ły kolejną edycję konkursu  
im. Anatola J. Omelaniuka na naj-
lepszą książkę regionalistyczną.                                                      
Patron Nagrody był wybitnym 
regionalistą polskim, wielce 
zasłużonym w szerzeniu idei 
regionalnych i inspirowaniu 
stowarzyszeń regionalnych  
do działań na rzecz małych oj-
czyzn.

Kapituła Nagrody im. Anatola 
J. Omelaniuka postanowiła przy-
znać trzy Nagrody im. Anatola  
J. Omelaniuka: Nagrodę Główną 
Panu Robertowi Leszczyńskie-
mu za wszechstronne, bogate  
i wnikliwe przedstawienie dzie-
jów i współczesności wsi Wój-
towice k. Bystrzycy Kłodzkiej  
w starannie wydanej przez Fun-
dusz Lokalny Masywu Śnieżnika 
książce „Wójtowice. 700 lat w kre-
sowej dolinie”.

Nagrodę specjalną Panu 
Markowi Robertowi Górniakowi  
za Pamiętniki i wspomnie-
nia osadników rejonu gminy 
Grębocice (zeszyt 5), które są 
kontynuacją wyjątkowej wie-
lotomowej serii wspomnień  
i relacji pierwszych osadników  
i ich potomków na terenie Zie-
mi Głogowskiej.  Seria ta stanowi 
nieocenione źródło do badań 
nad społecznościami lokalny-
mi ziem odzyskanych po 1945 r.

W kategorii czasopism nagro-
dę otrzymuje zespół miesięczni-
ka „Ziemia Kłodzka” wydawanego 
od 1989 r. przez Stowarzyszenie 
Komitet Obywatelski Ziemia 
Kłodzka i Wydawnictwo Ziemia 
Kłodzka – za wszechstronne, do-
brze udokumentowane i atrak-
cyjnie przedstawione informacje 
o przeszłości i teraźniejszości 
mikroregionu Kotliny Kłodzkiej.

Wręczenie nagród odbę-
dzie się po zniesieniu ograni-
czeń związanych z pandemią 
Covid-19.

NAGRODA IM. ANATOLA OMELANIUKA 
DLA „ZIEMI KŁODZKIEJ” 

Anatol Jan Omelaniuk

W 2020 roku w Czechach zor-
ganizowano wybory samorzą-
dowe na szczeblu regionalnym. 

W kraju libereckim, który 
graniczy z Polską od strony  
Karkonoszy Martin Puta został 
ponownie wybrany hejtmanem 
kraju libereckiego.  Poniżej przed-
stawiamy wyniki wyborów oraz 
sylwetkę hejtmana M. Puty.

Wyniki wyborów 
w Kraju Libereckim

Frekwencja wyborcza wy-
niosła 40,41% uprawnionych do 
głosowania W Kraju Libereckim 
wygrali Burmistrzowie dla Kraju 
Libereckiego (SLK) – 38,57%. Za 
nimi: ANO 2011 – 17,85% i ODS. – 
8,59% 

Sejmik Kraju Libereckiego 
składa się z 45 radnych:  SLK – 22 
mandaty, ANO 2011 – 10 manda-

tów, Piraci – 5 mandatów, ODS – 
5 mandatów, SPD – 3 mandaty

Skład zarządu Kraju Liberec-
kiego to: Martin Puta (Burmi-
strzowie dla Kraju Libereckiego 
„SKL”) – Hetman Kraju Liberec-
kiego (3 kadencja), Jan Svitak 
(SKL) – 1. Zastępca Hetmana, 
odpowiedzialny za transport, 
Zbyněk Miklík (Piraci) - odpowie-
dzialny za sprawy gospodarcze, 
nadzór właścicielski, inwestycje, 
informatykę, Dan Ramzer (ODS) – 
odpowiedzialny za szkolnictwo, 
młodzież, sport, zatrudnienie, 
Petr Tulpa (SKL) – odpowie-
dzialny za sprawy społeczne, 
Květa Vinklátová (SKL) – odpo-
wiedzialna za kulturę, ochronę 
zabytków, turystykę, Vladimír 
Richter (ODS)– odpowiedzial-
ny za ochronę zdrowia, Václav 
Židek (Piraci) – odpowiedzialny 

za rolnictwo , Jiří Ulvr (SKL) – 
odpowiedzialny za rozwój regio-
nalny, projekty UE, planowanie 
przestrzenne oraz rozwój obsza-
rów wiejskich 

Martin Půta (l. 49, r. 1971) - 
Hejtman Kraju Libereckiego 

Jego rodzina to żona Sylwia, 
córki Weronika, Wiktoria i Waleria

Posiada następujące wy-
kształcenie: Studia licencjackie 
– Administracja Publiczna, Uni-
wersytet w Pradze, 2010 oraz 
studia magisterskie – Europeisty-
ka i administracja, Uniwersytet  
w Pradze, 2013

Zdobył doświadczenia zawo-
dowe pracując jako technolog  
i kierownik produkcji w Vulkan, 
Hradek nad Nisou (1993- 2002), 
Burmistrz Hradka nad Nisou  
(od XI 2002 r.), Członek Komitetu 

na rzecz Rozwoju Regionalnego 
i Gospodarczego Liberca (od XI 
2004 r.), radny regionu Liberec 
(od II 2007), Prezes Stowarzysze-
nia Gmin w Libercu (2008 - 2011) 
oraz Przewodniczący Euroregio-
nu Nysa (od III 2011).

Martin Puta, hejtman kraju libereckiego.

Julian Golak

WYBORY SAMORZĄDOWE W KRAJU LIBERECKIM
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Obchody rozpoczęły się ogło-
szeniem ogólnopolskiego kon-
kursu literackiego i plastycznego 
„Błogosławiony Ks. Gerhard Hir-
schfelder - obrońca młodzieży”, 
zorganizowanym przez Parafię 
św. Bartłomieja w Kudowie-Zdro-
ju, Fundację Odnowy Ziemi No-
worudzkiej oraz Niemieckie To-
warzystwo Społeczno-Kulturalne 
w Kłodzku. Patronat Honorowy 
nad Konkursem sprawował Ordy-
nariusz Świdnicki Biskup Marek 
Mendyk. Patronatem medialnym 
konkurs objęły: ogólnopolski 
„Nasz Dziennik” oraz czasopismo 
„Ziemia Kłodzka. Od Kladskeho 
pomezi. Glatzer Bergland”. Re-
gulamin konkursu ogłaszały też 
tygodniki katolickie „Gość Nie-
dzielny” i „Niedziela”.

Uroczyste obchody 10.Le-
cia Beatyfikacji Bł. Ks. Gerhar-
da Hirschfeldera miały miejsce  
w dn.18-25 września 2020 w By-
strzycy Kłodzkiej, w Sanktuarium 
na Górze Iglicznej i w Kudowie- 
Zdroju Czermnej. Trzydniowe 
obchody zainaugurowali nauczy-
ciele i uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Bystrzycy 
Kłodzkiej pod przewodnictwem 
dyrektora szkoły Pawła Popiela. 
W piątkowy poranek 18 września 
uczniowie klas szóstych i siód-
mych, w większości uczestnicy 
Konkursu plastycznego poświę-
conego Bł. Ks. Gerhardowi, złożyli 
wiązankę kwiatów przed znajdu-
jącym się koło szkoły pomnikiem 
upamiętniającym bystrzyckiego 
wikarego i duszpasterza mło-

dzieży oraz odmówili wspólnie 
modlitwę do Błogosławionego. 

W sobotę 19 września odbyła 
się uroczystość w Sanktuarium 
Matki Bożej Śnieżnej na Górze 
Iglicznej w Wilkanowie, gdzie  
o godzinie 12.00 odprawio-
na została Msza święta dzięk-
czynna pod przewodnictwem  
J. E. Ks. Bp Adama Bałabucha. 
Po mszy świętej Ksiądz Biskup 
poświęcił Tablicę upamiętniającą 
pielgrzymki z wiernymi do tego 
sanktuarium, jakie prowadził tu-
taj Bł. Ks. Gerhard Hirschfelder.

Główne uroczystości miały 
miejsce 20 września w kościele 
św. Bartłomieja oraz przy grobie 
Błogosławionego w Kudowie – 
Zdroju Czermnej. O godzinie 
12.00 sprawowana była uroczy-
sta Msza święta pod przewodnic-

twem J.E Ks. Bp Marka Mendy-
ka Ordynariusza Świdnickiego.  
Po mszy świętej odbyła się mo-
dlitwa przy grobie Błogosławio-
nego, po czym zebrani Polacy  
i Czesi udali się na wspólny 
obiad. Spotkanie to było też 
okazją do zaprezentowania 
nowemu Ordynariuszowi 10-let-
nich działań na rzecz promocji 
kultu pierwszego Błogosławio-
nego diecezji świdnickiej, po-
dejmowanych po beatyfikacji 
w różnych miejscach związa-
nych z działalnością Błogosła-
wionego, przez różne osoby  
i instytucje. Ksiądz Biskup zwie-
dził też wystawę poświęconą 
Błogosławionemu w Między-
narodowym Domu Spotkań  
im. Bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera 
w Kudowie-Zdroju Czermnej.

Podsumowaniem obchodów 
było otwarcie w dniu 25 września 
wystawy obrazów poświęco-
nych Bł. Ks. Gerhardowi, zorga-
nizowanej w Galerii „Cyganeria”  
we współpracy z Miejską Bibliote-
ką Publiczną w Kudowie-Zdroju.  
W czasopiśmie „Ziemia Kłodz-
ka”, które przez dziesięć lat 
dokumentowało działania po-
święcone promocji kultu Błogo-
sławionego, ukazał się wywiad 
z ks. prof. Tadeuszem Fitychem, 
który ocenił przekazywanie Pola-
kom dziedzictwa Błogosławione-
go. Ksiądz Profesor przygotował 
też obszerną bibliografię prac po-
święconych BŁ. Ks. Gerhardowi 
oraz tak potrzebną jego biografię 
do Wikipedii, która została prze-
tłumaczona na język czeski i język 
niemiecki.

Msza święta dziękczynna za beatyfikację ks. Gerharda Hirschfeldera - pierwszego błogosławionego diecezji świdnickiej w kościele  
św. Bartłomieja w Kudowie - Zdroju Czermnej.

Teresa Bazała

OBCHODY 10. ROCZNICY BEATYFIKACJI 
BŁ. KS. GERHARDA HIRSCHFELDERA

Uczestnicy uroczystości w kościele św. Bartłomieja w Kudowie - Zdroju Czermnej.Modlitwa przy grobie Błogosławionego.
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DE Die Feierlichkeiten be-
gannen mit der Ankündigung 
des landesweiten Literatur- und 
Kunstwettbewerbs "Seliger Ka-
plan Gerhard Hirschfelder - Ju-
gendverteidiger ", organisiert von 
der Pfarrei St. Bartholomäus in 
Kudowa-Zdrój (Bad Kudowa), 
der Stiftung zur Erneuerung 
der Region Nowa Ruda und der 
Deutschen sozial-kulturellen Ge-
sellschaft Kreisverband Kłodzko 
(Glatz). Den Wettbewerb hatte 
der Ordinarius von Świdnica 
(Schweidnitz), Bischof Marek 
Mendyk, unter der Schirmherr-
schaft. Das Medienpatronat über 
den Wettbewerb wurde von der 
landesweiten Zeitschrift "Nasz 
Dziennik" und der Zeitschrift 
"Ziemia Kłodzka-Od Kladskeho 
Pomezi-Glatzer Bergland“ über-
nommen. Die Regeln des Wett-
bewerbs wurden auch von den 
katholischen Wochenzeitungen 
"Gość Niedzielny" und "Niedziela" 
bekannt gegeben.

Die Gedenkfeierlichkeiten 
zum 10. Jahrestag der Selig-
sprechung von Kaplan Gerhard 
Hirschfelder fanden vom 18. bis 
25. September 2020 in Bystrzyca 
Kłodzka (Habelschwerdt), in der 
Kirche auf dem Berg Góra Iglicz-
na (Spitziger Berg) und in Kudo-
wa-Zdrój Czermna (Bad Kudowa 
Tscherbeney) statt. Die dreitägi-
ge Feier wurde von Lehrern und 
Schülern des Allgemeinbilden-
den Schulverbundes in Bystrzyca 
Kłodzka (Habelschwerdt) unter 
der Leitung von Paweł Popiel, 

dem Schulleiter, eröffnet. Am 
Freitagmorgen, dem 18. Sep-
tember, legten die Schüler der 
sechsten und siebten Klasse, 
hauptsächlich Teilnehmer des 
Kunstwettbewerbs, der dem 
seligen Kaplan Gerhard gewid-
met war, einen Blumenstrauß an 
dem vor der Schule stehenden 
Denkmal nieder, das an den 
Habelschwerdter Priester und 
Jugendkaplan erinnert, und spra-
chen gemeinsam ein Gebet zu 
dem Seligen. 

Am Samstag, dem 19. Sep-
tember, fand in der Wallfahrt-
skirche Maria Śnieżna  (Maria 
Schnee) auf dem Berg Igliczna 
(Spitziger Berg) in Wilkanów 
(Wölfelsdorf ) eine Feier statt, 
wo um 12.00 Uhr eine Danke-
smesse unter dem Vorsitz S.E. 
Bischof Adam Bałabuch gefeiert 
wurde. Nach der Heiligen Messe 
weihte der Bischof die Tafel zum 
Gedenken an die Pilgerfahrten 
ein, die der selige Kaplan Gerhard 
Hischfelder mit den Gläubigen 
zu diesem Heiligtum unternahm. 

Die Hauptfeierlichkeiten 
fanden am 20. September in 
der Kirche St. Bartholomäus und 
am Grab des Seligen in Kudowa 
- Zdrój Czermna statt. Um 12.00 
Uhr wurde eine feierliche Heilige 
Messe unter dem Vorsitz S.E.  Bi-
schof Marek Mendyk, Ordinarius 
von Świdnica gefeiert. Nach der 
Heiligen Messe fand am Grab des 
Seligen ein gemeinsames Gebet 
statt, und dann gingen die ver-
sammelten Polen und Tschechen 

zu einem gemeinsamen Mitta-
gessen. Das Treffen war auch eine 
Gelegenheit, dem neuen Ordi-
narius 10 Jahre Aktivitäten zur 
Förderung des Kultes des ersten 
Seligen der Diözese Świdnica 
vorzustellen, die nach der Se-
ligsprechung an verschiedenen 
Orten im Zusammenhang mit der 
Tätigkeit des Seligen von ver-
schiedenen Personen und Insti-
tutionen durchgeführt wurden. 
Der Bischof besuchte auch die 
Ausstellung für den Seligen im 
Internationalen-Kaplan-Gerhard-
Hirschfelder-Begegnungshaus in 
Kudowa-Zdrój Czermna.

Die Zusammenfassung der 
Feierlichkeiten war die Eröffnung 
einer Ausstellung mit Gemälden, 
die dem seligen Kaplan Gerhard 
gewidmet waren, organisiert in 

der Galerie "Cyganeria" in Zu-
sammenarbeit mit der Stadtbi-
bliothek in Kudowa-Zdrój. In der 
Zeitschrift „Ziemia Kłodzka”, die 
zehn Jahre lang die Aktivitäten 
zur Förderung des Kultes des Se-
ligen dokumentierte, erschien 
ein Interview mit Priester Prof. 
Tadeusz Fitych, der die Weiter-
gabe des Erbes des Seligen an 
die Polen bewertete. Professor 
Fitych hat auch eine umfassende 
Bibliographie der Werke erstellt, 
die dem seligen Kaplan Gerhard 
Hirschfelder gewidmet sind und 
seine dringend benötigte Biogra-
fie für Wikipedia, die ins Tsche-
chische und Deutsche übersetzt 
wurde. 

[Übersetzung: Irena Rogowska]

Bischof Adam Bałabuch weiht eine Gedenktafel ein , die an die Wallfahrten des seligen 
Kaplan Gerhard Hirschfelder zur Kirche Maria Schnee erinnert.

Teresa Bazała

FEIERLICHKEITEN ZUM 10. JAHRESTAG DER SELIGSPRECHUNG 
VON KAPLAN GERHARD HIRSCHFELDER 

Eröffnung der Ausstellung "Seliger Kaplan Gerhard Hirschfelder - Jugendverteidiger"  
in der Galerie "Cyganeria" in Kudowa-Zdrój.

Jungendliche aus dem Schulverbund in Bystrzyca Kłodzka legen Blumen  
an der Gedenktafel nieder, die an den Seelsorger  Kaplan  Gerhard Hirschfelder erinnert. 
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XXXI Polsko-Czeskie Dni 
Kultury Chrześcijańskiej „Bądź-
my Rodziną” odbywały się  
od stycznia do listopada 2020 
roku w 14 miejscowościach  
w Polsce i w Czechach. Z powo-
du pandemii koronawirusa oraz 
wprowadzanych restrykcji sani-
tarnych i administracyjnych, za-
sięg Dni został znacznie zmniej-
szony i zaplanowane imprezy 
organizatorzy musieli odwołać 
lub ograniczyć. W 2020 roku zo-
stało zorganizowanych 60 różno-
rodnych wydarzeń społeczno - 
kulturalnych, w tym 10 koncer-
tów, 9 przedstawień teatralnych, 
4 wystawy, przeprowadzono  
21 prelekcji. Ponadto udało się  
(z zachowaniem wymogów sani-
tarnych) przeprowadzić polsko - 
czesko - ukraiński plener arty-
styczny w czeskiej miejscowości 
Křinice.

Dużym echem odbiła się 
pierwsza promocja książki  
pt. „Historia Czech” , autorstwa 
prof. Jana Rychlika i Wladimira 
Benczewa. Promocję tej książki, 
na którą czekaliśmy ponad pół 
wieku, zorganizowano w ko-

ściele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Kłodzku. 

Inauguracja odbyła się  
w dniu 27.02.2020 roku w Nowej 
Rudzie. W tym dniu w Bibliotece 
Miejskiej, w sali im. Zdzisława Le-
śniaka został zorganizowany cykl 
różnych wydarzeń z udziałem 
Polaków i Czechów. Głównym 
punktem był benefis Lucyny 
Wierzbickiej, artystki malarki 
z Boguszowa - Gorc. Artystce 
wręczono Nagrodę honorową 
im. Jana Pawła II oraz zaprezen-
towano wystawę jej obrazów. 
Podczas tego uroczystego wy-
darzenia wręczono także sym-
boliczne podziękowania najbar-
dziej zasłużonym organizatorom 
życia społeczno-kulturalnego 
na pograniczu polsko-czeskim. 
Koncertowała młodzież ze Szko-
ły Artystycznej z Broumova,  
pod kierunkiem pani Romany 
Roškovej. 

 Niestety w kolejnych miesią-
cach 2020 roku niespodziewana 
pandemia nowego wirusa spo-
wodowała, że życie społeczno- 
kulturalne zostało mocno ogra-
niczone. Nie odbyły się między 

innymi zaplanowane wcześniej 
następujące wydarzenia społecz-
no-kulturalno-edukacyjne, takie 
jak: Konkurs Recytatorski Poezji 
Religijnej, Konkurs „Co wiesz  
o pograniczu polsko-czeskim?”, 
Konkurs wiedzy o św. Wojcie-
chu, Konkurs Wiedzy o Polsce 
i Czechach, Międzynarodowy 
Interdyscyplinarny Plener Arty-
styczny, Prezentacja zwyczajów 
świątecznych w Polsce, Czechach 
i innych krajach europejskich. 
Uroczystości otwarcia nowych 
stacji na Międzynarodowym 
Szlaku św. Wojciecha zostały 
odwołane, zorganizowano jedy-
nie otwarcie stacji w Żórawinie  
w powiecie wrocławskim. 

Głównym organizatorem 
XXXI edycji Dni (podobnie jak 
w latach ubiegłych) było Sto-
warzyszenie Komitet Obywa-
telski Ziemi Kłodzkiej. Akcję  
w 2020 roku współorganizowały 
następujące instytucje: Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 
Stowarzyszenie Solidarność 
Polsko-Czesko-Słowacka, Miej-
ski Ośrodek Kultury i Sztuki  
w Bielawie, Miejski Ośrodek Kul-

tury w Nowej Rudzie, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Nowej 
Rudzie, Gmina Żórawina, Polsko- 
Czeskie Towarzystwo Naukowe, 
Klub Muzyki i Literatury we Wro-
cławiu, Niemieckie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne w Kłodzku, 
Towarzystwo Miłośników Biela-
wy, parafie rzymskokatolickie  
w Boguszowie - Gorcach, Ku-
dowie - Czermnej, Broumovie, 
Bielawie, Kłodzku. Fundacja 
Odnowy Ziemi Noworudzkiej, 
Oddział Akcji Katolickiej w Bogu-
szowie – Gorcach, PTTK - oddział 
w Ząbkowicach Śląskich oraz Pol-
sko-Czeski Klub Artystyczny Art. 
Studio w Mieroszowie.

Julian Golak

XXXI POLSKO-CZESKIE DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
„BĄDŹMY RODZINĄ” W 2020 ROKU

XXXI.  Polsko-české dny 
křesťanské kultury „Zůstaňme 
rodinou“ se konaly v lednu až 
listopadu 2020 ve 14 městech v 
Polsku a České republice. Vzh-
ledem k pandemii Koronaviru a 
zavedeným hygienickým a ad-
ministrativním omezením byl 
rozsah akce významně snížen 
a plánované akce musely být 
zrušeny nebo výrazně omezeny.

Slavnostní zahájení proběhlo 
27. února 2020 v Nowé Rudě. V 
ten den byla v městské knihovně 
v sále prof. Zdzisława Leśniaka 
uspořádána série různých akcí za 
účasti Poláků a Čechů. Hlavním 
bodem akce byl přínos Lucyny 
Wierzbické, malířky z Boguszo-
wa-Gorcí. Během setkání s uměl-
kyní jí byla udělena čestná cena 
Jana Pavla II a byla představena 

výstava jejích obrazů. Během 
této slavnostní akce bylo také 
uděleno symbolické poděkování 
nejvýznamnějším organizátorům 
společenského a kulturního ži-
vota v polsko-české příhraniční 
oblasti. Mladí lidé z umělecké 
školy v Broumově zahráli pod 
vedením paní Romany Roskové.

Bohužel v následujících 
měsících roku 2020 neočekávaná 
pandemie nového viru způsobila 
vážné omezení společenského a 
kulturního života.

Nekonaly se následující spo-
lečenské, kulturní a vzdělávací 
akce, například: Recitační soutěž 
náboženské poezie, Soutěž „Co 
víš o polsko-české hranici“, So-
utěž znalostí o sv. Vojtěchu, So-
utěž znalostí o Polsku a České 
republice, Mezinárodní inter-

disciplinární umělecký plenér, 
Prezentace vánočních zvyků v 
Polsku, České republice a dalších 
evropských zemích. Slavnostní 
otevření nových stanic na me-
zinárodní Svatovojtěšské stezce 
byla zrušena, bylo zorganizováno 
pouze otevření stanice v Żórawi-
ně u Vratislavi.

Hlavním organizátorem 
XXXI. edice Dnů křesťanské 
kultury (stejně jako v minulých 
letech) bylo sdružení Občanský 
výbor regionu Kladsko. Kampaň 
v roce 2020 spoluorganizovaly 
tyto instituce: Centrum kultury 
a umění ve Vratislavi, Polsko-če-
sko-slovenské sdružení solidarity, 
Městské centrum kultury a umění 
v Bielawě, Městské kulturní cen-
trum v Nowé Rudě, Městské kul-
turní středisko a Veřejná kniho-

vna v Nowé Rudě, Obec Żórawi-
na, Polsko-česká vědecká spole-
čnost, Klub hudby a literatury ve 
Vratislavi, Německá společenská 
a kulturní společnost - pobočka 
v Kladsku, Společnost milovníků 
Bielawy, Římskokatolické farnosti 
v Boguszówě-Gorcích, Kudówě-
-Czermné, Broumově, Bielawě a 
Kladsku. Nadace pro obnovu re-
gionu Nowa Ruda, pobočka Kato-
lické akce v Boguszowě - Gorce, 
PTTK - pobočka v Ząbkowicích 
Śląskich a Polsko-český umělecký 
klub Art. Studio z Mieroszowa.

Julian Golak, předseda orga-
nizačního výboru XXXI Polsko-
-českých dnů křesťanské kultury 
„Zůstaňme rodinou“

Julian Golak

XXXI DNY POLSKO-ČESKÉ KŘESŤANSKÉ KULTURY
 „ZŮSTAŇME RODINOU“ V ROCE 2020
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Kłodzko, 03.11.2020 roku. Podczas pierwszej promocji książki pt.  „Historia Czech” ojciec 
Robert Mól, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP prezentuje archiwalia.

Warszawa, 22.10.2020 roku.  Ivan Jestřáb - Ambasador Republiki Czeskiej wręczył 
Julianowi Golakowi nagrodę czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Gratias Agit”.

Nowa Ruda, 27.02.2020 roku. Benefis Lucyny Wierzbickiej w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Nowej Rudzie.

Wrocław, 27.08.2020 roku. Uroczyste otwarcie Skweru SPCzS we Wrocławiu. Od lewej: 
Jacek Sutryk - prezydent Wrocławia, Ivan Jestřáb -ambasador Czech, Jarosław Kresa - 
wicewojewoda dolnośląski, Andrej Droba - ambasador Słowacji i Julian Golak - Rzecznik 
Generalny SPCzS.

Nowa Ruda, 27.02.2020 roku. Koncert uczniów ze Szkoły Artystycznej w Broumovie.

Křinice, 13-18.09.2020 r. Polsko - czesko - ukraiński plener artystyczny. 

Żórawina, 22.08.2020 roku. Na placu przed kościołem nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy 
informacyjnej „Stacja Żórawina” na Międzynarodowym Szlaku św. Wojciecha. 

Kudowa - Zdrój Czermna, 22.08.2020 r. Poświęcenie pomnika upamiętniającego zmarłą 
Elisabeth Kynast.



10 Ziemia Kłodzka nr 304-306/styczeń - marzec 2021

Tymi słowami ks. prałat 
Romuald Brudnowski zachę-
cał podczas homilii obecnych  
do zacieśniania współpracy mię-
dzy narodami Polski i Czech oraz 
przezwyciężania przeciwności, 
szczególnie tych, które pojawiły 
się ostatnio. Homilia została wy-
głoszona w kościele św. Barbary 
w Starym Lesieńcu 5 październi-
ka 2020 roku, podczas kolejnej 
rocznicy wprowadzenia relikwii 
Św. Siostry Faustyny do tej świą-
tyni. Jak zauważył ks. Romuald, 
była to 17. rocznica tego wyda-
rzenia, a już po raz 15. uroczy-
stość ta odbywała się w ramach 
obchodów Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej. Przy 
okazji wspomnień ks. Romuald 
podziękował serdecznie Teresie 
Bazale i Julianowi Golakowi – or-
ganizatorom Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej oraz 
Henryce Wiadernej – prezesowi 
Parafialnego Oddziału Akcji Kato-
lickiej przy parafii Świętej Trójcy 
w Boguszowie-Gorcach za zaan-
gażowanie w coroczne obchody. 
To właśnie dzięki tym osobom 
uroczystość została wpisana  
w program Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej i dzięki 
temu, jak zwrócił uwagę, cała or-
ganizacja zyskała nową patronkę 
w osobie Świętej Siostry Faustyny 
Kowalskiej. 

Wspólnie z ks. Romualdem 
Brudnowskim Mszę Św. konce-
lebrowali: gospodarz spotkania 
ks. Andrzej Bajak - Proboszcz 
Parafii Świętej Trójcy w Bogu-
szowie-Gorcach, ks. Sławomir 
Augustynowicz - opiekun die-
cezjalny Akcji Katolickiej Diece-
zji Świdnickiej, ks. Marian Kop-
ko- Kustosz Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawiej w Krzeszowie 
oraz przybyły z Czech - ksiądz 
Franciszek - Proboszcz parafii 
Šonov. W uroczystości wzięli 
udział mieszkańcy Boguszowa - 
Gorc wraz z przedstawicielami 
władz lokalnych oraz organizato-
rzy Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, członkowie Akcji 
Katolickiej Diecezji Świdnickiej 
oraz inni goście przybyli z Polski 
i z Czech.

Po Mszy Świętej Danuta Goł-
don - Legler z Ogólnopolskiego 
Teatru „William Es” zaprezento-
wała spektakl oparty na zapi-
skach „Dzienniczka” św. Siostry 

Faustyny. Wcielając się w jej po-
stać, przedstawiła najważniejsze 
wydarzenia z życia Świętej. 

Następnie wszyscy przenie-
śli się na salę Akcji Katolickiej, 
gdzie w miłej atmosferze i przy 

ciepłym posiłku odbyła się wspól-
na agapa. 

W imieniu Organizatorów  
Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej i Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej przy 

parafii Świętej Trójcy składa-
my serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy modlitwą, 
ofiarą i pracą przyczynili się  
do zorganizowania tej uroczy-
stości. 

Marcin Sosialuk  

„BĄDŹMY RODZINĄ”

Okolicznościowy tort. Danuta Gołdon - Legler w roli świętej siostry Faustyny prezentuje fragmenty „Dzienniczka”.

Msza święta pod przewodnictwem ks. prałata Romualda Brudnowskiego. 

Uczestnicy uroczystości w kościele św. Barbary.
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Zastanawiającym jest zalud-
nianie południowo-zachodniej 
części Masywu Śnieżnika, leżą-
cych nawet około 800 m n p.m. 
Co prawda dawniej, tak jak i teraz 
z tym zaludnieniem było rozma-
icie, innych nawet niższych gór. 
Potwierdza to kolejne zaludnie-
nie tych ziem po niedawnym po-
wojennym wysiedleniu. Możliwe, 
że wpływ na to miała wyjątkowo 
gęsta sieć wszelkiego rodzaju 
cieków wodnych i strumieni, 
umożliwiających gospodaro-
wanie-życie.

Najdawniejsi mieszkańcy co 
pewien czas nękani wezbraniami 
wód, wierzyli, że można złu za-
pobiec błaganiami źródeł rzeki, 
przede wszystkim tej największej, 
najważniejszej. Jednak w tym 
wypadku znalezienie źródła było 
trudniejsze, gdyż było ich wiele, 
a niektóre w zależności od ilości 
wód gruntowych w czasie rozto-
pów i wielkich opadów, zmieniały 
wysokość występowania. Nazy-
wano je źródłami wędrownymi, 
górny poziom wyżówką, a dolny 
niżówką.

Ze skromnych przekazów 
wynika, że ta wędrówka źródeł 
doprowadziła do tego, że raz 
za główne źródło Nysy Kłodz-
kiej uważano źródło strumienia 
dzisiaj nazywanego Jodłówką, 
występujące na wysokości oko-
ło 800 m na szczycie Puchacza, 
innym razem źródło występują-
ce pod Trójmorskim Wierchem  
na wysokości 980 m n.p.m, da-
jące też więcej wody. Później 
wypływający z niego strumień 
nazwano Potoczyskiem, a Jo-
dłówkę Starą Nysą. Najprawdo-
podobniej po utworzeniu w 1881 
roku Kłodzkiego Towarzystwa 
Górskiego (Glatzer Gebirgsverein, 
GGV), które znacząco wpłynęło 
na rozwój turystyki, zaznaczo-
no w terenie i na turystycznych 
mapach źródło występujące  
na wysokości 920 m n. p. m 
na szczycie Jasień i ogłoszono 
głównym źródłem Nysy Kłodz-
kiej, mimo, że występowało niżej 
od źródła Potoczyska i nie podaje 
większej ilości wody. Wpłynęło 
to prawdopodobnie na nadanie 
nazwy źródła gospodzie, budo-
wanej w pobliskiej wsi Potoczek.

 Długie lata szukano jednak 
odpowiadającego wymienionym 
wymogom źródła. Jedni uważali, 

że trzeba uznać dwa źródła, inni 
trzy, jeszcze inni aż sześć, a nawet 
siedem. Pisano na ten temat ar-
tykuły w turystycznym miesięcz-
niku „Na szlaku”. Kres tym dysku-
sjom i poszukiwaniom położyło 
ogłoszenie i zaznaczenie na ma-
pie geologiczno-turystycznej  
w 1997 roku przez współpracują-
ce ze sobą Instytuty Geologiczne 
w Pradze i Warszawie, których 
naukowcy zaznaczyli wyraźnie 
źródło strumienia Potoczysko,  
a w miejsce tego wyrazu wpisa-
no Nysa Kłodzka. Tak jest to już  
na nowych mapach, między in-
nymi Gminy Międzylesie. Wiele 
lat nie zwracano uwagi na fakt, 
że źródło uważane za główne, 
inaczej jest zaznaczone na mapie, 
a inaczej w terenie. 

W 2004 roku skierowane 
zostało pismo do władz admi-
nistracyjnych o naprawienie tego 
błędu. To pismo i kolejne do in-
nych instytucji pozostawały bez 
echa. Wiele osób przytakiwało, 
podkreślało słuszność, ale nie 
podejmowało żadnych działań. 
Wnioskodawcom zależało, by 
zainteresować tym ciekawym, 
nie tak dawno wyludniającym 
się terenem, jak największą ilość 
osób.

Dopiero kiedy prezesem 
Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Kłodzkiej został Adam Łącki, 
który ożywił działania tej orga-
nizacji, sprawa ruszyła z miejsca. 
Zaplanowano zorganizowanie 
dużej imprezy turystycznej, ja-
kiej na ziemi kłodzkiej jeszcze nie 
było, przewyższającej obchody 
Światowego Dnia Turystyki, or-
ganizowane przed laty w oko-
licach Kudowy - Zdroju przez 
Dolnośląskie Stowarzyszenie 
Pilotów Wycieczek Zagranicznych  
na wniosek Romany i Leszka 
Majewskich, którzy jako jedyni  
na ziemi kłodzkiej taką licencję 
posiadali. Planowano przywie-
zienie specjalnym pociągiem 
turystów z Wrocławia i Nysy, 
a autokarami z miejscowości 
leżących w całej zlewni Nysy 
Kłodzkiej, jak również zaprosze-
nie przyjeżdżających własnymi 
środkami lokomocji. Zapropo-
nowałem ogłoszenie konkursu 
na nazwę źródła, ochrzczenie 
po oznaczeniu tablicą w odpo-
wiednim miejscu, wręczenie cer-
tyfikatów uczestnikom imprezy, 

przygotowanie pamiątek. Nie-
stety, zaistniała epidemia unie-
możliwiła to wielkie zamierzenie. 
Organizatorzy jednak nie zrezy-
gnowali, uważając, że może się 
to odbyć w znacznie mniejszym 
zakresie. Zapowiedziana impreza 
spotkała się z nadspodziewaną 
życzliwością ze strony Miasta  
i Gminy Międzylesie, Nadleśnic-
twa Międzylesie, telewizji, PKS-u 
w Kłodzku, Leśniczego Leśnic-
twa Lądek – Zdrój, gospodarza 
Ośrodka „Ostoja” w Jugowie  
i wielu innych.

Impreza rozpoczęła się 
wycieczką turystyczno - edu-
kacyjną na Trójmorski Wierch, 
obejrzeniem źródła uznanego 
wcześniej za właściwe. Termin 
12 września 2020 roku też nie 
był przypadkowy – to jeden 
dzień po 73. rocznicy utworze-
nia Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Kłodzkiej, pierwszego 
stowarzyszenia utworzonego  
na tzw. Ziemiach Odzyskanych 
oraz przed rozpoczęciem obcho-
dów Światowego Dnia Turysty-
ki (27. IX). Aktu chrztu i nadania 
imienia „Szczodre” dokonali: 
Elżbieta Żytyńska - Przewod-
nicząca Rady Miasta Kłodzka 
i Adam Łącki - znany i lubiany 
dawny dyrektor Przedsiębiorstwa 
Usług Turystycznych „Śnieżnik”, 
były starosta powiatu kłodzkiego,  
a obecnie przewodniczący Komi-
sji Rozwoju Turystyki i Ochrony 
Środowiska Rady Powiatu Kłodz-
kiego, a przede wszystkim prezes 
TMZK. Towarzyszyły temu krótkie 

przemówienia, umieszczenie ta-
blicy z odpowiednią informacją, 
wrzucenie bukiecika polnych 
kwiatów do źródła. Jak zwykle 
przy takich okazjach było gwarno 
i wesoło. Uwaga! Źródło należy 
do wędrownych, dlatego tablicę 
umieszczono tam, gdzie woda 
zawsze wypływa na wysokości 
950 m n.p.m. Gdyby ustawiono  
w miejscu, gdzie wypływa tyl-
ko w czasie wyżówki, to tury-
ści byliby zawiedzeni brakiem 
wody. Właściwy poziom 980 m 
jest trudno dostępny. Najlepiej 
dotrzeć tam, idąc od „Ostoi”, ale 
nie wchodzić na czerwony szlak, 
tylko w prawo drogą pożarową. 

Obecnie można zaryzykować 
stwierdzenie, że Nysa Kłodzka ma 
dwa źródła, chociaż na mapach 
zaznaczone jest jedno. To ozna-
czone wcześniej można przyjąć 
z szacunku do tych, którzy do-
konali tego jako pierwsi. Może  
w przyszłości zostanie uznane 
też to wypływające z Puchacza. 
Apeluję też o wykonanie prac 
ułatwiających dojście, a następ-
nie wyznaczenie odcinka szlaku  
do źródła. Nadleśnictwo Między-
lesie deklaruje pomoc. Zapra-
szam do dyskusji oraz zgłaszania 
propozycji. 

Leszek Majewski

CHRZEST NOWO OZNACZONEGO ŹRÓDŁA

Uczestnicy uroczystości oznaczenia źródła Nysy Kłodzkiej 12.09.2020 roku. 
Leszek Majewski - pierwszy od lewej.
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Tytuł artykułu nawiązuje  
do słów św. Jana Pawła II, 
wypowiedzianych w homilii  
4 czerwca 1997 roku w Kaliszu, 
podczas jego szóstej pielgrzymki  
do Ojczyzny. Słowa Papieża 
miały następujące brzmie-
nie: „Miarą cywilizacji - miarą 
uniwersalną, ponadczasową, 
obejmującą wszystkie kultu-
ry - jest jej stosunek do życia. 
Cywilizacja, która odrzuca bez-
bronnych, zasługuje na miano 
barbarzyńskiej. Choćby nawet 
miała wielkie osiągnięcia gospo-
darcze, techniczne, artystyczne, 
naukowe"1. Z przytoczonego 
tekstu wynika, że chodzi tu 
oczywiście o życie biologiczne 
człowieka, przede wszystkim  
o życie w okresach największego 
zagrożenia, jakim jest jego po-
czątkowy etap, etap prenatalny  
i etap końcowy, terminalny. Etap 
początkowy zagrożony jest przez 
aborcję, zaś końcowy - przez eu-
tanazję.   

Zawarty w temacie problem 
stosunku do życia przedstawię  
w wykładzie w kluczu stoso-
wanym w wielu naukach, tak-
że w niektórych dokumentach 
papieskich, jakim jest tryptyk, 
wyrażający się w schemacie: 
„Jak jest?" (a więc postawienie 
diagnozy, rozeznanie sytuacji; 
„voir" – „widzieć"), następnie: „Jak 
powinno być?" (przypomnienie 
zasad, norm zawartych w prawie 
naturalnym, w Objawieniu, na-
uce Kościoła, w prawidłach zdro-
wego rozsądku; „juger" - „sądzić”) 
oraz etap trzeci: jakie środki za-
stosować, jakie podjąć działania, 
by od stanu: „jak jest?" przejść  
do stanu „jak powinno być?”; 
„agir" - „działać”).

Problemat yk a  zawar ta  
w temacie jest bardzo rozległa. 
W artykule ograniczę się do za-
prezentowania sprawy ochro-
ny życia ludzkiego w ujęciu  
św. Jana Pawła II ,  głównie  
w oparciu o encyklikę Evan-
g e l i u m  v i t a e ,  o g ł o s z o n ą  
25 marca 1995 roku. Ponadto 
chcę dodać, że nasze spoj-
rzenie na stosunek do życia 
ograniczymy przestrzennie -  
do naszej cywilizacji chrześcijań-
skiej, nazywanej także cywilizacją 
łacińską, śródziemnomorską, eu-
ropejską czy euroatlantycką oraz 
czasowo - do ostatniego stulecia.

Stosunek do życia w naszej 
cywilizacji - diagnoza 
sytuacji 

Cywilizacyjny stosunek  
do życia, najjaskrawiej wyrażał 
się i wyraża w prawodawstwie 
państw, należących do naszego 
kręgu kulturowego. W państwach 
narodowych ukształtowanych  
po pierwszej wojnie światowej  
w Europie, po Traktacie Wer-
salskim w 1919 roku, prawo  
we wszystkich krajach chro-
niło ludzkie życie. Pierwszym 
państwem na świecie, które  
18 listopada 1920 roku zalega-
lizowało zabijanie nienarodzo-
nych dzieci był Związek Socjali-
stycznych Republik Radzieckich. 
Była to decyzja Lenina. Drugim 
przywódcą europejskim, który 
zalegalizował aborcję w swo-
im kraju był Adolf Hitler. Dążąc  
do utworzenia „rasy panów", 
doprowadził  w 1933 roku  
do legalizacji zabijania niemiec-
kich nienarodzonych dzieci, które 
mogły posiadać wady wrodzone. 

Na terenie Polski po raz 
pierwszy prawnie narzucono 
pełną dopuszczalność aborcji 
9 marca 1943 roku. Rozporzą-
dzenie hitlerowskiego okupan-
ta zezwalało kobietom polskim  
na nieograniczone żadnymi sank-
cjami zabijanie polskich niena-
rodzonych dzieci. Równocześnie 
zaostrzono kary, do kary śmierci 
włącznie, za zabicie niemieckiego 
nienarodzonego dziecka. 

Po II wojnie światowej hitle-
rowskie rozporządzenia utraciły 
moc prawną. Na pewien czas 
wrócono do przedwojennego 
prawa zakazującego aborcję.  
Po raz drugi dopuszczono  
w Polsce możliwość dokonywa-
nia aborcji 27 kwietnia 1956 roku, 
kiedy to polski Sejm, ukształto-
wany przez ludzi Stalina, uchwalił 
ustawę zezwalającą na aborcję. 
Ustawa ta z 1956 roku obowią-
zywała przez prawie czterdzieści 
lat, aż do 1993 roku. Po upadku 
komunizmu, nowy Sejm, dnia 
7 stycznia 1993 roku, głosami 
posłów opcji centroprawicowej, 
przy zdecydowanym sprzeciwie 
postkomunistów i liberałów, 
uchwalił ustawę o planowaniu 
rodziny, ochronie płodu ludzkie-
go i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży. W  Konstytucji 

RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku 
napisano słowa: „Rzeczpospolita 
Polska zapewnia każdemu czło-
wiekowi prawną ochronę życia". 
Jednakże wskutek doprecyzo-
wań konstytucyjnych aborcja 
została dozwolona w trzech 
przypadkach: w sytuacji zagro-
żenia zdrowia lub życia matki, 
w przypadku kiedy jest duże 
prawdopodobieństwo ciężkiego 
i nieodwracalnego upośledzenia 
dziecka lub nieuleczalnej cho-
roby, która zagraża jego życiu 
(tzw. przesłanka eugeniczna) 
oraz - gdy ciąża jest wynikiem 
gwałtu. Można powiedzieć, że 
prawo aborcyjne w Polsce nie 
zmieniło się od 1993 roku -  
za wyjątkiem kilku miesięcy  
na przełomie 1996 i 1997 roku - 
czyli trwa do tej pory tzw. abor-
cyjny kompromis. Pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku, ze względu na „przesłan-
kę eugeniczną", zabijano rocznie 
ok. 20-30 dzieci nienarodzonych,  
a obecnie ponad tysiąc. 22 paź-
dziernika 2020 roku Trybunał 
Konstytucyjny uznał przesłankę 
eugeniczną za niezgodną z naszą 
Konstytucją. 

O wiele łagodniejsze jest 
prawo do aborc j i  prawie  
we wszystkich krajach świa-
t a ,  n a  c z e l e  z  p a ń s t w a -
mi Uni i  Europejsk iej  oraz 
S t a n a m i  Z j e d n o c z o ny m i .  
W Europie aborcja legalnie 
jest zakazana tylko w czterech 
krajach i to najmniejszych. Są 
to: Andora, Malta, San Marino 
i Watykan. W kilku krajach jest 
dozwolona z ograniczeniem  
(np. Monaco, Liechtenstein, Pol-
ska). Ogólnie mówiąc, na świecie 
ciągle panuje tendencja do libe-
ralizowania prawa aborcyjnego. 
Statystyki aborcyjne w świato-
wym wymiarze są zatrważają-
ce. Aborcja jest dzisiaj główną 
przyczyną śmierci na świecie. 
W 2018 roku zabito w świecie 
w wyniku aborcji prawie 42 mi-
liony dzieci. Jeżeli przyjmiemy 
szacunkowo liczbę 50 mln rocz-
nie przez co najmniej ostatnie 
40 lat, to wychodzi nam poraża-
jąca liczba 2 000 000 000 (dwa 
miliardy) dzieci zabitych przed 
ich narodzeniem, 2 miliardy nie-
winnych, bezbronnych ludzi. Dla 
porównania - szacunkowo liczba 
ofiar II wojny światowej wynosi  

ok. 40 milionów zabitych. 
Do tych ofiar aborcji doko-

nywanej w sposób oficjalny,  
w majestacie prawa, trzeba do-
dać ofiary aborcji ukrytej, która 
ma miejsce w procederze zapłod-
nienia pozaustrojowego in vitro. 
W procederze tym dokonuje się 
uśmiercanie ludzkich zarodków, 
a także ich zamrażanie. Nikt nie 
wie, ile ginie owych zarodków  
w trakcie tego procederu i ile jest 
aktualnie embrionów zamrożo-
nych, gdyż liczby te nie są publi-
kowane. Należy przypuszczać, że 
liczba ich jest także porażająca. 

Mając to wszystko na uwa-
dze, św. Jan Paweł w encyklice 
Evangelium vitae napisał: „Wiek 
XX zapisze się jako epoka ma-
sowych ataków na życie, jako 
niekończąca się seria wojen  
i nieustanna masakra niewinnych 
istot ludzkich. Fałszywi prorocy  
i fałszywi nauczyciele odnieśli  
w tym stuleciu największe sukce-
sy. Niezależnie od intencji, które 
bywają różne i mogą się nawet 
wydawać przekonujące czy 
wręcz powoływać się na zasadę 
solidarności, stoimy tu w rzeczy-
wistości wobec obiektywnego 
„spisku przeciw życiu, w którym 
zamieszane są także instytucje 
międzynarodowe, zajmujące się 
programowaniem i planowaniem 
prawdziwych kampanii na rzecz 
upowszechnienia antykoncepcji, 
sterylizacji i aborcji"2. Ten proce-
der zabijania w majestacie prawa 
pozwala firmom proaborcyjnym 
gromadzić horrendalny kapitał. 
W ten sposób nakręca się spirala 
zła i nieprawości. Zdrowo myślą-
cych ludzi może wprowadzić  
w przygnębienie utrata zdrowe-
go rozsądku, totalne zaprzecze-

Bp Ignacy Dec

STOSUNEK DO ŻYCIA UNIWERSALNĄ MIARĄ CYWILIZACJI

Ks. bp Ignacy Dec
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nie godności człowieka, pode-
ptanie pierwszego, podstawo-
wego prawa człowieka do życia.  

Bóg dawcą i obrońcą życia 
ludzkiego - życie ludzkie 
darem i zadaniem

Wiemy dobrze, że jednym  
z największych obrońców życia 
ludzkiego w naszych czasach 
był św. Jan Paweł II. Świadczą  
o tym pisma, które nam pozosta-
wił, słowa, które wypowiedział 
podczas pielgrzymek apostol-
skich, podczas środowych au-
diencji, podczas niedzielnych 
spotkań z wiernymi na modlitwie 
Anioł Pański, w przemówieniach 
do różnych grup społecznych, 
szczególnie do małżonków,  
do lekarzy, do ludzi nauki i bizne-
su, do ugrupowań antyaborcyj-
nych. W najważniejszym doku-
mencie poświęconym ludzkiemu 
życiu, w encyklice Evangelium 
vitae, znajdujemy bardzo ważne 
teksty w obronie życia ludzkiego, 
sformułowane na bazie Bożego 
Objawienia, nauki Kościoła, tak-
że uczciwych nauk antropolo-
gicznych i zdrowego rozsądku. 
Dla przykładu przytoczymy tu 
niektóre z nich. W punkcie 53. 
wspomnianej encykliki o war-
tości i nienaruszalności życia 
ludzkiego czytamy: „Życie ludzkie 
jest święte, ponieważ od samego 
początku domaga się stwórcze-
go działania Boga" i pozostaje  
na zawsze w specjalnym od-
niesieniu do Stwórcy, jedyne-
go swego celu. Sam Bóg jest 
Panem życia, od jego początku aż  
do końca. Nikt, w żadnej sytu-
acji, nie może rościć sobie prawa  
do bezpośredniego zniszczenia 
niewinnej istoty ludzkiej"3. 

Gdy czytamy encyklikę, za-
uważamy, że św. Jan Paweł II nie 
ograniczył się w tym dokumen-
cie do przedstawienia katolickiej 
nauki o godności życia ludzkie-
go, o jego prawnej ochronie  
od poczęcia do naturalnej śmier-
ci, ale także wobec narastającej  
w naszych czasach zgody na za-
bijanie niewinnych istot ludzkich, 
odważył się mocno, tonem Jana 
Chrzciciela, wołać, że żaden par-
lament nie jest władny ograni-
czać prawa wszystkich istot ludz-
kich do życia, że prawo to nie 
wynika również z wyznaniowych 
założeń takiej czy innej religii, ale 
zapisane jest w samym naszym 
człowieczeństwie4. Mamy tu 
odwołanie się do zdrowego roz-
sądku. Kiedyś na jednej z konfe-

rencji rekolekcyjnych głoszonych  
do alumnów, ks. prof. Włodzi-
mierz Sedlak, twórca nowej 
nauki - bioelektroniki - mówiąc  
o aborcji, jako przyrodnik wska-
zał, że żaden dziki zwierz nie wy-
drapuje sobie płodu ze swego 
łona. 

O. Jacek Salij, komentując 
encyklikę Evangelium vitae, 
zauważył, że szczególnie moc-
no wybrzmiał w niej protest 
przeciwko skorumpowaniu 
medycyny i prawa, które dały 
się wciągnąć do współpracy  
w zabijaniu najsłabszych, mimo 
że z samej swojej natury powin-
ny ich chronić5. Papież napisał: 
(medycyna) „staje się coraz czę-
ściej narzędziem czynów wymie-
rzonych przeciw człowiekowi  
i tym samym zniekształca swoje 
oblicze, zaprzecza samej sobie  
i uwłacza godności tych, którzy 
ją uprawiają" (EV 4). Podobnie 
bardzo ostro i jednoznacznie wy-
stępuję przeciwko prawu, które 
zapewnia bezkarność zabijania, 
zamiast narażonych na zabicie 
brać w obronę. Oto słowa Papie-
ża: „Prawo przestaje być prawem, 
kiedy nie jest już oparte na moc-
nym fundamencie nienaruszonej 
godności osoby, ale zostaje pod-
porządkowane woli silniejszego. 
(...) W rzeczywistości mamy tu  
do czynienia jedynie z tragicz-
nym pozorem praworządności, 
zaś ideał demokratyczny (...) 
zostaje zdradzony u samych 
podstaw. Czyż można mówić  
o godności każdej osoby, kiedy 
pozwala się na zabijanie tej naj-
słabszej i najbardziej niewinnej? 
W imię jakiej sprawiedliwości - 
pyta dalej Papież - poddaje się 
osoby najbardziej niesprawie-
dliwej dyskryminacji, uznając 
niektóre z nich za godne obro-
ny, a odmawiając tej godności 
innym? (...) Rewindykacja prawa 
do przerywania ciąży, dziecio-
bójstwa i eutanazji oraz prawne 
jego uznanie jest równoznaczne 
z przyjęciem wynaturzonej i nik-
czennej wizji ludzkiej wolności:  
z uznaniem jej za absolutną wła-
dzę nam innymi i przeciw innym" 
(EV 20).

Wyszczególniając te niepra-
widłowości i nieprawości, św. Jan 
Paweł II wskazuje na hipokryzję 
kryjącą się w dzisiejszej cywili-
zacji, która z dumą wywiesza  
na swoich sztandarach proklama-
cję o nienaruszalnych prawach 
człowieka. Papież stawia pytanie: 
„Jak pogodzić te wielokrotnie 
powtarzane deklaracje zasad 

z nieustannym mnożeniem 
się zamachów na życie i z po-
wszechnym ich usprawiedliwia-
niem? Jak pogodzić te deklaracje  
z odtrącaniem słabszych, bar-
dziej potrzebujących pomocy, 
starców i tych, których życie 
dopiero się poczęło.Te zama-
chy są jawnym zaprzeczeniem 
szacunku dla życia i stanowią 
radykalne zagrożenie dla całej 
kultury praw człowieka" (EV 18). 
Papież jeszcze pyta: „jak doszło 
do tego, że wolnością jest u nas 
nazywane jej wypaczenie, „wol-
ność silniejszych, wymierzona 
przeciw słabszym, skazanym  
na zagładę?" (EV 19). 

Jak przejść od tego 
„jak jest" do jak powinno 
być? - postulaty 
i propozycje

Na kanwie powyższych roz-
ważań, spróbujmy w trzeciej czę-
ści sformułować kilka postulatów, 
które mogą stanowić lekarstwo 
na odejście od dzisiejszej cywili-
zacji śmierci i ułatwić budowanie 
cywilizacji życia, innymi słowy - 
spróbujmy odpowiedzieć, jakie 
podjąć działania, by od prze-
stępstw przeciwko życiu przejść 
do ochrony życia ludzkiego  
od poczęcia do naturalnej śmier-
ci. 

Przypominanie Bożego 
przykazania „nie zabijaj” 

Życie ludzkie jest zabezpie-
czone w Bożym prawie. Wśród 
dziesięciu przykazań w samym 
sercu Dekalogu znajduje się 
przykazanie: „Nie będziesz za-
bijał" (Wj 20,13;Pwt 5,17). Jan 
Paweł II napisał, że Bóg w tym 
przykazaniu „ogłasza, że jest ab-
solutnym Panem życia człowieka, 
ukształtowanego na Jego obraz  
i podobieństwo. Życie ludzkie ma 
zatem charakter święty i niena-
ruszalny, w którym odzwiercie-
dla się nienaruszalność samego 
Stwórcy. Dlatego właśnie sam 
Bóg będzie surowym sędzią 
każdego pogwałcenia przyka-
zania „nie zabijaj", stanowiącego 
podstawę wszelkiego współżycia 
społecznego" (EV 53). Argument 
biblijno-teologiczny za ochroną 
życia powinien być zawsze przy-
pominany szczególnie ludziom 
wierzącym. Wszelkie pogwałce-
nia przez człowieka, pochodzą-
cego od Boga prawa do życia, 
uderzają w samego człowieka, 
szczególnie w zabójcę. Wszelkie 

nieposłuszeństwo człowieka 
wobec Boga, jest ciosem skie-
rowanym przeciwko człowiekowi 
przekraczającemu Boże prawo. 

Troska o poprawny, 
integralny wizerunek
człowieka - respekt 
dla prawdy o człowieku 
i o wartości życia

Wśród teologów, zajmują-
cych się moralnością chrześci-
jańską, jawi się pokusa, by szcze-
gólny nacisk kłaść na wymagania 
miłości, by podkreślać takie po-
jęcia jak: dobro, słuszność, przy-
kazania, cnota, itd. Finalnie rzecz 
biorąc, jest to kierunek właściwy, 
ale żeby to się udawało, trzeba 
przywrócić majestat prawdzie. 
Jan Paweł II tak często upominał 
się o prawdę. Jest charaktery-
styczne, że obydwie encykliki do-
tyczące problemów moralnych: 
Veritatis splendor (06. VIII 1993) 
i Evangelium vitae (25. III 1995), 
są w gruncie rzeczy encyklikami 
w dużej mierze poświęconymi 
prawdzie. Papież jest zdania, że 
prawda musi wyznaczać kieru-
nek naszego działania w świecie,  
a zwłaszcza w świecie wartości, 
o ile działanie to ma w pełni 
zasługiwać na nazwę ludzkie. 
Człowiek stara się spełniać do-
bro, tworzy rzeczy piękne i dąży 
do świętości i zbawienia, ale we 
wszystkim tym posługuje się 
prawdą. Poznanie prawdziwe,  
a więc wartościowe, musi orien-
tować nasze działanie, a więc 
ukierunkowywać naszą miłość 
i wolność. Stąd nie dziwimy się, 
że Papież zapytany kiedyś przez 
Andrzeja Frossarda, które zdanie 
z Ewangelii uważa za szczególnie 
ważne, odpowiedział: „Poznacie 
prawdę, a prawda was wyzwoli" 
(J 8,32). Frossard wyznaje, że są-
dził, iż Papież wybierze inne zda-
nie, np. „To jest moje przykazanie, 
abyście się wzajemnie miłowa-
li, tak jak Ja was umiłowałem"  
(J 15,12). Papież jednak zwrócił 
uwagę jakby na priorytet prawdy, 
bo przecież nie ma autentycznej 
miłości bez prawdy, nie ma także 
autentycznej wolności bez praw-
dy. Prawda jest zawsze u spodu 
wszystkich moralnych wartości. 

Kilkanaście lat temu, na za-
proszenie Radia Maryja, prze-
bywał w Polsce ks. prof. Michel 
Schooyans, emerytowany pro-
fesor Katolickiego Uniwersytetu 
Louvain (Belgia), ongiś członek 
Papieskiej Akademii Nauk Spo-
łecznych i konsultor Papieskiej 
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Rady do Spraw Rodziny. W swoim 
wystąpieniu w Krakowie powie-
dział, że pierwszorzędnym zada-
niem na dziś dla chrześcijan jako 
ludzi wierzących, jest ponowne 
odkrycie Prawdy6. Z pewnością 
miał rację, gdyż prawda, mimo 
upadku systemów totalitarnych, 
nadal jest odrzucana, poniewie-
rana i fałszowana. Zastępuje się 
nią dzisiaj ideologią. Kiedyś usi-
łowano ją zdusić filozofią mark-
sistowską, która - jak się okaza-
ło - też była ideologią i utopią. 
Dziś prawdę próbuje się niszczyć 
ideologią gender, zafałszowaną 
koncepcją człowieka, nawiązują-
cą do Zygmunta Freuda. Ważnym  
i zarazem trudnym zadaniem 
jakie stoi dzisiaj przed Minister-
stwem Edukacji i Nauki jest uwol-
nienie wychowania od ideologii 
gender oraz odideologizowanie 
nauki. Na uniwersytetach i uczel-
niach wyższych zniknęły kate-
dry marksizmu. Trzeba zapytać, 
a gdzie podziali się marksiści? 
Przecież nie polecieli na Księżyc, 
nie wszyscy wymarli, nie wszy-
scy przeszli na emeryturę. Sporo  
z nich funkcjonuje na uczelniach, 
zrzucili tylko szaty czerwone  
i przybrali szaty tęczowe.  

Odkrywanie, głoszenie, 
obrona, domaganie się prawdy, 
a także wierność prawdzie jest 
szczególnym zadaniem uczelni 
teologicznych. Przypomniał to 
Jan Paweł II w encyklice Veritatis 
splendor. Papież wspomniał tam 
o kryzysie w dziedzinie doktryny 
moralnej, kryzysie przenoszonym 
do życia praktycznego ludzi, 
rodzin i społeczeństw. Trwałe 
normy moralne, których głów-
nym rzecznikiem jest Kościół, są  
w sposób zasadniczy kwestio-
nowane. To w ostatnich dziesiąt-
kach lat doszło do teoretyczne-
go uzasadniania ludobójstwa 
jako elementu koniecznego 
rozwiązania problemu rasowe-
go lub przejawu walki klas: to  
w naszych czasach intelektuali-
ści sankcjonowali terroryzm po-
lityczny, tak jak dziś sankcjonują 
zabijanie dzieci nienarodzonych, 
powołując się na „święte" prawo 
wolności człowieka. Trzeba nam 
zatem bronić prawdy o człowie-
ku, prawdy zawartej w Bożym 
Objawieniu, ale także prawdy 
osiąganej na drogach rzetelnego 
doświadczenia antropologiczne-
go i zdrowego rozsądku.

Od przeszło szesnastu lat je-
steśmy w Unii Europejskiej. Warto 
i trzeba przypominać  prawdę  
o Europie, która to prawda nie-

stety jest wyraźnie zniekształcana 
przez niedouczonych polityków  
i robiących własne dobre interesy 
spryciarzy. Trzeba zdawać sobie 
sprawę, że od 200 lat trwa już 
proces dechrystianizacji Europy. 
Europę chce się dziś wyzwolić nie 
tylko od religii chrześcijańskiej, 
ale także chce się ją odseparować 
od dziedzictwa kultury antycz-
nej, w ramach której Europa się 
narodziła. Trzeba wyraźnie po-
wiedzieć, że Europa oderwana 
od swych korzeni antycznych  
i chrześcijańskich, to nie jest nasz 
dom. Prof. Piotr Jaroszyński, pro-
fesor Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego i Wyższej Szkoły 
Kultury Społecznej i Medialnej 
w Toruniu, wyznaje, iż „Jeżeli 
nie ma miejsca dla Prawdy, dla 
Dobra, dla Piękna, dla Świętości, 
jeżeli człowiek nie jest pojęty 
jako osoba, a tylko jak obywa-
tel (czyli własność państwa), 
jeżeli Bóg nie jest osobowym  
i transcendentnym stworzycie-
lem świata i celem życia człowie-
ka, a tylko treścią prywatnych 
ludzkich przekonań; jeżeli nie 
ma miejsca dla suwerennych 
narodów i dla niepodległego 
państwa, to taka Europa nie jest 
domem"7. Rozumiemy dlaczego 
Jan Paweł II ciągle przypominał 
politykom, że Europa może stać 
się wspólnym domem, Europą 
ojczyzn, jedynie w oparciu  
o powrót do swych korzeni 
chrześcijańskich, które stano-
wiły o jej duchowej tożsamości.

Troska o obiektywną, 
prawdziwą koncepcję 
wolności

Niemniej ważna w strukturze 
antropologicznej człowieka jest 
wolność. „Gdyby nie ona - pisał 
kiedyś Wojciech Chudy - człowiek 
nie miałby co zrobić z prawdą"8. 
Prawda wyznacza wektor wol-
ności, wskazując jej, że w tym 
kierunku powinna się zrealizo-
wać jako wolność prawdziwa, 
na miarę człowieka. Warto tu 
przywołać pogląd św. Tomasza 
z Akwinu, który intelekt i wolę 
osoby ludzkiej, będące niczym 
innym jak władzami prawdy  
i wolności, traktował jak awers  
i rewers tego samego - duchowej 
istoty człowieka.

Wydaje się, że w dziedzinie 
zatroskania o właściwe pojmo-
wanie wolności, dwie potrzeby 
wysuwają się dziś na czoło. Naj-
pierw ważne jest to, aby wolności 
przyznać właściwe miejsce w by-

cie ludzkim. Źle jest, gdy wolno-
ści się w człowieku nie docenia, 
gdy się ją pomniejsza, ale także 
jest niedobrze, gdy się wolność 
wyolbrzymia, gdy się ją uważa 
za absolutny atrybut człowie-
ka. Wolność winna być zawsze  
na usługach dobra, a nie zła.

Druga sprawa - to potrzeba 
kształtowania wolności. Wol-
ność jako autodeterminacja, 
jako samostanowienie jest ry-
sem ontycznym osoby, wpisa-
nym w jej naturę. Jest to jakby 
rys wrodzony, statyczny. Nato-
miast wolność w sensie zdolności  
do konkretnych wyborów mo-
ralnych na miarę godności i po-
wołania człowieka, jest dziedziną 
podlegającą kształtowaniu. Tę 
przestrzeń wolności kształtujemy 
przez prawdę i miłość. Im wię-
cej prawdy, tym więcej wolności 
(„Poznacie prawdę, a prawda was 
wyzwoli"- J 8,32). Prawda wyzwa-
la, a nie zniewala, jak mówią libe-
rałowie. Także miłość wyzwala, 
poszerza przestrzeń naszej wol-
ności. Im więcej miłości, tym wię-
cej wolności. Miłość polegająca 
na stawaniu się darem dla Boga 
i dla bliźniego, miłość posłuszna 
przykazaniu miłości jest objawie-
niem wolności. Wolność objawia 
się i powiększa w miłości, w po-
słuszeństwie prawdzie i dobru.

Jest dzisiaj wielka potrzeba 
demaskowania fałszywej koncep-
cji wolności, promowanej przez 
różne odmiany współczesnego 
liberalizmu i relatywizmu, jako 
warunku i podstawy demokra-
cji i tolerancji. Jest to koncepcja 
wolności odciętej od prawdy  
i od miłości, koncepcja wolności 
„od", od zobowiązań, od naka-
zów i zakazów, a nie wolności 
„do", wolności do wartości. Tylko 
wolność zakotwiczona w praw-
dzie i miłości, służy życiu. Św. Jan 
Paweł II pisze o tym następująco: 
„Sprawą najwyższej wagi jest po-
nowne odkrycie nierozerwalnej 
więzi między życiem a wolnością. 
Są to dobra nierozdzielne: naru-
szenie jednego z nich prowadzi 
do naruszenia także drugiego. 
Nie ma prawdziwej wolności 
tam, gdzie nie przyjmuje się  
i nie miłuje się życia; pełnia życia 
jest możliwa tylko w wolności. 
Obydwie te rzeczywistości mają 
też wspólny aspekt, wrodzony  
i szczególny, który je łączy niero-
zerwalnie: powołanie do miłości. 
Ta miłość, pojmowana jako bez-
interesowny dar z siebie, stanowi 
najprawdziwszy sens życia i wol-
ności człowieka" (EV 96). 

Troska o duchową 
i religijną kondycję rodziny 

Szczególną rolę w trosce  
o życie ma do spełnienia rodzina. 
Jan Paweł II nazywa ją „sanktu-
arium życia". W Ewangelium vitae 
napisał: „Jako Kościół domowy 
rodzina jest powołana do głosze-
nia, wysławiania i służenia Ewan-
gelii życia. Jest to zadanie przede 
wszystkim małżonków, którzy są 
wezwani, aby być przekaziciela-
mi życia na podstawie nieustan-
nie odnawianej świadomości 
sensu rodzicielstwa, pojmowa-
nego jako doniosłe wydarze-
nie, ukazujące, że życie ludzkie 
jest darem, który przyjmujemy  
po to, aby go ponownie ofiaro-
wać. Rodząc nowe życie, rodzice 
przekonują się, że dziecko, <choć 
jest owocem ich wzajemnego 
daru miłości, jest zarazem darem 
dla obojga - darem, który wypły-
wa z daru>" (EV 92). Następnie 
Papież dodaje, że rodzina spełnia 
swoją misję głoszenia Ewange-
lii życia przede wszystkim przez 
wychowanie dzieci, a w procesie 
wychowania przez codzienną 
modlitwę osobistą i rodzinną 
(zob. EV 92-93). 

Mówiąc o rodzinie warto 
przypomnieć, że Jan Paweł II 
studia nad fenomenem ro-
dziny wyniósł do rangi nauki 
akademickiej. Wypracowana 
przez niego teologia ciała sta-
ła się pogłębioną, całościową 
i wypróbowaną odpowiedzią  
na obserwowany obecnie kry-
zys tożsamości w sferze ludzkiej 
płciowości i seksualności. 

Papieżowi niektórzy tzw. 
wielcy tego świata zarzucali, że 
jest zapatrzony w przeszłość, że 
nie rozumie współczesności, że 
nie potrafi odnaleźć się w cza-
sach demokracji i pluralizmu. 
Jednakże czas pokazał, że ci świa-
towi mędrcy nie mieli racji. Dziś, 
15 lat po jego odejściu do wiecz-
ności, dostrzegamy, że Papież nie 
tylko poprawnie zdiagnozował 
bolączki trapiące świat zachodni, 
lecz także potrafił pokazać lekar-
stwo na jego uzdrowienie. Pa-
pież bolał nad tym, że życie pu-
bliczne na Zachodzie od trzech 
stuleci zostało zdominowane 
przez walkę z Bogiem, przez 
próby wyeliminowania Boga  
i religii z przestrzeni publicznej. 
Historia XX wieku pokazała, że 
taka walka nigdzie nie kończy-
ła się dla człowieka dobrze, ale 
doprowadzała do degradacji 
człowieka i narodów. Historia 
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Przypisy

ostatnich wieków pokazała, że 
niszczyciele Boga przyczyniali się 
do niszczenia człowieka, chociaż 
ciągle dumnie twierdzili, że świat 
bez Boga, który budują, stanie 
się rajem dla człowieka. Jako 
wytrawny obserwator procesów 
dziejowych Papież był zdania, 
że przyszłość świata rozegra się 
nie na polach bitewnych, nie  
w nowych technologiach, ale  
w łonie rodzin i zależeć będzie 
od tego, jak ułożymy sobie rela-
cje z najbliższymi9. Z pewnością 
Papież wyraził taki pogląd zna-

jąc treść objawień Matki Bożej  
w Fatimie, ale mówił o tym 
wiele razy, odwołując się także  
do przesłanek etyczno-społecz-
nych i do doświadczenia histo-
rycznego.

Zakończenie

W końcowych zdaniach 
naszego przedłożenia powróć-
my do głównej tezy zawartej     
w temacie tego wykładu, by za-
proponować końcową konkluzję. 
W brzmieniu tematu jest zawarta 

teza, że stosunek do życia jest 
uniwersalną miarą cywilizacji. 
Teza ta wynika z Bożego obja-
wienia i ma także potwierdzenie 
w zdrowym rozsądku i doświad-
czeniu historycznym. Skoro tak 
jest, to możemy mieć niepokój 
o przyszłość naszej europejskiej 
cywilizacji. Prawie we wszystkich 
krajach należących do tej cywi-
lizacji dozwolona jest aborcja,  
a w niektórych również eutana-
zja. W latach powojennych zabito 
w majestacie prawa kilka miliar-
dów niewinnych, bezbronnych 

ludzi, jeszcze przed narodzeniem. 
Jest potrzeba, by w zakończe-
niu przytoczyć przejmujące 
słowa z cytowanej już homilii  
św. Jana Pawła II, wypowiedzia-
ne 4 czerwca1997 r. w sanktu-
arium św. Józefa w Kaliszu. Słowa 
te brzmią: „Naród, który zabija 
własne dzieci, staje się narodem 
bez przyszłości"10. Jeśli nasza cy-
wilizacja ma przetrwać, to trzeba 
się obudzić, to trzeba modlitwą, 
pokutą i nawróceniem głosić  
i urzeczywistniać Ewangelię 
życia.

O KAŻDYM Z NAS...

Ś.p. red. Jackowi Szkudelskiemu
z serdeczną pamięcią 

Przychodzimy i odchodzimy
Po szczeblach lat pniemy się 
pracowicie
Bo pełne gór, dolin, slońca i burz
Dane i zadane jest nam to życie.
Przychodzimy by rzeźbić, bu-
dować
Czasem niszczyć bezmyślnie  
i głupio
Odchodzimy - by odpokutować
Żałujemy, jakże często zbyt póź-
no...
Ale zawsze po nas zostanie
Pamięć
W sercu Bliskich, tak ważna i 
droga
To jest nasz wielki Skarb...
Wszak to Oni
Orędują za nami u Boga.

Spieszmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą
Mówił ksiądz Twardowski,
Spieszmy się więc...
Nie do nienawiści człowiek został 
stworzony
Ale do Miłości.

Krystyna Śliwińska
Duszniki - Zdrój, 26.07.2019 r. 

WYBÓR

Są w życiu naszym takie chwile,
Że sam się dziwisz niepomiernie
Jakim okiem do dziś patrzyłeś
Myśląc że prawe - to niezmien-
ne...
Biegłeś ku sprawom - bo ci 
śpieszno,
Wszak tyle jeszcze do zrobienia !
Na drodze swej spotkałeś śmiesz-
ność
I dla prawdy brak zrozumienia...
Porządek świata niewygodny
Kupczyć honorem nic zdrożnego
Przemyśl, skalkuluj, bądź roz-
sądny
Sam świata nie zbawisz całego!
Spójrz nań logicznie, pragma-
tycznie
Jest „tu i teraz”, czas ucieka
I nie myśl, co z tego wyniknie
Rób swoje, śpiesz się, nie narze-
kaj.
Tak słyszysz wkoło i już nie wiesz
Czyś głupcem czy nieudaczni-
kiem?
Starałeś się tak bardzo przecież,
A mówią ci - „ze złym wynikiem”...
Są w życiu naszym różne chwile,
Lecz ty się nie dziw niepomiernie
Bądź sobą, choć cię nęcą mile...
Pamiętaj! Prawe - to niezmienne.

Krystyna Śliwińska
październikowy wieczór 2019 r.

WIECZNE ODPOCZYWANIE...

W cieniu chryzantem nieskazi-
telnie białych
zniczy skromnych, malutkich i 
tych okazałych
 zaduma i wspomnienia przysia-
dły na grobach
tu pamięć powraca o najdroż-
szych osobach.

Dopóki pamiętamy, oni wciąż w 
nas żyją
z wierzchu przyblakłe wspomnie-
nia w głębi się kryją...
ale za dobro, piękno, które nosisz 
w sobie
podziękuj matce, ojcu tu, dziś, 
przy ich grobie...

Podziękuj babci za codzienne 
źródło wiary,
za zdrowaśki szeptane z wieczo-
ra, nad ranem,
bo może nie zdążyłeś...odeszła 
za wcześnie
chciałbyś ją przytulić...możesz...
ale we śnie..

Schyl głowę przed tymi, co za 
naszą i waszą
znaj twarze, imiona, okryte śmier-
ci ciszą
wieczna pamięć niezłomnym  
i chwała za waleczność
biało-czerwona otula swych sy-
nów na wieczność.

Tłoczymy się dziś przy rozświe-
tlonych mogiłach
proch w ich wnętrzu i nicość, czy 
mądrość i siła
co rozumiesz z wszechobecnego 
tu przemijania
gdzie znaleźć odpowiedź na te 
od zawsze pytania

Nie naszą ludzką miarą mierzyć 
tajemnicę
przejścia na drugi brzeg, życia - 
śmierci granicę,
lecz powinnością jest wszakże 
modlitwa - błaganie
wieczne odpoczywanie racz im 
dać, Panie...

Krystyna Śliwińska, 
01.11.2017 r.

Krystyna Śliwińska
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W okresie międzywojennym, 
aż ok. 2/3 obywateli stanowili  
w Niemczech protestanci. Więk-
szość z nich, identyfikująca się 
z pronazistowskim ruchem re-
ligijnym „Deutsche Christen” 
(1932-1945), w Adolfie Hitle-
rze widziała „nowego Lutra”,  
a na swych sztandarach, znakach 
oraz antepediach ołtarzy akcep-
towała neopogański znak swa-
styki (tzn. złamany poczwórnie 
krzyż, niem.Hakenkreuz)1. Adolf 
Hitler, przeniknięty okultyzmem i 
satanizmem, (jak i III Rzesza) od-
rzucał koncepcję Boga osobowe-
go i chrześcijański personalizm, 
czyli dotychczasową prawdę  
o człowieku. W obliczu coraz 
groźniejszych antykościelnych 
i antycywilizacyjnych wyzwań,  
ks. Józef Kentenich SAC wraz  
z członkami młodego RSZ (po-
wstał 18. X 1914 r.) od począt-
ku jego istnienia, ale zwłaszcza  
po 1929 roku, podejmował syste-
mowy wysiłek apostolski na rzecz 
obrony duszy narodu niemiec-
kiego przed hitlerowskim neopo-
gaństwem, ateizmem i mesjani-
zmem. Jak nowy Dawid w walce 
z kolejnym „Goliatem”, szatańskiej 
i okultystycznej potędze hitle-
rowskich Niemiec przeciwstawiał 
mistyczną obecność Niewiasty 
Mężnej z księgi Apokalipsy –  
MB MTA i jej ofiarnych współpra-
cowników. Czynił to m.in. w for-
mie tzw. „Roku Maryjnego” (były 
one rozwijane każdego roku 
dla innego stanu aż do 1935 r.).  
W praktyce,  podobnie jak  
i założyciel księży pallotynów -  
św. Wincenty Pallotti, chciał for-
mować nowych ludzi i nowe spo-
łeczeństwo, aby – mimo tak po-
tężnego „znaku sprzeciwu” - móc 
z pomocą MB MTA doprowadzić 
do Boga ludzi różnych narodów 
świata. Proponując nowy typ 
duchowości maryjnej („nic bez 
Ciebie, niż bez nas”) oraz pedago-
giki pastoralnej (głosił m.in.: „pod 
opieką Maryi pragniemy kształ-
tować nas samych na mocne, 

wolne, kapłańskie charaktery"), 
marzył o zaangażowaniu kapła-
nów i wszystkich chrześcijan w 
ewangelizację świata oraz zjed-
noczeniu ich wysiłków dla peł-
niejszej realizacji apostolskich 
zadań Kościoła (Ef 1,10). 

Poniższe zestawienie - „czu-
ły sejsmograf ” – apostolatu  
i procesu rozprzestrzeniania się 
duchowości szensztackiej oraz 
umacniania struktur RSZ na zie-
mi kłodzkiej, który dokonywał 
się za kadencji i za aprobatą  
ks. infułata Franza Ditterta  
( * 1 0  X I I  1 8 5 7  W i l k a n ó w  
†18. XII 1937 Międzylesie).  
W 1921 roku został on wybra-
ny wielkim dziekanem kłodzkim  
i generalnym wikariuszem arcy-
biskupa praskiego dla hrabstwa 
kłodzkiego. Angażował się zarów-
no w działalność charytatywną  
na ziemi kłodzkiej (m.in. w 1930 
roku po katastrofie górniczej  
w Jugowie, k/ Nowej Rudy), jak 
też w działalność polityczną, 
przewodnicząc powiatowej struk-
turze Partii Centrum. Z powodu 
swojego krytycznego podejścia 
do nazizmu był wielokrotnie na-
chodzony przez gestapo. 

Natomiast na czele me-
tropolii praskiej (nb. do której 
aż do roku 1972 należał de-
kanat kłodzki) w latach 1931-
1941 stał ks. kard. Karel Kašpar  
(*16 V 1870 Mirošov k/ Rokycan 
† 21 IV 1941 Praga). Dobrze znał 
nie tyko Północne Czechy, ale  
i ziemię kłodzką. Bowiem w la-
tach 1920-1921 posługiwał jako 
pomocniczy biskup kralowohra-
decki, w a w latach 1921-1931 już 
jako ordynariusz kralovohradecki 
i wreszcie jako arcybiskup praski 
w latach 1931-1941.

W 1933 roku, kiedy naziści 
przejęli władzę, rozpoczęły się 
prześladowania Kościoła w Niem-
czech i na Śląsku oraz wspólnot 
zakonnych i stowarzyszeń. Mię-
dzy innymi zostały skonfiskowa-
ne szkoły pallotyńskie, niektóre 
domy „uratowały się”, ale zamie-

niono je na szpitale wojskowe. 
Wielu pallotynów zostało uwię-
zionych bez podania motywu 
aresztowania, a także bez prze-
kazania żadnej informacji bliskim. 
12 współbraci z limburskiej pro-
wincji Św. Trójcy, do której nale-
żeli śląscy pallotyni z Ząbkowic  
i Kietrza, zostało deportowanych 
do obozu koncentracyjnego w KL 
Dachau. Wśród nich był m.in. dr 
filozofii ks. Heinrich Schulte SAC 
(*1901 †1980), ówczesny prowin-
cjał (1941-1956; więzień Dachau  
6. V 1944 - 26. IV 1945), założyciel 
Ruchu Szensztackiego ks. Józef 
Kentenich oraz ks. Richard Hen-
kes (czynny w Kietrzu i okolicy). 

W tym czasie, przełożonym 
generalnym księży pallotynów 
był włoski kapłan Giacinto Cardi 
SAC (*4 VII 1876 Lenola †19. V 
1956 Rzym), ten najwyższy urząd 
sprawował on dwukrotnie, tzn. 
w latach: 1919-1925 oraz 1931-
1937. Jego następcą od 1937 
do 1947 był niemiecki pallotyn 
Karl Hoffmann (*8. V 1887 Lan-

genberg †22. II 1968 Limburg an 
der Lahn).

Zanim w pełniejszym stopniu 
zaprezentujemy okoliczności in-
stalacji obrazu MB MTA – ikony 
trynitarnej miłości - umieszczo-
nego na potrzeby katolików 
w kościele na Zakrzu, w tabe-
larycznej formie zestawiamy 
dotychczas zinwentaryzowane 
jego kopie, rozsiane po całym 
regionie Śląska.

Nazwa wsi

Brzmienie nazwy miejscowo-
ści (o powierzchni: ok. 412 ha , 
w tym 285 ha gruntów ornych 
i 87 ha lasów) ulegało częstym 
zmianom. Najstarsza wzmianka 
historyczna dotycząca Zakrza 
pochodzi z 1477 roku - Zakeß 
(czeska wieś należała do domi-
nium Homole); 1560 - Jaksse 
(! ewidentny błąd, winno być - 
Zakse oraz Sacskiß); 1568 - Sac-
kisch; 1631 - Sackisch oraz Sachs; 
1684 - Sackisch. Nazwa pozosta-

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych 

SZENSZTACKIE KAPLICZKI, OŁTARZE I OBRAZY MTA
NA ZIEMI KŁODZKIEJ I ŚLĄSKU

Zakrze – kuracyjny kościół św. Katarzyny Al. Data instalacji obrazu MB MTA: III/IV 1935 
r. Źródło przekazu: efekty kwerendy Sr. M. Pia Buesge, w: Archiv der Schönstätter 
Marienschwestern, Berg Schönstatt 1, 54179 Vallendar, Deutschland. (AG); zob. AG, MTA-
Kapellchen in Lewin, 20.08.1935 r., w: MTA - Kapellchen und Bilder 1928-1935, s. 174-
176; D. Pol, E. Hoffmann, Das Dekanatsarchiv des Erzbischöflichen Generalvikariats der 
Grafschaft Glatz, [Lorsch 1995]; S. Barbara Marcelina Migacz ISSM, Szensztacki Instytut 
Sióstr Maryi w Polsce 1946-2006, Apostolicum-Ząbki 2009 (cyt. Migacz-SzISM-PL).

„W cieniu sanktuarium [MTA] będą się rozstrzygać losy Kościoła na kolejne lata. Są to poważne słowa, niemal urojenie.  
A jednak powtarzam i podkreślam: w cieniu sanktuarium, w następnych stuleciach będą się rozstrzygały losy Kościoła  
w Niemczech oraz losy Kościoła Powszechnego” .

Ks. J. Kentenich, Schönstatt - sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, IV 1929



17Ziemia Kłodzka nr 304-306/styczeń - marzec 2021

je trudną do wytłumaczenia,  
ze względu na zmienność i utratę 
znaczenia drugiej sylaby. Jej pier-
wotnego znaczenia należałoby 
szukać w słowniku staroczeskim 
oraz w dialektach kłodzkich.

 
Położenie i dzieje Zakrza

Zakrze leży na wysokości 
około 370-390 m n.p.m., w ob-
niżeniu kudowskim, obok zna-
nego uzdrowiska Kudowa (w 
XIX/XX wieku pierwszego kar-
diologicznego kurortu Niemiec),  
a w zachodniej części ziemi 
kłodzkiej i dawnego hrabstwa 
kłodzkiego i zaledwie dwa ki-
lometry od granicy z Republiką 
Czeską. Aktualnie jest to duża 
uprzemysłowiona osada o nie-
wielkim i zanikającym znaczeniu 
rolniczym, stanowiąca południo-
wą część zespołu miejskiego Ku-
dowy-Zdroju. 

Przez dawną wieś (obecnie 
dzielnica miasta Kudowa-Zdrój) 
prowadzi europejska droga 67, 
której przebieg odpowiada sta-
rym militarnym, handlowym 
i królewskim drogom z Pragi 
przez Hradec Králové i Kłodz-
ko do Wrocławia, a następnie  
do Morza Bałtyckiego. Sąsiedni-
mi miejscowościami są: Kudowa  
na północy, Wielkie Jerzykowi-
ce w części północno-wschod-
niej, Jeleniów (niem. Gellenau) 
na południowym wschodzie, 
Brzozowie na południu i Sło-
ne na zachodzie. Przez miasto 
przepływa rzeka Bystra, która  
po drugiej stronie granicy łączy 
się z rzeką Metują (dopływem 
Łaby).

Do 1477 r. wieś znajdowała 
się w Królestwie Czeskim, do po-
łowy XVIII w. w hrabstwie kłodz-
kim, po 1945 r. w powiecie kłodz-
kim, a od 1975 r. w granicach ad-
ministracyjnych Kudowy-Zdroju  
(w województwie wałbrzyskim), 
a obecnie w województwie 
dolnośląskim. Zakrze składa się  
z dwóch, wyraźnie wyodrębnio-
nych części: starszej wsi – zacho-
wującej układ łańcuchówki,  
a ciągnącej się wzdłuż rzeki 
Bystrej, pomiędzy Jeleniowem  
na wschodzie i Słonem na zacho-
dzie, której oś stanowi ul. Głów-
na. Druga – nowsza część Zakrza, 
leżąca na południe od dworca 
PKP, ma charakterystyczny układ 
osiedla przyfabrycznego. W tej 
części znajduje się dworzec 
PKP Kudowa-Zdrój, kompleks 
największych w historii miasta 
zakładów przemysłu włókien-

niczego, camping z hotelem  
i kąpieliskiem oraz stadion spor-
towy. Natomiast do końca XX w. 
w zasadzie odnotowano tu brak 
obiektów sanatoryjnych i pen-
sjonatów.

Osadnictwo na tych ziemiach 
nastąpiło wcześnie. Niemniej 
pierwsza wzmianka o Zakrzu 
- czeskiej wsi pochodzi z 1477 
roku, czyli z okresu rządów hra-
biego Henryka Starszego, syna 
króla Jerzego z Podiebradu, który 
w 1472 r. państewko homolskie 
włączył do hrabstwa kłodzkie-
go. Wówczas wieś pozostawała  
w parafii lewińskiej, a miejsco-
wość figuruje w niej pod czeską 
nazwą „Zakesz”. Po upadku i li-
kwidacji państewka homolskie-
go (1561 i 1695 r.) wieś należała 
do kamery śląskiej. Pod koniec  
X VI  w.  we wsi  mieszk ało  
14 gospodarzy, a wieś była zobo-
wiązana do realizacji świadczeń  
na rzecz nauczyciela i organisty 
w Lewinie Kł. 

W związku z potrzebą finan-
sowania wojen tureckich, Cze-
ska Kamera sprzedała Zakrze  
i sąsiednie miejscowości właści-
cielowi jeleniowskiego majątku 
Kasparowi von Alten. Od 1689 
roku wieś stanowiła już własność 
prywatną, m.in. von Ohlena,  
a następnie właścicieli duże-
go klucza dóbr jeleniowskich,  
po 1747 roku baronowej von Ul-
lerstorfin. W połowie XVIII wieku, 
czyli po wojnach śląskich i przej-
ściu Śląska pod panowaniem 
Prus, we wsi był już młyn wodny, 
a żyło tu ok. 10-14 kmieci oraz  
ok. 29 zagrodników, chałupników 
i rzemieślników, w tym przeważ-
nie tkaczy chałupników.

Z końcem XVIII w. Zakrze było 
już dużą wsią, a od 1787 r. jej wła-
ścicielem był hrabia von Mutius 
z Jeleniowa, który przyczynił się 
walnie do rozwoju uzdrowiska 
Kudowa o renomie europejskiej. 
W Zakrzu był już kościół, para-
fialna szkoła podstawowa i młyn 
wodny. Dopiero w 1880 roku 
otwarta została szkoła ewangelic-
ka2. Mieszkało tu 11 kmieci oraz 
46 zagrodników i rzemieślników, 
w tym aż 36 płócienników. Miesz-
kańcy Zakrza zajmowali się głów-
nie chałupniczym tkactwem,  
a po wybudowaniu na początku 
XIX wieku przez hr. F.B. von Mu-
tius dużej tkalni w sąsiednim 
Jeleniowie, miejscowość Za-
krze stała się przyfabrycznym 
osiedlem, gdzie było tu już  
70 budynków, w których działało 
61 warsztatów przerabiających 

bawełnę i 6 obrabiających len.  
Z czasem przy tkalni w Jelenio-
wie zaczęła się rozwijać osada.  
W 2 połowie XIX w. rozbudowana 
tkalnia stała się własnością firmy 
„Christian Dierig A.G.”, która za-
trudniała już 1000 pracowników. 
W konsekwencji tkalnię wraz 
osiedlem włączono do Zakrza. 

W latach 1944 - 1945 zlokali-
zowany był tu jeden z podobo-
zów KL Gross-Rosen istniejący 
w latach 1940-1945 nieopodal 
wsi Rogoźnica3. W czasie II woj-
ny światowej na terenie Zakrza 
(niem. Sackich) istniał pod-
obóz obozu koncentracyjnego  
KL Gross-Rosen, hitlerowski obóz 
pracy przymusowej dla Polaków, 
Rosjan i Żydów. Przeszło przezeń 
ok. 3,2 tys. osób. Funkcjonowały 
tu oddziały robocze jeńców bry-
tyjskich, radzieckich i włoskich, 
m.in. włoski marynarz Luigi Bal-
dan przez rok przebywał w obo-
zie pracy (Stalagu VIII A Görlitz, 
Lager Sackisch - Bad Kudowa). 
Więźniarki, jeńcy wojenni oraz 
robotnicy przymusowi zatrud-
nieni byli w zakładach Vereinigte 
Deutsche Metallwerke (VDM), 
które usytuowane były na tere-
nie byłych zakładów włókienni-
czych Ch. Dierig. OSS - to kod 
zakładu Sackisch)4. W okresie  
VII 1944 – 8 V 1945 istniał na Za-
krzu również i podobóz kobiecy 
KL Gross-Rosen (niem. Frauenar-
beitslager Sackisch; do marca 
1944 r. więźniarki pracowały  
w zakładach przemysłowych). 
Było w nim co najmniej 950 ko-
biet żydowskiego pochodzenia5.

W okresie 1946 i 1947 - 1952 
szkoła im. M. Buczka została 
przeniesiona z Kudowy-Zdroju 
do Zakrza, gdzie kontynuowano 
nauczanie w języku niemieckim6 
i czeskim. Z powodu niewystar-
czającej liczby uczniów, roz-
wiązano ją w 1961 r. Po 1945 r. 
wieś stała się dzielnicą Kudo-
wy-Zdroju, ale zachowała swój 
pierwotny układ przestrzenny. 
Do lat- 60-tych przy ulicy Nad 
Potokiem funkcjonowała Remiza 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zakład produkcji tkanin 
posiadał 528 krosien i zatrud-
niał 420 pracowników. W 1962 
roku do Zakrza dołączono część 
Jeleniowa z Kudowskimi Zakła-
dami Przemysłu Bawełnianego, 
które znacznie rozbudowano  
i zmodernizowano. Natomiast  
na południe od dworca kole-
jowego wzniesiono osiedle 
przyfabryczne, złożone z nie-
dużych bloków o architektu-

rze socrealizmu lat 50-tych. 
Na północ od ul. Głównej po-
wstał stadion sportowy, nowe 
osiedle i kompleks szkolny. 
Przy kilku ulicach wzniesiono 
szereg domków jednorodzin-
nych, często przystosowanych  
do przyjmowania letników.  
Od 1 stycznia 1973 roku Zakrze 
zostało włączone jako część mia-
sta do Kudowy-Zdroju. Obecnie 
na terenie Zakrza znajduje się 
centrum handlowe oraz pod-
strefa Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

Dzieje kościoła 
p.w. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej na Zakrzu

Według Josefa Wiesina, ko-
ściół św. Katarzyny Al. na Zakrzu 
był odnotowany w literaturze  
w 1588 r. jako filialny miejskiej 
parafii Lewin Kł. W tym czasie 
zmieniła się jego przynależ-
ność dekanalna z Dobruszki  
na Kłodzko. Od tej daty dys-
ponujemy pełnym katalogiem 
proboszczów Lewina. Nieste-
ty w 1631 r. na Zakrzu istniała 
jedynie ruina drewnianego 
kościoła – „Ecclesia antiqua li-
gnea tota ruinosa"7. Stąd dopiero  
za kadencji starannie wykształco-
nego i pobożnego lewińskiego 
proboszcza Franciszka Krzysztofa 
Klahra (1653-1680), który admi-
nistrował parafią Duszniki, czaso-
wo pełnił urząd kłodzkiego dzie-
kana (wikariusza generalnego),  
i w Lewinie wybudował nową 
plebanię, to pomimo tylu obo-
wiązków na Zakrzu rozpoczął 
wznoszenie murowanego ko-
ścioła. W 1679 r. na miejscu 
upadającego drewnianego 
kościoła filialnego zbudowano 
solidny, murowany obiekt sakral-
ny (konsekrowany 28 paździer-
nika 1679 r.)8. Natomiast w roku 
1713 proboszcz Lewina Erazm 
Giegel rozbudował przykościel-
ną dzwonnicę Zakrza nakładem  
100 guldenów. W tym czasie 
wieża kościelna z barokowym 
hełmem stała samodzielnie, 
przed głównym wejściem do ko-
ścioła. Około roku 1724 lub 1725  
po stronie zachodniej wzniesio-
no nową, barokową dzwonnicę 
przykrytą cebulastym hełmem  
z latarnią. Niestety w czasie  
I wojny światowej jej 3 dzwony 
zostały zajęte przez Niemców. 
W roku 1926 ufundowano nowe 
dzwony, niestety zimą 1942 r.  
podzieliły los swych poprzed-
ników. 
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Przykościelny cmentarz 
parafialny, obecnie zamknięty, 
pochodzi z ok. 1860 r. W jego 
centrum znajduje się okazała 
Grupa Ukrzyżowania z 1867 r.9, 
dominująca nad pozostałymi 
pomnikami. Po jej prawej stro-
nie istnieje grób pierwszego 
administratora ks. J. Tribanka. 
Plebania zbudowana w 1914 
roku, w latach 1981 - 82 została 
znacznie powiększona (gene-
ralny remont przeprowadzano  
w 2001 i 2017 r.). Obecnie parafię 
św. Katarzyny Al. tworzy ok. 5.700 
wiernych (uprzednio: 3.175 –  
w 1959 r., 5.500 - w 1971 i 1995 
roku; 5.726 – 2010 r.). Po wojnie,  
do czasu utworzenia parafii  
p.w.  Bożego Miłosierdzia,  
na terenie zakrzańskiej „parafii” 
znajdował się kościół pomocni-
czy p.w. Najśw. Serca Pana Jezu-
sa, wzniesiony przy klasztorze  
SS. Elżbietanek oraz dwa domy 
SS. Służebniczek NMP (przy wilii 
„Diana”, od 1924 roku własność 
sióstr zakonnych oraz na Zakrzu 
do 1954 r.) i klasztor SS. Elżbieta-
nek, a także 2 szkoły podstawowe 
(w 1959 r.), 2 przedszkola (1995 
roku), Zasadnicza Szkoła Zawo-
dowa i Liceum Ogólnokształcące 
(1995 r.).

Przynależność 
administracyjna kościoła 
św. Katarzyny Al. na Zakrzu

Historia Kościoła katolickiego 
w Czechach i na ziemi kłodzkiej 
ma bardzo dramatyczny prze-
bieg. Do końca XVII wieku głów-
ną tego przyczyną były między 
innymi wojny i najazdy husyckie. 
W konsekwencji, praska katedra 
została ogołocona, a tutejsza 
stolica biskupia przez ok. 160 
lat była pozbawiona arcypaste-
rzy, a nawet najstarsze parafie 

ziemi kłodzkiej, jak m.in. parafia 
św. Bartłomieja Ap. w Czermnej – 
stolicy „czeskiego Zakątka” przez 
niemalże trzy wieki praktycznie 
nie istniały, albo zostały bardzo 
poważnie osłabione. Obok okre-
su wojen husyckich, kolejny raz 
dramatyczny obraz struktur ko-
ścielnych pojawia się na ziemi 
kłodzkiej po reformacji Marcina 
Lutra. Wówczas próbę wierności 
kapłańskiej misji przetrwał tylko 
jeden katolicki proboszcz ze Sta-
rego Wielisławia (sanktuarium 
MB Bolesnej).W dziejach struktur 
parafii ziemi kłodzkiej pewnym 
jest fakt, że do 1972 roku tutejsze 
struktury Kościoła katolickiego 
wchodziły pod jurysdykcję ar-
chidiecezji praskiej, a nawet  
po 1742 roku, czyli po zajęciu zie-
mi kłodzkiej przez Prusy, służył 
temu urząd wielkiego dziekana 
kłodzkiego jako wikariusza ge-
neralnego. 

Dzieje Kościoła katolickiego 
na ziemi kłodzkiej, także w samej 
Kudowie-Zdroju nie posiadają 
jeszcze w pełni dojrzałego, kry-
tycznego i opartego na źródłach 
opracowania. Część autorów, 
m.in. F.A Pompejus, J. Wiesinger, 
prezentuje parafię na Zakrzu za-
równo jako jedną z najstarszych 
(eryg. przed 1264 r.!), a następnie 
trzy próby jej restauracji w okre-
sach: 1470 - k. XVII w.; 1739-1830 
i 1922-1956 poprzez nadanie 
statusu kuracji)10. Przeczą temu 
chociażby źródła zgromadzone 
w kłodzkim archiwum Wikaria-
tu Generalnego. Dokumentują 
one m.in. fakty: w 1697 i 1753 r. 
poszukiwania wikariusza dla Za-
krza oraz istnienia przy kościele  
św. Katarzyny Al. tzw. kura-
cji, m.in. w okresie 1680-1873  
i 1901-192211.

W XVII w. był to filialny kościół 
miejskiej parafii pw. Św. Michała 

Arch. w Lewinie Kłodzkim, a jedy-
nie okresowo wielowsiowej para-
fii p.w. św. Bartłomieja Apostoła.  
w tzw. Niemieckiej Czermnej 
(m.in. w poł. XVII w., de facto 
stolicy ostatniej na Dolnym 
Śląsku enklawy Czechów – tzw. 
„Czeskiego zakątka”; w pobliżu 
nadal istnieją jeszcze czeskie wsie 
o nazwie Mała Czermna i Czeska 
Czermna). W okresie 1780-1922 
kościół na Zakrzu był jedynie filią 
(należał bezpośrednio do parafii 
św. Michała Archanioła w Lewi-
nie Kł. jak i część obszaru dzisiej-
szego miasta Kudowy-Zdroju).  
W roku 1946 cały Zdrój przyłą-
czono do jednostki administra-
cji kościelnej na Zakrzu, stąd jej 
nowa nazwa Kudowa – Zdrój. 
Nie mniej Zakrze w okresie 
1922-1953 miało jedynie status 
samodzielnej kuracji. 

Od XIX w. w symbiozie  
z rozbudową kurortu Kudowy 
(budowa nowych pensjonatów 
i wzrost liczby kuracjuszy) oraz 
umacnianiem się pozycji gospo-
darczej Jeleniowa (m.in. nowej 
tkalni mechanicznej Christiana 
Dieriga z Bielawy, 10 lipca 1906 
roku uruchomiono pierwsze  
120 krosien, a w l. 1922-23 dal-
sze 640 krosien, w 1926 r. kolejne  
7 0 0  k r o s i e n ;  n b .  w y r a -
z e m  t e g o  b y ł a  t a k ż e  l i -
n i a  k o l e j o w a  K ł o d z k o  – 
Zakrze z 1905 roku, a właściciel 
tego klucza dóbr był patronem 
kościoła na Zakrzu) postępował 
szybki rozwój zarówno gminy Za-
krze, jak i znaczący wzrost liczby 
mieszkańców. Z k. XIX w. Zakrze 
było już dużą uprzemysłowio-
ną i letniskową wsią. W 1933 r. 
zamieszkiwało ją 1.687 osób12, 
a w 1939 r. naliczono na Zakrzu 
1.793 mieszkańców.

Co więcej,  o rosnącym  
w XX w. społeczno-gospodar-

czym statusie Zakrza świadczyć 
mogą chociażby takie oto fakty: 
od 13 marca 1903 r. funkcjono-
wała tu ochotnicza straż pożar-
na; w 1905 r. na Zakrzu przyjęto 
ostatni dyliżans pocztowy, bo-
wiem uruchomiona została linia 
kolejowa nr 309 z Kłodzka do Ku-
dowy. Stację kolejową otwarto  
8 lipca 1905 r. w Kudowie Za-
krzu (niem. Sackisch, dziś dziel-
nicy Kudowy, stąd przed wojną 
stacja nosiła podwójną nazwę 
„Bad Kudowa Sackisch”), nato-
miast w dniu 10 lipca uroczyście 
witano przybycie lokomotywy  
z czterema osobowymi wagona-
mi. Istniał wówczas parterowy, 
szachulcowy budynek dworca 
kolejowego, który rozbudowano 
o murowaną część mieszkalną. 
W roku 1912 r. dworzec znacznie 
przebudowano. Po roku 1906 r. 
Kudowa – Zakrze stała się stacją 
pośrednią i taką funkcję pełniła 
do roku 1946 (kiedy ze wzglę-
dów polityczno-strategicznych 
definitywnie zamknięto ruch  
do stacji Kudowa Słone). Ponadto 
od 1 Lipca 1906 r., na północ od 
Zakrza, w rejonie ul. Słonecznej, 
a na granicy Zakrza i Kudowy 
zaistniała kolonia –„Nowe Za-
krze”. W tym samym roku 1906 
na Zakrzu otwarto Urząd Pocz-
towy, a 1 kwietnia 1911 r. kasę 
oszczędnościowo-pożyczkową. 
Zaledwie kilka miesięcy później – 
19 czerwca 1911 r.  podję-
to budowę budynku nowej 
szkoły (poświęcenie nastąpiło  
12. II 1912 roku). W tym samym 
1911 r. przeprowadzono gazy-
fikację wioski i otwarto pralnię 
parową. W przeciągu kilkunastu 
miesięcy 1911 i 1912 r. przebu-
dowano dworzec kolejowy „Ku-
dowa- Zakrze” (i zabudowano 
pobliskie ulice; w okresie mię-
dzywojennym w rejonie dwor-

Mapa Zakrza Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim,
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ca powstał hotel i trzy zajazdy  
z pokojami gościnnymi). W efek-
cie, i w tym przypadku stało się 
faktem, że budowa kolei na Ślą-
sku była ważnym wydarzeniem, 
trafioną inwestycją i skokiem 
cywilizacyjnym dla regionu, ale 
także dla wsi Zakrze. Ponadto 
w roku 1912 przeprowadzo-
no prace geodezyjne na rzecz 
budowy nowej wiejskiej drogi;  
na kościele i wieży wykonano 
nową elewację; 24 czerwca  
w Nowym Zakrzu poświęcono 
szpital, który obsługiwały Siostry 
Elżbietanki z Kudowy. Z kolei  
w 1913 r. otwarto nową remizę 
ochotniczej straży pożarnej,  
a w 1929 r. przedszkole prowa-
dzone przez SS. Służebniczki 
NMP z kudowskiej willi „Diana”.

Mając na uwadze rosnącą po-
zycję Zakrza, proboszcz Lewina 
Kł. ks. Romuald Proske (1887-
1927) uczynił pierwszy zna-
czący krok na rzecz utworzenia  
na Zakrzu samodzielnej parafii. 
Przy czym w pierwszej fazie, na-
dal miała mieć ona jeszcze cha-
rakter tzw. kuracji (czyli stałego 
wikariatu; termin ten stosowano 
jedynie pod zaborem pruskim  
i w diec. wrocławskiej)13. Kuracja 
jest na wydzielonym terenie, sa-
modzielną i niezależną, od ma-
cierzystej parafii, placówką dusz-
pasterską, najczęściej z własną 
kaplicą rzadziej z własnym ko-
ściołem i duszpasterzem. Jej po-
wstanie zależało od wymaganej 
przez władze państwowe liczby 
katolików (nb. w XIX w. najwięcej 
kuracji było w zaborze pruskim – 
300). Dodajmy, w tym miejscu, 
że patronat kościelny m.in.  
w roku 1932 sprawował pruski 
Attaché wojskowy, Generalmajor 
Johannes Heinrich Maximilian 
von Mutius (*1865 Berlin †1942 
Jeleniów) z sąsiedniego Jelenio-
wa, w którym do dzisiaj istnieje 
jego rezydencja. Jjest faktem, że 
w okresie Republiki Weimarskiej 
i rządów nazistowskich Mutius 
mieszkał w zaciszu rodzinnego 
zamku w Jeleniowie.

To z inicjatywy ks. prob. Pro-
ske w latach 1911-1914 zbudo-
wany został w pobliżu kościoła 
św. Katarzyny Al. dom duszpa-
sterski, który przez kolejne 11 lat 
pozostawał jednak niezamiesz-
kały. W wieku XX, pierwszym 
duszpasterzem zakrzańskiej 
placówki (niem. Pfarrvikaria,  
w funkcji „kuratus”- od 04 IV 
1922 roku), który tu zamieszkał 
dopiero ok. 1927 r. był ks. Józef 
Tribanek (* 4 IX 1880 Jeleniów  

koło Lewina Kł., św. kapł. 21 VI 
1904; 4 VII 1934 Zakrze k/Lewi-
na Kł.). W ten sposób z dniem  
4 kwietnia 1922 r. po raz pierwszy 
Zakrze otrzymało więcej kościel-
nej samodzielności. Ks. Tribanek 
po wikariatach w Wilkanowie 
(niem. Wölfelsdorf; k/ Bystrzycy 
Kł.) i Konradowie (niem. Konrad-
swalde, k/Lądka Zdroju), w latach 
1909-1922 był rektorem szkoły  
w Nowej Rudzie, formującej mło-
dzież męską i żeńską. Po czym 
na własne życzenie zakończył 
pracę pedagogiczną i powrócił 
do duszpasterstwa. 

Na Zakrzu w okresie letnim  
i zimowym celebrował w niedzie-
lę dwie msze św., o godzinie 6.30 
oraz o 9.00 tzw. summę. Nato-
miast niedzielnym popołudniem, 
już o 14.00 odprawiał nabożeń-
stwa z właściwą dla danego mie-
siąca litanią i błogosławieństwem 
eucharystycznym. W dni powsze-
dnie w kościele kuracyjnym 
celebrował Eucharystię, latem  
o godzinie 6.00, a zimą o 7.00.  
W tym czasie kuracja Zakrze 
obejmowała swym duszpaster-
stwem mieszkańców Zakrza  
i części Kudowy. W 1925 r. na tym 
obszarze żyło 1.460 katolików  
i 392 protestantów, w 1932 roku 
- 1.556 katolików i 426 protestan-
tów, a w 1941 r. -1.900 katolików 
i ok. 700 niekatolików14. 

Pod koniec swej duszpa-
sterskiej kadencji, i równocze-
śnie na dwa lata przed śmiercią,  
na Zakrzu - czyli na jurysdyk-
cyjnym terenie kuracji, 52-letni  
ks. Tribanek przywitał, a następ-
nie zapewnie skutecznie wspie-
rał siostry szensztackie (eryg.  
w 1926 r.). W pobliskim pen-
sjonacie „Marienfried”, oddalo-
nym o ok. 1,4 km od kościoła; 
otwarły one pierwszy na ca-
łym Śląsku klasztor (IV 1932 –  
V 1935. Bez wątpienia nastąpiło 
to za zgodą kompetentnej wła-
dzy kościelnej)15. 

Wczesną jesienią roku 1934, 
po niespodziewanej śmierci  
ks. Józef Tribanka, od 11 paź-
dziernika do marca 1947 roku 
jego następcą na zakrzowskiej 
kuracji w latach 1934-1947 został, 
pochodzący z Górnego Śląska 
ks. dr Józef Palluch (*1891 Niw-
ka k/Będzina i Sosnowca †1965 
Ursberg; nb. jego rodzice byli 
Polakami). Przez niespełna pół 
roku gościł na swym terenie 
siostry szensztackie, a po ich 
wyjeździe, jedna z nich - siostra  
M. Bergitta Lingnau (*1903 
†1976), zamieszkała na plebanii  

i nadal, przez kilka lat, zajmowała 
się pracą duszpasterską, w tym 
także opieką członków RSZ.

Uprzednio posługiwał on  
w funkcji wikariusza, kolejno 
w: Szczytnej, Lewinie Kł., Nowej 
Rudzie oraz w 1933 r. w Kłodz-
ku. W 1920 r. był urlopowany,  
a w 1921 r. na uniwersytecie 
we Fryburgu otrzymał promo-
cję doktora teologii. Następnie 
pełnił odpowiedzialne funkcje 
zarówno w katolickim Caritasie, 
jak i w strukturach katolickiego 
szkolnictwa całych Niemiec.  
Po zakończeniu II wojny świato-
wej, ponieważ doskonale wła-
dał językiem polskim, otrzymał 
polskie obywatelstwo i do wio-
sny 1947 r. pozostał na Zakrzu.  
Po kilku latach, na skutek kon-
fliktów z ludnością napływową, 
zrezygnował z probostwa i wy-
jechał do siedziby Administracji 
Apostolskiej w Opolu. Nie tylko, 
że uniemożliwiono mu wyjazd  
do Niemiec, ale z powodu niele-
galnego przekroczenia granicy 
na Odrze i Nysie, skazano na dwa 
lata więzienia. W roku 1956 otrzy-
mał wreszcie zgodę na wyjazd  
z PRL. Początkowo przebywał  
w Düsseldorfie (będącym stoli-
cą kraju związkowego Nadrenia 
Północna-Westfalia). Natomiast 
od 1959 roku, już jako emeryt 
zamieszkał w niewielkim mieście 
Ursberg (Bawaria, powiat Gün-
zburg), gdzie w 1965 r. zakończył 
swe życie.

Po pierwszych dwóch admi-
nistratorach Zakrza, w funkcji 
„kuratusa”, wiosną 1946 r. zaist-
niał krótki, lecz bolesny epizod. 
Otóż Administratura Apostolska 
w Opolu skierowała do kuracji 
Zakrze, w charakterze wikariu-
sza, ks. kan. Witolda Kurowskiego  
z kolegiackiej Kapituły w Oły-
ce Radziwiłłowskiej. Przy czym  

ks. Kurowski nie zatrzymał się 
na Zakrzu, dokąd został posła-
ny, ale zamieszkał w „Dianie” przy 
kaplicy SS. Służebniczek NMP  
w Kudowie-Zdroju (de facto  
na terenie parafii św. Bartłomieja 
w Czermnej.) Ponadto ogłosił, że 
duszpasterstwo Polaków z Za-
krza odtąd będzie sprawowa-
ne w kaplicy SS. Służebniczek, 
gdzie powinni oni uczęsz-
czać na Msze św. i załatwiać 
wszystkie sprawy kancelaryjne.  
W marcu 1947 r., z chwilą kiedy  
ks. dr Palluch opuścił Zakrze, 
ks. kan. Kurowski (nie tylko iż 
niedbale prowadził księgi me-
trykalne), ale postanowił wręcz 
zamknąć kościół na Zakrzu,  
a tamtejszych wiernych defi-
nitywnie zmusić do uczestnic-
twa w kaplicy SS. Służebniczek  
w willi „Diana”. Sytuację urato-
wał 12-osobowy Komitet Pa-
rafialny, zawiązany wbrew woli 
ks. kan. Kurowskiego, który Ad-
ministratorowi Apostolskiemu  
ks. dr Karolowi Milikowi przedsta-
wił zaistniałą sytuację i otrzymał 
obietnicę szybkiego rozwiązania 
zaistniałego problemu. Nieba-
wem ks. Kurowski poważnie 
zachorował i w ogóle nie był 
już w stanie prowadzić posługi 
duszpasterskiej. W tej sytuacji 
zastępowali go przygodni księża. 

W reakcji kompetentnych 
władz kościelnych, w kwietniu 
1947 r. przybył do Kudowy kanc-
lerz Administratury Apostolskiej 
w Opolu - ks. Alfons Przybyła, 
który obok kroków podjętych 
na rzecz rozwiązania istnieją-
cego problemu, zdecydował  
o zmianie granic pomiędzy pa-
rafią w Czermnej i kuracją na Za-
krzu. W konsekwencji pierwszym 
polskim „kuratusem” kościoła 
św. Katarzyny Al. na Zakrzu,  
na podstawie dekretu AADS  

Pensjonat „Marienfried” w Kudowie-Zdroju.
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z dnia 8 maja 1947 r. (l.dz. 
383/47), został ks. dziekan 
kan. mgr Modest Gajewski RM  
(* 1914 Kołomyja, św. kapł. 1938 
Lwów, adm. w l. 1947-1980;  
zm. 5 VIII 1980 r. i pochowany 
przy kościele na Zakrzu). Na-
tomiast kolejnymi powojenny-
mi polskimi administratorami,  
a z czasem i proboszczami parafii 
św. Katarzyny Al. na Zakrzu byli  
i są kolejno: ks. prałat Jan Szetel-
nicki (*1938; św. kapł. 1963; wik. 
1970-1980 i prob. 1980-2013); 
ks. mgr prałat Edward Tadeusz 
Rostkowski (*1962, św. kapł. 
1987, prob. 2013 -).

Po wojnie, kanoniczne wi-
zytacje parafii przeprowadzono 
m.in: 19. V 1950 - administrator 
apostolski ks. dr Karol Milik; 
1961; 1969; 1976 1992; 2009; 
2019. Kuracja Zakrze w roku 
1937 (a także w 1997), istnie-
jąc już jako bardziej niezależna 
placówka Kościoła katolickiego, 
posiadała księgi metrykalne: (A) 
chrztu: 1890-1922; 1900-1929; 
1929-1963; (B) bierzmowania: 
1922-1954; (C) księgi zmarłych: 
1767-1905; 1906-1988. Pierwotna 
kronika kuracji Zakrze, najpraw-
dopodobniej została wywieziona 
do Niemiec w 1945 roku, aktual-
na kronika parafialna jest prowa-
dzona od 1947 r. Zapoczątkował 
ją ks. dziekan kan. mgr Modest 
Gajewski RM16.

Wobec chaosu historyczne-
go, jaki panuje w kwestii naj-
starszego (pierwszego) kościoła 
parafialnego w dzisiejszym mie-
ście Kudowie-Zdroju, czyli także  
i na Zakrzu (dotyczy to faktycz-
nego statusu tutejszego kościoła 
oraz jego rangi w administracji 
kościelnej), należy tu jednoznacz-
nie podkreślić, iż nie zachowała 
się kronika kuracji Zakrze z lat 
1927-1945, bowiem być może  

w ogóle nie była prowadzona, 
albo faktycznie wywiózł ją nie-
miecki przedstawiciel rady para-
fialnej, czy też dyrygent chóru. 
Wspomniany historiograficzny 
chaos wzmocnił pierwszy Autor 
kroniki parafialnej w Zakrzu, 
zapoczątkowanej w 1945 r. Jej 
pierwsze siedem nieliczbowa-
nych kart są bezkrytyczną syn-
tezą dziejów, na skutek przeję-
cia ahistorycznych twierdzeń 
tutejszego nauczyciela, który 
sformułował je w okresie mię-
dzywojennym. W konsekwencji 
te błędne opinie powielają prak-
tycznie wszystkie schematyzmy 
archidiecezji wrocławskiej i świd-
nickiej z Encyklopedią Katolicką 
KUL na czele17. 

Zakrze - rodzime 
powołania zakonne 
i diecezjalne

Przed II wojną światową, 
wśród trzynastu studentów 
teologii pochodzących z kłodz-
kiego dekanatu, było dwóch 
kleryków pallotyńskich w tym 
Alfred Viecenz SAC (*10.VII 1913 
Zakrze †7 XII 1944, lat 31)18. Po-
nadto z Zakrza wywodzą się 
liczni zakonnicy (salezjanie, 
pallotyni, redemptoryści i wer-
biści) m.in. : Richard Hauffen SDB  
(*18. I 1899 †23. X 1976, w wieku 
77 lat); Franz Haufen SDB (*21. 
VIII 1905 †13. XI 1937, brat zakon-
ny; w wieku 32 lat, a 4 l. po ślu-
bach zak.); Anton Gernert CSSR  
(*10. VII 1913 †7. XII 1944 
jako żołnierz na Węgrzech,  
w wieku 31 lat), Hubert Po-
s t e j n a  S V D  ( p o s ł u g i w a ł  
w USA), Franz Hoffmann SVD 
(*3. V 1910 †14. V 1952, w wieku  
42 lat); Alfons Kastner SVD,  
(*14. I 1918 †19 IV 1986, w wieku 
68 lat).

Prace restauracyjne 
i wyposażenie wnętrza 
kościoła

Obecny kościół św. Katarzy-
ny Al., zbudowany w 1679 r. był 
kilkakrotnie przebudowywany 
(m.in. w latach 1982-83 po-
większony o 1/3 powierzchni 
poprzez połączenie z dzwonni-
cą i reorganizację prezbiterium).  
W 1879 roku ze ściany południo-
wej został usunięty drewniany 
balkon, ciągnący się od empory 
organowej do głównego ołtarza. 
W 1890 roku w miejsce zniszczo-
nego gontu pokryto łupkiem ce-
bulkową wieżę dzwonnicy (była 
zbud. w 1713 r., a restaurowano 
ją m.in. w 1955 i 1969 r.), to samo 
uczyniono z dachem kościoła  
w 1895 r. W 1898 r. w świąty-
ni wykonano nową posadzkę  
i wstawiono 36 nowych ławek.

Gdy idzie o wiek XX, to w ko-
ściele wykonano nową polichro-
mię z cyklem fresków (1954-56). 
W roku 1955, latem wykonano 
nową elewację dzwonnicy i ko-
ścioła. Natomiast w 1956 roku 
przeprowadzono renowację 
głównego ołtarza. Aktualnie  
na szczycie ołtarza głównego 
jest umieszczona mała figurka 
św. Katarzyny Al.,wykonana przez 
ludowego rzeźbiarza. W latach 
1970-73 przeprowadzono re-
mont 9-cio głosowych organów 
piszczałkowych, a dach pokryto 
ocynkowaną blachą. Obecne fre-
ski widoczne w nawie, na sklepie-
niu i nad prezbiterium kościoła 
zostały wykonane w 1997 r. przez 
malarza Zbigniewa Mila. W roku 
2003 przeprowadzono remont 
całego kościoła. Ponadto zainsta-
lowano ogrzewanie elektryczne, 
dwa nowe dzwony oraz zrealizo-
wano malowanie całej świątyni. 
W 2004 r. kościół i dzwonnica zo-
stała pokryta miedziana blachą.

Barokowe wnętrze świąty-
ni pochodzi z drugiej połowy  
i końca XVIII wieku19. W drew-
nianym ołtarzu głównym (barok  
z 2 poł. XVIII w.20) do poł. XX w. 
we wnęce nad tabernakulum 
znajdowała się ludowa figurka 
patronki św. Katarzyny Al., praw-
dopodobnie pochodząca jeszcze 
z drewnianego kościoła, spalo-
nego przez husytów. Kolejna jej 
figurka znajduje się także w niszy, 
na zewnątrz kościoła, tuż obok 
wejścia od strony plebanii. 

 Świątynia posiadała także  
od 1956 r. dwa drewniane po-
lichromowane ołtarze boczne  
(p. barok z k. XVIII w., były od-

nawiane w 1952 r.): pierwszy 
Najświętszego Serca Pana Je-
zusa po stronie lewej od ołta-
rza głównego (ołtarzowy obraz 
Najświętszego Serca Pana Je-
zusa został namalowany przez 
siostrę franciszkankę z Kłodzka; 
z powodu inwazji kornika, ołtarz 
został usunięty w 1950 roku,  
po czym wykonano jego kopię)  
i po stronie prawej drugi – z fi-
gurką św. Józefa z 1956 r.; am-
bonę z rzeźbami ewangelistów. 

Na wyposażenie ruchome 
składają się polichromowane 
rzeźby drewniane (barok z XVIII 
w.: św. Piotr, św. Paweł, krucy-
fiks, król Dawid, św. Cecylia,  
św. Józef, dwa aniołki. Kościół 
posiada także obrazy malowane  
na płótnie: Serca P.J. z ok 1800 
roku, św. Barbary (XIX w.),  
14 stacji Drogi Krzyżowej (XIX w.), 
feretron z obrazem MB z Dzie-
ciątkiem z 1878 r. (uprzednio był 
to obraz eksponowany w bocz-
nym ołtarzu Najśw. Serca P.J. Nie 
jest to to jednak obraz MB MTA,  
po którym ślad zaginął), kamien-
na chrzcielnica z 1903 r. 

Na wyposażeniu kościoła są: 
dwa srebrne lichtarze, rokoko  
z ok. 1740 r. i 4 cynowe lichtarze, 
barok XVIII w., ponadto: dwa po-
złacane kielichy, jeden z 1878 r.  
i pozłacana monstrancja z 1930 r.

W dniu 13 lipca 1908 r. ko-
ściół na Zakrzu otrzymał nowy 
– piszczałkowy instrument orga-
nowy (koszt: 4.006,65 DM).

Ołtarz boczny kuracyjnego 
kościoła z szensztackim 
obrazem MTA 

Parafia katolicka Lewin Kł.,  
a de facto kuracyjny od 1922 
roku kościół pw. św. Katarzyny Al.  
na Zakrzu był miejscem insta-
lacji dużego obrazu MB MTA  
w ołtarzu bocznym Najśw. Serca 
Pana Jezusa, na lewo od głów-
nego ołtarza. Dokonał tego 
zasłużony współpracownik  
k s .  J .  K e n t e n i c h a  S A C  -  
ks. dr F. Kastner SAC, w trakcie 
misji ludowych prowadzonych 
na przełomie marca i kwietnia 
1935 r. 

W przekazie źródłowym 
pochodzącym z Głównego Ar-
chiwum RSZ czytamy na ten 
temat: „MTA-Altar in Sackisch  
/Pfarrkirche [sic!]. März 1935. Die 
Volksmission, die hier März/April 
dieses Jahres gehalten wurde, 
geleitet von den Patres Kastner 
und Nägele aus Schönstatt, wur-
de schon in der Vorbereitung-

Ks. Prymicjant Franz Hoffman SVD, w dolnym rzędzie pośrodku m. rodzicami, a po prawej 
ks. kan. Hermann Jauschke (*27 I 1877 Bystrzyca Kł.) – proboszcz parafii św. Michała Arch. 
w Lewinie Kł.; kolejni uczestnicy uroczystości prymicyjnych: ks. Gerhard Hirschfelder –  
w górnym rzędzie, 5. z prawej; jednym z ze stojących duchownych jest także ks. kuratus 
J. Palluch.
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szeit unter den Schutz der Dre-
imal Wunderbaren Mutter von 
Schönstatt gestellt. Zu Anfang 
der Mission schenkten dann die 
Marienschwestern der Pfarrkir-
che ein großes MTA-Bild, das 
seinen Ehrenplatz auf einem 
kleinen Seitenaltar gefunden hat. 
Durch besondere Gebetchen und 
besonders durch die Mission sind 
dann die Gläubigen auf Schön-
statt aufmerksam geworden. – 
Jeden Tag wird seitdem nach 
der hl. Messe unsere liebe Sch.-
-Mutter um ihre Hilfe angefleht. 
Jeden Tag brennen Lichtlein vor 
ihrem Bild – und sehr viele from-
me Beter sieht man davor knieen. 
Die Jugend sorgt für Sauberkeit 
und Schmuck des Schönstatteck-
chens. – So ist das MTA-Bild uns 
Symbol einer geistigen Welt und 
damit ständiger Appell zu restlo-
ser Einsatzbereitschaft“.

Z powyższej relacji dowiadu-
jemy się, że ewangeliczna sku-
teczność misji ludowych prowa-
dzonych w kościele kuracyjnym 
p.w. św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej (męcz. III w.) na przełomie 
marca i kwietnia 1935 r. przez 
dwóch księży pallotynów, przy-
byłych z Schönstatt’u (zarazem 
wychowanków ks. Józefa Kente-
nicha SAC i jego bliskich współ-
pracowników – Ferdynanda 
Kastnera SAC - ur. 1895 Taszów 
k/Lewina Kł. zm. 1962 i Franza 
Nägele SAC - mistrza nowicjatu, 
m.in. dla męczennika sumienia 
ks. Franza Reinischa - ur. 1903 zm. 
1942), już na etapie przygotowań 
została powierzona orędownic-
twu Trzykroć Przedziwnej Matce 
Bożej. Było to możliwe, bowiem 
na rozpoczęcie misji ludowych 
siostry szensztackie z Zakrza po-
darowały tutejszemu kościołowi 
św. Katarzyny Al. dużych rozmia-
rów obraz MB MTA, który swoje 

godne miejsce znalazł w jednym 
wówczas ołtarzu bocznym Najśw. 
Serca P.ana Jezusa, usytuowanym 
po stronie lewej ołtarza główne-
go21. Poprzez szczególne modli-
twy, a zwłaszcza poprzez nauki 
konferencyjne wierni mogli się 
bliżej zapoznać z duchowo-
ścią i misją RSZ. Każdego dnia,  
po Mszy św. zanoszono modlitwy 
błagalne do MB Trzykroć Prze-
dziwnej. Bardzo często przed Jej 
obrazem płonęły świece, a liczni 
wierni klęczeli zanurzeni w mo-
dlitwie. Młodzież troszczyła się  
w kościele o piękno i czystość 
nowo powstałego szensztac-
kiego kącika. W taki oto sposób, 
obraz MB Trzykroć Przedziwnej 
stał się zarówno symbolem du-
chowego świata, jak i stałym 
wezwaniem do bezgranicznej 
dyspozycyjności.

Należy w tym miejscu za-
uważyć, że koło domu Sióstr 
szensztackich istniejącym  
w pensjonacie „Marienfried”, 
na Zakrzu - przypuszczalnie  
ok. 1932/3 r.,  a najpóźniej  
w 1935 r. w ogrodzie postawiono 
przydrożną kapliczkę (lub gro-
tę) z wizerunkiem MTA. Wokół 
domu sióstr gromadzili się człon-
kowie RSZ. Ks. dr Kastner m.in.  
ok. 27 lub 28 września 1934 r. od-
był spotkanie z tutejszymi człon-
kami Ruchu Apostolskiego, skąd 
w dniu 28 IX 1935 dotarł jeszcze 
do St. Waliszowa k/ Bystrzycy Kł. 
na poświęcenie obrazu MB MTA. 

Co więcej,  pomimo za-
mknięcia na Zakrzu klasztoru 
szensztackich Sióstr Maryi, 
duszpasterstwo tego typu było 
kontynuowane do ok. roku 1936 
przez ks. Kastnera. Po 1935 r.  
w Kudowie-Zdroju, Zakrzu po-
została także jedna z tutejszych 
sióstr - S. M. Bergitta Lingnau 
(*1903 †1976), która zamieszkała 

na plebanii i jeszcze przez kilka 
lat zajmowała się pracą duszpa-
sterską22.

Kwestia genezy i rozwoju 
relacji ks. Gerharda 
Hirschfeldera z RSZ

Pierwszy błogosławiony 
diecezji świdnickiej – ks. Ger-
hard Hirschfelder (*1907 †1942) 
zapisał się w pamięci wiernych 
jako ten, który miał głęboką 
świadomość swej tożsamości  
i misji. Kierował się prawdą, po-
korą i radością, jaką daje Chry-
stus – Stwórca i jedyny Zbawiciel.  
W konsekwencji, odważnie i nie-
złomnie mówił „non possumus” 
zawsze wtedy, gdy zagrożona 
była wiara lub godność osoby. 
Odważne wypowiedzi Młode-
go Wikariusza stanowiły obro-
nę chrześcijańskiej tożsamości, 
racjonalności myślenia i działa-
nia, a przez to także i godności 
człowieka.

W sytuacji braku przekazów 
źródłowych, jedynie na zasadzie 
hipotezy możemy zestawić 
potencjalne kanały informacji  
i inspiracji, związanych z du-
chowością i apostolatem RSZ  
na kłodzko-czeskim pograniczu. 
Nie sposób nie zauważyć kon-
wergencji takich oto faktów, 
wydarzeń i praktyk eklezjalnych 
oraz korzystnych okoliczności, 
które charyzmatyczny ks. Hir-
schfelder - tak bardzo otwarty  
na eklezjalne duchowości –  
w tym RSZ, mógł w pełni i dla 
wspólnego dobra Lokalnego 
Kościoła wykorzystać m.in. 
obecność na pobliskim Zakrzu 
klasztoru sióstr szensztackich 
(1932 -1935), rozwijających 
apostolat, także i z młodzieżą 
żeńską. Obecny stan źródeł  
i opracowań, pomimo nie tylko 

moich gruntownych badań, nie 
pozwala podać konkretnych da-
nych mówiących o bezpośredniej 
współpracy ks. G. Hirschfeldera  
z Siostrami Szensztackimi na Za-
krzu. Chociaż bliskie sąsiedztwo, 
tak intensywna obecność kapła-
nów, praca z młodzieżą, prowa-
dzenie domu formacyjnego, pi-
sma szensztackie w posiadaniu 
ks. Hirschfeldera jako wikariusza 
Bystrzycy Kł. i jego intensywny 
kontakt z liderami RSZ w KL Da-
chau, sugerują, że jednak miała 
ona miejsce znacznie wcześniej;

- Wizyta ks. Józefa Kentenicha 
SAC (*1885 †1968) w klasztorze 
sióstr szensztackich na Zakrzu 
w dniu 15 października 1933 r. 
Założyciel rozważał możliwość 
utworzenia w tym miejscu domu 
prowincjonalnego centrum RSZ 
dla Europy Wschodniej;

 - Częste wizyty, konferen-
cje i rekolekcje szensztackie  
na Zakrzu - w klasztorze „Marien-
fried”, w Lewinie i na pograniczu 
czeskim współpracowników  
ks. Kentenicha SAC, zwłaszcza  
ks. dr F. Kastnera SAC, wywodzą-
cego się z z górskiej wsi Taszów 
na ziemi kłodzkiej, z parafii Lewin 
Kł., który do 1959 r. był nawet 
głównym moderatorem RSZ, po 
czym za kadencji generała pal-
lotynów ks. Wilhelma Möhler’a 
(1953–1971), odszedł do ruchu 
Pro un Mondo Migliore o. P. Lom-
bardiego SJ, wspomagającego 
przygotowanie Vaticanum II. Czy 
ten tak zmotywowany, zdeter-
minowany i pracowity członek 
RSZ oraz jeden z najbliższych 
współpracowników Założy-
ciela Ruchu nie przeprowadził 
osobistych wizyt u proboszczów 
pobliskich parafii ziemi kłodzkiej, 
jak m.in.: Lewin Kł., Czermna, Kar-
łów…? Jakiego typu relacje czy 
także na płaszczyźnie RSZ łączyły  

Ambona z rzeźbami ewangelistów. Ołtarz boczny kuracyjnego kościoła, gdzie znajdował się obraz Matki Bożej Szensztackiej.Kamienna chrzcielnica z 1903 roku.



22 Ziemia Kłodzka nr 304-306/styczeń - marzec 2021

go z wikariuszem Lewina Kł.  
w latach 1932-1938 - ks. Konra-
dem Leister’em (* 1908 †1981), 
przyjacielem ks. G. Hirschfeldera?

– Na Zakrzu, w klasztorze 
szensztackich sióstr „Marienfried” 
(1932-1935) bardzo często prze-
żywali swoje jubileusze, rekolek-
cje kapłańskie, czy też spędzali 
kilkutygodniowe urlopy, kapłani 
diecezjalni i zakonni z regionu 
ziemi kłodzkiej. Było eklezjalną 
i kulturową praktyką składanie 
wizyty głównemu duszpaste-
rzowi miejscowości, na której 
się przebywa i posługuje (w tym 

wypadku w Czermnej), gdzie  
do 1939 r. urząd proboszcza 
pełnił ks. Augustin Hauffen na-
tomiast jego wikariuszem był  
ks. G. Hirschfelder. Przy tego ro-
dzaju spotkaniach z pewnością 
mówiono o nowych i ważnych 
wydarzeniach eklezjalnych, 
duchowościach i formach apo-
stolatu. 

Spacer przez Park Uzdrowi-
skowy, obok stawu z gondolami, 
prowadził w kierunku Czermnej, 
gdzie funkcjonowało wiele go-
spód, pensjonatów, a nawet 
muzeów (m.in. banknotów). Ten 

szlak stanowił główną „arterię” 
turystyczną. Zarazem był on 
swoistym „rytuałem” i obowiąz-
kowym punktem programu po-
bytu dawnych kuracjuszy w Ku-
dowie - Zdroju w wieku XIX i XX. 
Rekreacyjno-turystyczny spacer 
prowadził kuracjuszy i letników 
do centrum dzisiejszej „starówki 
Kudowy - Zdroju”, czyli kościoła 
parafialnego p.w. św. Bartłomieja 
Ap. i jednego z dwóch nasłyn-
niejszych w Europie Środkowej 
karnerów - Kaplicy Czaszek (kate-
chezy o Zmartwychwstaniu ciał), 
a następnie do Ruchomej Szopki, 

po czym do Czarnego Czartow-
skiego Kamienia i dalej przez Bu-
kowinę23 w Góry Stołowe;

 – Założyciel RSZ, z myślą  
o szerzeniu szensztackiej (no-
watorskiej) duchowości i poboż-
ności maryjnej, kilkanaście razy 
przebywał na dawnych polskich 
ziemiach, w tym wielokrotnie po-
sługiwał we Wrocławiu. Prowa-
dził tu dni skupienia, konferencje 
pedagogiczne, rekolekcje, często 
też zatrzymywał się na nocleg. 
Kilka razy przybywał do grona 
wrocławskich diakonów, któ-
rzy w tutejszym Wyższym Se-

Tablica upamiętniająca pobyt o. Józefa Kentenicha w Kudowie - Zdroju. Ks. Józef Kentenich SAC Ks. Petr Štěpánek
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minarium, co ciekawe zaledwie 
po ośmiu latach od powstania 
Ruchu, tworzyli już pierwsze 
szensztackie grupy tzw. Związku 
Apostolskiego, m.in. w 1922 roku, 
1925/26; natomiast w okresie  
28. X- 1. XI 1934 roku głosił re-
kolekcje dla 140 kleryków. Przy-
pomnijmy, że we wrocławskim 
seminarium studiowali także 
alumni dekanatu kłodzkiego, 
do 1972 r. przynależni do archi-
diecezji praskiej. 

Należy w tym miejscu zauwa-
żyć, że nadal pozostaje niezbada-
ną kwestią: jak często, niezwykle 
aktywny i merytorycznie przy-
gotowany ks. dr Kastner głosił 
na Zakrzu (i na Dolnym Śląsku) 
rekolekcje kapłańskie dla du-
chowieństwa? Ilu duchownych 
wzięło w nich udział? W jakim 
stopniu wzmocnił on i tak już 
niezwykle imponującą statystykę  
ks. Józefa Kentenicha SAC, któ-
rego konferencji i rekolekcji 
wysłuchali wszyscy niemieccy 
kardynałowie i biskupi i co trzeci 
niemiecki kapłan? Tymczasem 
bez odpowiedzi pozostaje 
pytanie: czy gdziekolwiek ich 
uczestnikiem był także nie-
zwykle poszukujący, otwarty  
i odpowiedzialny za Kościół  
ks. Gerhard Hirschfelder? Czy to 
już w tym czasie i na tej drodze 
zetknął się on z duchowością  
i publikacjami RSZ?

 – W tym czasie nie tylko 
między proboszczami i wika-
riuszami miejskiej parafii Lewin 
Kł. i wielowsiowej Czermnej 
panowały bliskie, otwarte re-
lacje, miały miejsce spotkania  
i odwiedziny, czego dowodem są 
m.in. zachowane fotografie. Czy  
na tej płaszczyźnie wymiany 
informacji i priorytetów apo-
stolskich ks. Gerard Hirschfelder 
miał możliwość poznania RSZ, 
współpracy z jego grupami dzia-
łającymi na Zakrzu i w Lewinie 
oraz dostępu do publikacji?

– Na podstawie zachowanych 
materiałów źródłowych możemy 
twierdzić, że swego rodzaju krąg 
osób bardzo życzliwych, a wręcz 
przyjaciół ks. Gerharda Hirsch-
feldera, stanowili spośród osób 
duchownych m.in.: ks. prałat  
dr Franz Xaver Monse – pro-
boszcz w Kłodzku, ks. Augustin 
Hauffen - proboszcz w Czermnej, 
ks. Konrad Leister (*9 II 1908) ko-
lega z okresu studiów), Siostry 
Elżbietanki – zwłaszcza koleżan-
ka z okresu dzieciństwa, księża  
i siostry zakonne z RSZ. Nato-
miast spośród osób świeckich: 

Matka Maria Hirschfelder († 16 II 
1939 Kłodzko); Klemens Hirsch-
felder - wujek (Zakrze 72, prowa-
dził tu hurtownię piwa), liderzy  
i rodziny Stowarzyszenia Kolpin-
gowskiej Rodziny w Czermnej  
i w Bystrzycy Kł, młodzież żeńska 
i męska oraz ministranci z obu 
parafii, w których przyszło mu 
posługiwać. 

 –  G d y  i d z i e  o  o s o b ę  
ks. Konrada Leister’a (przyja-
ciel ks. Gerharda Hirschfeldera, 
starszy o rok święceniami),to 
nie można wykluczyć, że już 
we wrocławskim Wyższym Se-
minarium Duchownym zetknął 
się z przedstawicielami grup 
szensztackich, które istniały tu 
od 1922 r. (za ks. E. Monnerjahn 
SAC). W roku 1925 tworzyło go 
m.in. dziesięciu diakonów, a ich 
moderatorem był kleryk Georg 
Göbel (były brat pallotyński). Pod 
koniec lutego 1926 r. miał się  
z nimi spotkać ks. J. Kentenich 
SAC. W roku 1932 obaj przyja-
ciele posługują w dwu pobli-
skich parafiach w Obniżeniu 
Kudowskim. Ks. Leister u boku 
ks. Hermanna Jünschke – pro-
boszcza w mieście Lewin Kł. 
(1928-1941), gdzie przez sześć 
lat pełnił urząd wikariusza (1932-
1938). W tym czasie miał nie tylko 
dogodne warunki do pielęgno-
wania przyjaźni z ks. Hirschfelde-
rem, wikariuszem w Czermnej, 
odległej o ok. 7 km, którego 
zapraszał m.in. na spotkania  
z lewińską młodzieżą, ale także  
do poznania RSZ i to bezpo-
średnio od lewińskiego parafia-
nina, jakim był wybitny współ-
pracownik ks. Kentenicha SAC  
– ks. dr Ferdynand Kastner SAC, 
a także w klasztorze Sióstr Ma-
ryi na Zakrzu (1932-1935) oraz 
od członków RSZ istniejącego 
przed rokiem 1935 w Lewinie 
Kł., tzw. Związku Apostolskie-
go, a nawet z szensztackich pu-
blikacji. Wymownym jest fakt, 
że to właśnie ks. Leister w dniu  
20 sierpnia 1935 r. wygłosił ma-
ryjną konferencję i dokonał po-
święcenia kopii obrazu MB MTA, 
instalowanego w przydrożnej 
kapliczce Trójcy Św. na granicy 
miasta Lewina i wsi Jarków. Ten 
fakt przemawiałby za tym, że 
ks. Konrad Leister poznał du-
chowość, cele i priorytety RSZ.

– Ks. Gerhard Hirschfelder 
utrzymywał dobre kontakty  
z księżmi pobliskich parafii  
i kościołów. W kościele parafial-
nym św. Michała Arch. w Lewinie 
Kł. (w 1933 r.: 4.779 katolików,  

637 niekatolików; obok probosz-
cza i wikariusza był tu kapelan 
szpitala i tzw. kuratus Zakrza) - 
zaledwie kilkakrotnie sprawował 
młodzieżowe msze św., ale po-
zostawił tam umocnienie wiary  
i niezatarte wspomnienia. Po 50-
ciu latach, do tych ewangeliza-
cyjnych spotkań powróciła Pani 
Barbara Franke (* 1922 Lewin Kł.). 
Ona, jak i wiele osób świeckich 
i duchownych, nosiła przeko-
nanie o świętości ks. Gerarda 
Hirschfeldera. Pani Franke stała 
się pierwszą promotorką przy-
szłego procesu beatyfikacyjnego,  
a w 1989 r. redaktorką materia-
łów biograficznych i antologii 
świadectw na jego temat. 

Niezwykle cenną i wymow-
ną jest wypowiedź - świadectwo 
Barbary Franke - byłej uczennicy 
z Lewina Kł. i, uczestniczki mło-
dzieżowych liturgii z udziałem 
Czermnieńskiego Wikariusza.  
W tych brutalnych i ciemnych 
czasach, wraz z innymi - do-
strzegłam w księdzu Gerhardzie 
[Hirschfelderze] odważnego 
bezkompromisowego kapła-
na, który „promieniował czymś 
szczególnym, „niebiańskim 
światłem”[…] „Od pierwszego 
momentu budził zaufanie”[…]. 
„Podczas jego kazań wszyscy 
zapadali w głęboką ciszę i to 
nie tylko dlatego, że mówił  
o prawdach, których inni nie od-
ważali się przywoływać, ale także 
ze względu na sposób przepo-
wiadania: spokojnie, przekony-
wująco, z ewangeliczną głębią”.
[…] „Często rozmawialiśmy o nim  
i o jego kazaniach.[…] Śledzili-
śmy z uwagą jego posługiwanie 
jako duszpasterza młodzieży zie-
mi kłodzkiej. Później jak błysk 
pioruna rozeszła się wieść o jego 
uwięzieniu i deportacji do KL Da-
chau. W naszej rodzinie często się  

za niego modliliśmy. Kiedy  
w sierpniu 1942 r. dotarła wia-
domość o jego śmierci, byliśmy 
oburzeni do głębi i pogrążyliśmy 
się w nieutulonym smutku”.

– Już w 1934 r. ks. prob. 
Hauffen urzeczony charakte-
rem i dwuletnią ofiarną pracą 
ks. Gerharda Hirschfeldera oraz 
tonem listu pochwalnego, jaki 
sformułował ks. kard. Kašper  
po wybierzmowaniu ok. 700 
osób przygotowanych przez 
Czermnieńskiego Wikariusza, 
napisał do Wielkiego Dziekana 
Kłodzkiego ks. prałata Franz Dit-
terta (1921–1937; był on prze-
wodniczącym Partii Centrum  
i krytykiem nazizmu): „Do-
tychczas nie miałem jeszcze 
wikariusza, który by praco-
wał w sposób godny pełnego 
zaufania, z tak wielką pasją  
i zadowoleniem. Da się go lu-
bić jak brata. Bardzo proszę  
o pozostawienie mi tego kapła-
na.”

-  Dla księży pallotynów, RSZ 
przez co najmniej trzy dekady 
stanowił jedną z preferowanych 
form apostolatu. Stąd szerzyli 
go zarówno podczas misji lu-
dowych i konferencji, ale także  
w rodzimych parafiach i w ma-
łych ojczyznach – w miejscu 
swego pochodzenia, podczas 
nawiedzania swych rodziców  
i krewnych. Z Zakrza pochodził 
pallotyński kleryk Alfred Viecenz 
SAC (*10 VII 1913 †7 XII 1944), 
który wstąpił do seminarium  
i zapewne nieraz odwiedzał 
rodzinny dom w czasie posługi 
ks. Hirschfeldera jako wikariusza 
Czermnej (1932-1939). Niestety 
szybko zmarł, w wieku zaledwie 
31 lat, i w bliżej nieznanych oko-
licznościach II wojny światowej. 
Nie można do końca wyklu-
czyć, że dochodziło do spotkań  

Drogowskaz do Sanktuarium Maryjnego Rokole w Czechach.
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z ks. Hirschfelderem i wymiany 
informacji na temat centrali RSZ  
w Schönstatt.

-  Na Zakrzu obok wujka 
Klemensa Hirschfeldera (Zakrze  
nr 72) żyła także krewna Maria 
Hirschfelder *02 XI 1906 Radków 
(niem. Wünschelburg, świadek  
w procesie beat. ks. G.H., zob. 
akta procesowe: B-XXII; s. 156-
163). Będąc zaledwie o rok star-
szą kuzynką znała ks. Gerharda 
niemalże od urodzenia. W okresie 
jego posługi w Czermnej (1932 - 
1939) spotykała się z nim czę-
ściej. Miała więc możliwość prze-
kazywania spostrzeżeń i relacji  
o ważnych wydarzeniach i ini-
cjatywach apostolskich w parafii 
św. Katarzyny Al., jak na przykład 
o działalności sióstr szensztac-
kich w latach 1932 - 1935 czy też 
o tej z nich, która po roku 1935 
pozostała na Zakrzu i pracowa-
ła w duszpasterstwie, o misjach  
ks. dr Kastnera, a wreszcie  
o uroczystej instalacji obrazu 
MB MTA w miejscowym koście-
le wraz z utworzonym „kącikiem 
szensztackim” wiosną 1935 r.  
Po raz ostatni Maria widziała 
swego kuzyna w 1939 roku, 
nie mniej korespondowała  
z ks. Gerhardem jako więźniem 
KL Dachau, a na koniec to wła-
śnie na jej adres przesłano urnę  
z prochami Kłodzczanina Mę-
czennika;

–  Generalnie rzecz ujmując, 
należy jednoznacznie stwierdzić, 
że na ziemi kłodzkiej nie było 
drugiego tak „mocnego środo-
wiska szensztackiego” jak na 
terenie obejmującym miejską 
parafię Lewin Kł. i wieś Zakrze, 
gdzie na niewielkiej przestrzeni 
moglibyśmy wskazać zarówno: 
istnienie szensztackiego klasz-
toru (z obecnością dziewięciu 
sióstr), miejsce regularnych 
szensztackich rekolekcji i spotkań 
formacyjnych oraz częstych wi-
zyt liderów RSZ z Założycielem  
ks. Kentenichem SAC na czele, 
istnienie grup szensztackich, jak 
też fakty rozpoznania nowych 
powołań szensztackich, a wresz-
cie obecności obrazu MB MTA  
w  k o ś c i e l e  k u r a c y j n y m ,  
w klasztorze i w grocie na te-
renie przyległego doń ogrodu 
oraz w przydrożnej kapliczce 
Trójcy Św. (na granicy miasta 
Lewina). Co więcej, była to mała 
ojczyzna – miejsce narodzin jed-
nego z najbardziej zasłużonych 
współpracowników Założycie-
la RSZ – ks. dra Kastnera SAC 
i młodego pallotyna, ale też 

miejsce „duchowych narodzin” 
dla pierwszych czeskich księży, 
heroicznie propagujących tę du-
chowość w pobliskiej Czechosło-
wacji. Wspominane tu kategorie 
zaistniały w okresie 1932-1935, 
czyli przypadały na pierwsze 
trzy, spośród siedmiu lat, posłu-
giwania ks. Gerharda Hirschfel-
dera - jako wikariusza Czermnej  
i charyzmatycznego duszpa-
sterza młodzieży, broniącego 
ją przed nazizmem, m.in. przy-
należnością do Hitlerjugend...); 

- Na czeskim pograniczu,  
w odległości zaledwie ok.  
20 km od Czermnej, w kierun-
ku na Novy Hradek u podnóża 
Gór Orlickich, a niedaleko od 
„czeskiego Betlejem” - Nowego 
Miasta n/Metują) znajduje się 
ważne sanktuarium maryjne 
Rokole – Bohdašín. Tutejszą 
murowaną kapliczkę „u źródła”, 
gdzie według ludowych prze-
kazów miało dojść do objawie-
nia się Matki Bożej, wzniesiono  
w 1859 r. na miejscu wcześniej-
szej drewnianej. W tym miejscu 
11 sierpnia 1939 r. pierwsi czescy 
księża i klerycy, którzy RSZ po-
znali dzięki m.in. konferencjom 
ks. dra F. Kastnera SAC na Zakrzu, 
w sumie ok. 100 osób, na wzór ks. 
J. Kentenicha SAC zawarli Przy-
mierze z MB MTA. Na moderato-
ra tego grona wyrósł nachodzki 
kleryk, a później dziekan Nowego 
Miasta n/Metują i niestrudzo-
ny protektor RSZ w Czechach  
ks. Petr Štěpánek (*29 VI 1912 
†12 I 2000). 

Do miejsca pątniczego  
o nazwie Rokole należy rów-
nież drewniane „Loretto”,  
w której obrazy malowane na 
desce prezentują tajemnice MBB 
Bolesnej oraz kamienna droga 
krzyżowa z 1874 roku, wznie-
siona po drugiej stronie drogi, 
w malowniczej leśnej scenerii. 
W 1930 r. w pobliżu zbudowano 
murowany kościół (konsekro-
wany 15. VIII 1945 r.) oraz dom 
prowincjalny sióstr szensztackich  
z kopią szensztackiej świątynki  
o nazwie „Betlejem” (konse-
krowana 19. VII 1997 r.). W ten 
sposób, od dziesięcioleci istnieje  
w tym miejscu żywotne centrum 
RSZ w Czechach. Reprodukcja 
fragmentu planszy ukazuje nam 
miejsca rozkwitu pobożności  
i struktur RSZ w Republice Cze-
skiej.

– Obok tak dynamicznych 
centrów RSZ jak Ząbkowice 
Śl., Kietrz k/Raciborza i Zakrze  
k/Kudowy wraz okolicą i Lewi-

nem włącznie, w kolejnych latach 
do rangi takich miejsc urastały 
miejsca pobytu i duszpasterstwa 
na czeskim pograniczu, związane 
z ratowaniem takich charyzma-
tycznych współpracowników  
ks. Józefa Kentenicha, jak np. 
ks. R. Henkes’a SAC (Strahovi-
ce, niem. Strandorf – w latach 
1941-1943) i J. Fischer’a SAC  
(20 IV 1940 - 24 III 1941 r. był pro-
boszczem parafii pw. Dobrego 
Pasterza w czeskiej miejscowości 
Zdobnice). 

Co więcej, po zamknięciu  
w roku 1935 klasztoru Sióstr 
szensztack ich na  Zak r zu,  
ks. dr Ferdinand Kastner SAC 
kontynuował dynamiczną pro-
mocję duchowości szensztackiej  
w Czechosłowacji, co zaowoco-
wało tym, iż prawie 100 duchow-
nych, zwłaszcza w diecezji Hra-
dec Kralove (w tym 60 kleryków,  
i to od przygranicznego Nacho-
du poczynając) poznało RSZ.  

W tej sytuacji, możemy twierdzić 
z dużą dozą prawdopodobień-
stwa, iż już w latach 1932-1939 
na pograniczu kudowsko-na-
chodzkim ks. Gerhard Hirsch-
felder miał wyjątkową moż-
liwość poznania duchowości  
i celów RSZ, jak też wejścia z nim  
w bezpośredni kontakt.

- Ks. Gerhard Hirschfelder był 
znany z pobożności maryjnej  
i głębokiej więzi z Matką Bożą 
oraz prowadzenia parafian  
i młodzieży ziemi kłodzkiej  
do wielu sanktuariów maryj-
nych, i to zarówno na terenie 
swej małej ojczyzny (2.300 osób  
do Wambierzyc w 1941 r.!), jak 
też i na czeskim pograniczu (jak 
np. Králíky k/ Międzylesia (niem. 
Grulich). Tymczasem otwartym 
pozostaje kwestia, czy w dusz-
pasterstwie pielgrzymkowym 
wykorzystywał on duchowość 
RSZ? A jeśli tak, to od kiedy?

Zdjęcie wykonane przed rokiem 1938. Od lewej siedzą: ks. proboszcz Czermnej  
kan. i arcybiskupi notariusz Augustin Hauffen (* 3 VI 1885 † 11 IX 1939) i ks. kan. Hermann 
Jauschke (*27 I 1877 Bystrzyca Kł.) – proboszcz parafii św. Michała Arch. w Lewinie Kł. 
(1928-1941). Księża stojący, od lewej: ks. Gerhard Hirschfelder, ks. Emil Stenzel (jego 
nazwisko nie widnieje pośród księży posługujących w Kotlinie Kłodzkiej zob. m.in. 
Schematyzm „Arch. Pragensis 1932”) oraz przyjaciel ks. Hirschfeldera - ks. Konrad Leister 
(* 1908 †1981), wikariusz w mieście Lewin Kł.
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„Tchórzostwo nie jest jed-
ną z najstraszliwszych ułom-
ności, ono jest ułomnością naj-
straszliwszą!” Tak rzekł Poncjusz 
Piłat w powieści M. Bułhakowa. 
Jest w tym bardzo głębokie zna-
czenie.

Po czasie smutku i mroku, 
zawsze pojawia się promień 
nadziei. Bo wiara czyni cuda. 
Tylko żeby coś się zmieniło czło-
wiek musi sam zadziałać. Bardzo 
przykro, że nie zawsze całą mocą 
wspieramy ludzi, którzy gotowi 
są zapłacić własnym życiem  
za nasze wspólne dobro, za wiarę. 
Czas ucieka i zapominamy o nich. 
Kiedy zapominamy, wtedy histo-
ria zatacza koło i powtarza się. 

78 lat minęło od dnia śmierci 
Błogosławionego Księdza Gerhar-
da Hirschfeldera. Dla wielu z nas, 
w szczególności dla młodzieży, 
to są czasy tak odległe, że wyda-
ją się jakąś inną rzeczywistością, 
ślady której pozostały na arku-
szach książek historycznych lub  
we wspomnieniach. Było, mi-
nęło… 

Obserwując jak nasz świat 
zmierza w jakimś coraz bardziej 
dziwnym kierunku, da się zauwa-
żyć, że poglądy i przekonania bo-
haterów czasów odległych, prze-
szłych nadal są bardzo aktualne. 
Brakuje nam dziś takich ludzi 
jak Bł. Ks. Gerhard Hirschfelder. 
Postać niesamowicie odważna. 
Człowiek o wielkim sercu. Dosko-
nale wiedział w jakich czasach 
żyje, zdawał sobie sprawę jakie 
będą konsekwencje bezkompro-
misowej walki z nazizmem. A jed-
nak nie zdradził swoich przeko-
nań. Nie sprzedał własnej duszy. 
Nie wyrzekł się Boga dla ratunku 
własnego ciała. Bohaterskim 
zachowaniem pokazał i doniósł 
do nas największe przykazanie 
miłości Boga i bliźniego. Kieru-
jąc się wiarą i miłością wyrywał 
młodzież z pułapki zła. To zło tkwi  

w człowieku. W każdym z nas. 
Człowiek otrzymał wielki dar 
od Pana Boga – wolną wolę. 
Nie docenia tego i nie rozumie 
tego. Z własnej woli wybiera 
swoją drogę. Jakże ważne jest 
to, żeby przemówić do nasze-
go sumienia. Ukrywając się  
za kurtyną strachu o życie, do-
brobyt, wygodę, człowiek tak  
w rzeczywistości pokazuje swo-
ją prawdziwą twarz. Codziennie 
dokonujemy wyboru, bo co dzień 
toczy się walka o naszą duszę. 
Nie każdy dorosły człowiek jest 
w stanie to sobie uświadomić.  
A co już mówić o ludziach mło-
dych. Starsze pokolenie często 
narzeka, że młodzież jest źle 
wychowana. Zbieramy plony 
tego, co zasialiśmy. Bo każdy 

z nas ma czynić jak Bł. Ks. Ger-
hard Hirschfelder, rozmawiając  
z młodzieżą, służąc własnym 
przykładem. Heroizm jak i zbrod-
nie nie podlegają przedawnieniu. 
Doceniajmy ofiarę człowieka, 
który oddał własne życie służąc 
Bogu i ludziom. 

Nastały czasy, w których za-
chowujemy się egoistycznie. Niby 
po nas już nic nie ma być. Niby  
po naszej śmierci świat przesta-
nie istnieć. Nie jest to prawdą. 
Młodzież jest naszą przyszłością. 
Bł. Ks. Gerhard Hirschfelder do-
brze to rozumiał. Wierzył w ludz-
kość. Każdy człowiek powinien 
przyjąć tą sztafetę i przekazywać 
dalej. 

Bardzo ważnym czynnikiem 
wpływu na ludzką świadomość 

jest sztuka. Przez nią można 
przekazać dużo rzeczy, zarów-
no właściwych, pozytywnych jak  
i złych. Bardzo często staje się 
ona jednym z instrumentów  
do manipulacji świadomością. 
Artysta przez swoją wrażliwość  
w sposób delikatny potrafi prze-
kazać słowa, uczynki, emocje. 
Sztuka kształci nasz światopo-
gląd, nasze zachowania. Zachę-
ca do refleksji, uczy szacunku. 
Doceniajmy i wspierajmy ludzi, 
którzy w jakikolwiek sposób 
przyczyniają się do tworzenia 
lepszego świata, dbają o zdrowe 
i rozsądne pokolenia patriotów 
własnej ziemi. 

Irina Malińska  

BOHATER NASZYCH CZASÓW

Błogosławiony ksiądz Gerhard Hirschfelder z młodzieżą na biwaku.

(obecnie dzielnicy Kudowy-Zdroju) w sumie pracowało dziewięć sióstr. W momencie 
erekcji tutejszego klasztoru, najstarsza z nich i zarazem przełożona rodem ze Śląska – s. 
M.  Marga  Kubisch miała 33 lata, pozostałe były młodsze o dwa, trzy, a nawet cztery lata 
W pierwszych dwóch latach 1932 i 1933, tutejszą wspólnotę tworzyły siostry: M. Marga 
Kubisch (*1899 †1973), M. Benigna Valpertz  (*1901 †1996),  M.  Edwina  Geiger  (*1900 
†1994),  M.  Regina  Kessler  († 1989  r.), M. Mechthildis Horz (*1901 †1959) - zastępstwo 
za s. M. Margę z powodu formacji zakonnej M. Margot Walz (†1955) - zamiana z s. M. 
Benigną Valpertz. Natomiast w roku 1934 w pensjonacie „Marienfried” posługiwały: M. 
Marga Kubisch, M. Benigna Valpertz, M. Bergitta Lingnau (*1903 †1976), przy czym dwie 
siostry opuściły wspólnotę: M. Kleopha Kanegen oraz M. Ludberga Rhode. W roku 1934, 
jedynie przez okres sześciu miesięcy, pięć sióstr żyło i posługiwało w pensjonacie „Ma-
rienfried”. W roku 1935 r. we wspólnocie Sióstr Maryi na Zakrzu żyła: M. Marga Kubisch, M. 

Kleopha Kanegen, M. Benigna Valpertz, M. Bergitta Lingnau. Ostatnia z nich w momencie 
zamknięcia klasztoru (V 1935 r.) miała 31 lat i pozostała do pomocy duszpasterskiej na 
Zakrzu (powyższe dane pochodzą z rozprawy Migacz-SzISM-PL; źródło: AG ISSMS, Be-
richt  von  Sr.  M.  Marga  Kubisch  z  kursu  Virgo-Sacerdos;  por. także, Marienschwester 
1932-35, kwiecień 1935 r., s. 100).
23. Bukowina Kłodzka (od 1933 r. niem. Tannhübel) – to obecnie najwyżej położona (750 
m n.p.m.) dzielnica Kudowy-Zdroju. W przeszłości, jako wieś, była odrębną jednostką 
administracyjną. W roku 1906 zbudowano tu hotel „Felsenhüte”, który w 1922 r. nabyło 
Protestanckie Towarzystwo Misyjne. Z kolei w 1940 r. umieszczono w nim Volksdeut-
schów z Rumunii. Aktualnie znajdują się tu m.in. szpital hematologii dziecięcej „Orlik” 
oraz ośrodek hodowli pstrągów.
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Przez Kotlinę Kłodzką prowa-
dzą liczne szlaki: Droga Jakubo-
wa do Santiago de Compostela, 
Szlak św. Jana Pawła II, szlaki 
turystyki górskiej i rowerowej, 
a także konnej. Dołączmy do nich 
swoisty Szlak św. Hieronima.

To oczywiste, że św. Hiero-
nim nigdy tutaj nie był, bo być 
nie mógł. Swoje życie w pustel-
niczej grocie prowadził w Be-
tlejem dużo wcześniej. Nie byli 
tutaj także św. Antoni Pustelnik  
i św. Onufry, ani św. Romu-
ald. Jednak od średniowiecza 
znajdowali się naśladowcy 
prowadzonego przez nich ży-
cia. Mieszkańcy Kotliny Kłodz-
kiej często powtarzają, że jest 
ona Krainą Pana Boga. Piękno 
przyrody rodzi dumę z gór  
i otaczającego krajobrazu. Urok 
wielu szlaków turystycznych  
i wybudowanych schronisk 
górskich obrazuje ten podziw 
nad dziełem stworzonym przez 
Pana Boga. W miejscach z pięk-
ną panoramą postawiono wiele 
wież widokowych, i to nie tylko  
na początku XX wieku. Nie dzi-
wi zatem, że w zakątkach, gdzie 
piękno zapiera dech w piersiach, 
stawiano kaplice, a przy nich pu-
stelnie. Dziś pustelnie są opusz-
czone, bądź rozebrane, nadal 
jednak są ukrytymi źródłami 
do kontemplacji Boga. W wielu 
miejscowościach troszczą się  
o nie sami mieszkańcy.

Pewien pustelnik z hrab-
stwa kłodzkiego napisał w la-
tach trzydziestych XX wieku  
ks. prof. dr. Alfonsowi Nowackowi 
z Wrocławia: „Jeśli chodzi o moją 
osobę, to proszę o pominięcie jej 
w swoim piśmie. Nie chcę być 
ujawniony opinii publicznej, je-
stem pustelnikiem, poświęciłem 
się samotności, odosobnieniu, 
aby prowadzić życie naznaczo-
ne modlitwą, pokutą i wyrze-
czeniem, aby sprowadzić Boskie 
miłosierdzie dla starzejącej się  
i rozpadającej się ludzkości”.

Brat Albert Chmielowski  
z Krakowa tak opisuje potrzebę 
piękna miejsca pustelniczego: 
„Kiedy czasami ludzie wyrażali 
zdziwienie, że mamy tak urocze 
pustelnie, mówię – to prawda, 
mieszkamy w najpiękniejszym-
zakątku Polski, napawamy się 
pięknymi widokami, oddycha-
my najzdrowszym powietrzem, 

aby dostać nagrodę za to, że 
służymy najnieszczęśliwszym 
bliźnim”. Któż chciałby ganić taką 
postawę? Z drugiej strony inny 
historyk żałuje z pewnością tego 
milczenia: „Jaka szkoda, że starzy 
pustelnicy hrabstwa kłodzkiego 
nic nie napisali o swoim ducho-
wym życiu, na przykład brat 
zakonny Johann Bodenberger 
czy Josef Thamm, albo też Josef 
Hoffmann ze słupieckiej górki. 
Gdyby niektóre fakty nie prze-
chowały się w pamięci ludzi, nie 
wiedzielibyśmy nic na ich temat. 

Pustelnik obcuje przecież 
przez długi czas z Bogiem, świę-
tymi i aniołami. Patrzy z wyso-
kości swojej góry na życie wsi 
oraz losy ludzi całkiem innymi 
oczyma. Jak wiele mógłby napi-
sać dla ludzkości! Piszcie, proszę, 
moi drodzy pustelnicy hrabstwa 
kłodzkiego, napiszcie o wszyst-
kim, co myślicie, co widzicie oraz 
co czynicie i przeżywacie wraz 
z Bogiem i ludźmi, a czując na-
dejście swojej śmierci, połóżcie 
napisaną książkę za ołtarz, żeby 
nowy pustelnik, który przyjdzie 
na to miejsce, ją znalazł i pisał 
dalej. Napiszcie wszystko, czego 
możecie się dowiedzieć od sta-
rych pustelników, aby nauka ta 
miała pozytywny wpływ na po-
tomnych. Chętnie napisałbym 
książkę o pustelnikach hrabstwa 
kłodzkiego. Nie chcecie dostar-
czyć mi w tym celu materiału? 
Powinna ona być szkołą dla 
młodych adeptów życia pustel-
niczego oraz pocieszeniem dla 
starszych. Pomyślcie tylko, jak 
wielu samotnym osobom mo-
glibyśmy sprawić radość taką 
książką”. 

Powróćmy jeszcze do Brata 
Alberta z Krakowa, który tak in-
terpretuje sens pustelni: „Niech 
będzie taka pustelnia, albo do-
mek zaciszny, gdzie by człowiek 
odcięty od świata prowadził 
życie samotne w ścisłej regu-
le zakonnej, a przez skupienie  
i modlitwę, pracę, pokutę dążył  
do ewangelicznej doskonałości 
i do coraz ściślejszego zjedno-
czenia z Bogiem”.

Niech zatem pustelnicy  
i pustelnie prowokują do sta-
wiania pytań, a nie udzielania 
tanich odpowiedzi i oceniania 
ich pod względem przydatno-
ści. Ks. Alfons Nowack – dyrektor 

archidiecezjalnego archiwum  
i diecezjalnego muzeum –  
w  k s i ą ż c e  p t .  „ P u s t e l n i e  
n a  Ś l ą s k u  i  w  H ra b s t w i e 
Kłodzkim od średniowiecza  
do współczesności” z 1939 roku 
zinwentaryzował pustelnie  
w 56 miejscowościach i je opisał. 
Oto one: Bardo, Bożków, Brzeg 
Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Cha-
łupki (koło Lubnowa), Choiniec 
(koło Złotoryi), Dobrzeń Wielki, 
Duszniki -Zdrój, Einsiedel – Zla-
te Hory, Głogówek, Golczowice 
(okręg Prudnik, Górny Śląsk), 
Gołuszowice, Gorzanów, Go-
ścięcin, Góra, Góra św. Anny, 
Hermanovice koło Zlatych Hor, 
Hlucin (Czechy), Jabłonna, Jarnoł-
tówek, Jerzmanowo (Wrocław), 
Jędrzejowice, Kłodzko (Wzgórze 
Marii – Wojciechowice), Koper-
niki, Krzeszów, Kubice (koło 
Ząbkowic), Lewin, Lubawka, 
Niemodlin, Nowa Ruda, Nysa, 
Obergrund (bei Zuckmantel)  
/ Zlate Hory, Olesno (Górny Śląsk), 
Opole, Otmuchów, Prószków, 
Prudnik (Górny Śląsk), Radków, 
Radochów, Radziechów (koło 
Lubomierza), Rzeszówek (koło 
Świerzawy), Słupiec, Stanice (koło 
Strzelec Opolskich), Tarnów (koło 
Ząbkowic), Toszek (Górny Śląsk), 
Trzebnica, Tuszyn (koło Grod-
kowa), Ujazd, Vidnava (Czechy), 
Wambierzyce, Wieszczyna (okręg 

Prudnik, Górny Śląsk), Wilkanów, 
Wiśnicze, Ząbkowice Śląskie, 
Złoty Stok. Nas, mieszkańców 
Kotliny Kłodzkiej, interesować 
będą pobliskie pustelnie: Bardo, 
Bożków, Bystrzyca Kłodzka, Dusz-
niki - Zdrój, Gorzanów, Kłodzko, 
Lewin, Nowa Ruda, Radków, Ra-
dochów, Słupiec, Wambierzyce, 
Wilkanów i Złoty Stok.

Zamiarem tej publikacji jest 
zachęta do podróży do miejsc 
pięk nych,  odosobnionych  
i przesyconych modlitwą i mil-
czeniem pustelników. Powstaje 
zatem swoisty Szlak św. Hiero-
nima, patrona pustelników. To 
pomysł pana Witolda Telusa 
z Nowej Rudy. Obecne wyda-
nie uzupełniono o pustelnię  
w Czechach. 20 kilometrów  
od granicy państwa, na trasie  
do Skalnego Města i Adršpachu, 
w Teplicach nad Metują, znajdu-
je się interesujący kościół Matki 
Bożej Wspomożycielki Wiernych 
z zaszyfrowaną litanią loretańską 
oraz modlitwą „Pod Twoją obro-
nę”. Warto odwiedzić to miejsce 
i poznać jego historię.

Losy śląskich pustelni

Katastrofalne dla pustelni  
na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim 
było zapytanie ministra Schla-
brendorffa z dnia 24 maja 1759 

Ks. Jerzy Kos

ŚLADAMI PUSTELNI NA ZIEMI KŁODZKIEJ

Domek pustelnika w Bardzie
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roku, skierowane do Głogowskiej 
Izby Wojennej i Dóbr Skarbo-
wych z Głogowa, a dotyczące 
zniknięcie pustelnika z Góry, oraz 
jego nieuzasadnione podejrze-
nie, że pustelnik ten mógł być 
szpiegiem Austrii albo Rosjan. 
Minister żąda od Izby, aby po-
wiadomiono go, w których miej-
scowościach znajdują się jeszcze 
pustelnicy, skąd tacy do każdej 
z miejscowości przybywają, czy 
może są z uwagi na taką lub inną 
fundację i gdzie takie jeszcze ist-
nieją. Pyta również, czy nie było-
by lepiej takie odwołać, a dotacje 
przyznać przytułkom lub innym 
podobnym stowarzyszeniom du-
chowym, aby intencja założycieli 
względem podobnych przycho-
dów z pobożnych praktyk została 
zachowana, jednocześnie jednak 
mogła być użytecznie wykorzy-
stana dla dobra publicznego oraz 
biedoty”.

Odpowiedź Izby jest dato-
wana 11 maja 1767 roku, więc  
po ośmiu latach! Izba usprawie-
dliwia to opóźnienie zamiesza-
niem wojennym. Ówcześnie 
większa część rad podatkowych 
i krajowych mogła otrzymać 
konieczne do sporządzenia 
sprawozdań dane w formie 
niekompletnej albo w ogóle. Te 
niekompletne poprawki, jak rów-
nież różne szczegóły dopiero po-
tem uzupełniano i formułowano.  
W departamencie Głogowskiej 
Izby Wojennej znajdowało się  
30 pustelni, z których tylko pu-
stelnia w Prudniku była ufundo-
wana. Pozostali pustelnicy two-
rzyli dwie grupy: do pierwszej 
należeli ci, którzy mieszkali przy 
kościołach oraz kaplicach i speł-
niali przy nich zleconą funkcję, 
ciesząc się w zamian utrzyma-
niem, druga grupa żyła wyłącz-
nie z jałmużny w odosobnionych 
miejscach. Ci ostatni są „widziani 
jako bezużyteczne obciążenie 
publiczne oraz jako uprzywilejo-
wani żebracy”. Pustelnicy pierw-
szej grupy są jakoby porządnymi 
sługami kościelnymi, powołany-
mi do ich doglądu oraz pomocy 
przy czynnościach mszalnych. 
Do tej grupy należeli pustelni-
cy przy klasztorze w Krzeszowie, 
przy kościele w Chałupkach, 
przy fundacji w Trzebnicy, przy 
bystrzyckim kościele św. Floriana 
oraz przy kaplicy Trójcy Świętej 
w Dusznikach.

Pozostałe 24 pustelnie na-
leżały do drugiej grupy. Izba 
proponuje zatrzymać trzech 
pustelników w grupie pierwszej. 

Stanowisko to może być dane 
nie tylko każdemu „duchowne-
mu”, ale też wyczerpanemu ży-
ciem, niezdolnemu już do pracy 
poddanemu, bądź obywatelowi 
przy przyszłym zwolnieniu się 
takiej posady. Wyjątkowo przy 
kaplicy w Prudniku, istniejącej 
za zwierzchnim zezwoleniem, 
pozostałych 24 pustelników 
może być tolerowanych do koń-
ca ich życia, ale po ich śmierci 
pustelnia ma być przeznaczona 
na inne potrzeby. Jednocześnie 
Izba przekazuje do wszystkich 
eremów znajdujących się w de-
partamencie wrocławskim pismo 
z rozporządzeniem, jak w 1759 
roku będą one rozpatrywane 
przez wszystkie rady podatko-
we i krajowe.

Trzy miesiące wcześniej 
Izba powiadomiła ministra  
von Schlabrendorffa o spra-
wozdaniu starostwa w Jeleniej 
Górze, gdzie jeszcze znajdują 
się pustelnie: w Jerzmanowie 
(okręg Jawor), w Rzeszówku 
(okręg Jelenia Góra), w Radzie-
chowie (okręg Lwówek Śląski)  
i w Górze. Izba proponuje tolero-
wanie pustelników w Rzeszówku 
i Radziechowicach do końca ich 
dni; pustelnicy w Górze i Jerz-
manowie mają trwać z powodu 
i tak koniecznego nadzoru nad 
kościołami. Jednak przy każdora-
zowym powołaniu nowego pu-
stelnika należy najpierw uzyskać 
aprobatę ministra.

Również inny wiarygodny 
człowiek mógłby być zatrudnio-
ny do nadzoru kaplicy w Jerz-
manowicach. 16 grudnia 1767 
roku zawiadamiał hrabia Pfeil  
w liście do dziekana Wintera, że 
w hrabstwie kłodzkim na wsi jest 
obecnie siedmiu pustelników:  
w Wambierzycach (dwóch 
pustelników), Bożkowie, Go-
rzanowie, Słupcu, Wilkanowie  
i w Nowej Rudzie (przy kaplic-
cy św. Anny koło Nowej Rudy);  
w miastach czterech pustelni-
ków: w Bystrzycy Kłodzkiej, Dusz-
nikach-Zdroju, Kłodzku i Lewinie. 
Starosta hrabia Pfeil wnioskuje, 
żeby pustelnie na wsi mogły ist-
nieć tylko jeszcze do śmierci ich 
właścicieli. Minister zgodził się  
w końcu też na dalsze istnienie 
pustelni w Słupcu i Wambierzy-
cach.

W 1768 roku dziekan Karl 
Winter ustanowił inspektora 
nadzorującego pustelników 
hrabstwa kłodzkiego. „Koniecz-
nym jest zatrudnienie inspektora, 
który nadzorowałby pustelników 

oraz ich sposób życia w Prusach 
Królewskich, w suwerennym 
hrabstwie kłodzkim. W ten spo-
sób proboszcz w Nowej Rudzie, 
Welenowsky, zostaje z urzędu  
do tego ustanowiony i tenże sam, 
sumiennie nadzorując pustelni-
ków, wyeliminuje wszelkie nie-
moralne okazje i dopilnuje, aby 
wybierający dany stan, żyli zgod-
nie z nim, wierni w posłuszeń-
stwie. Również ja powinienem 
być natychmiast powiadomiony, 
jeśli ten lub inny zapomniałby 
o swoich obowiązkach. Dlatego 
pustelnicy nie mogą udać się 
w daleką podróż bez mojego 
specjalnego pozwolenia oraz 
bez zgody ich „własnych” księ-
ży (nie mogą sami nawet przez 
jeden dzień być z dala od swoich 
pustelni). Proboszcz ma powia-
domić przy okazji inspektora  
ds. pustelników, jak często  
w okresie półrocznym pustelnik 
nie przebywał nocą w swojej 
pustelni. Potem pan inspektor 
przekaże to mnie”.

Tak jak Generalny Wikariat 
Wrocławski żąda od swoich ar-
chiprezbiterów raportów o pu-
stelnikach w styczniu 1811 roku, 
krótko więc po sekularyzacji, tak  
w 1812 roku duchowna Deputa-
cja Szkolna we Wrocławiu żąda 
od dziekana Knauera sprawozda-
nia, gdzie przebywają pustelnicy 
bez pozwolenia i za pozwole-
niem urzędów krajowych, ja-
kie mają powiązania religijne  
i skąd otrzymują środki na swo-
je utrzymanie. Knauer sporzą-
dził obszerne sprawozdanie,  
z którego dowiadujemy się, że  
w hrabstwie kłodzkim przeby-
wa obecnie czterech pustelni-
ków, którzy noszą habit zakon-
ny dawnych franciszkanów:  
w Wambierzycach – Prokop,  
w Bożkowie – Konrad Bertram, 
na Górze św. Anny koło Nowej 
Rudy – Ludwig Elsner i w Dusz-
nikach – Ruchus Bache. 

Rozporządzenie Schlabren-
dorffa przypieczętowało los 
większości pustelników Śląska 
i hrabstwa kłodzkiego. W 1938 
roku istniały na Śląsku jeszcze 
dwie, a w Kotlinie Kłodzkiej trzy 
pustelnie, w których mieszkali 
pustelnicy noszący szatę za-
konną.

Pustelnie i zamieszkujący je 
pustelnicy byli otoczeni pewnym 
romantycznym urokiem. Niektó-
rzy z zazdrością wyobrażali sobie 
pustelnicze życie obok górskiej 
kapliczki jako wolne od wszel-
kiego ziemskiego cierpienia. 

Wizerunek pustelnika uprawia-
jącego w spokoju swój ogródek, 
a wieczorem obwieszczającego 
biciem dzwonu pokój w doli-
nie, upowszechnił nastrojowy 
obraz Ludwiga Richtera „Pieśń 
wieczorna pustelnika”, jako sta-
loryt umieszczony na okładce 
książeczki Pustelnia koło Dusznik.

W sentymentalnych czasach 
rokoko marzono o pustelniach 
oraz budowano je w ogrodach  
i parkach. Romantyka ulatnia się 
jednak w zderzeniu z rzeczywi-
stością, ponieważ życie pustel-
nicze często jest walką o środki  
do życia. Nie brakuje również 
pokus dla ciała i duszy, nie ma 
też wiele nowoczesnego postę-
pu kulturalnego w pustelniach, 
gdzie w bardzo skromnych wa-
runkach pustelnik samodzielnie 
gotuje posiłek. Pustelnik musi 
mieć silny charakter, jeśli chce 
w samotności osiągnąć wska-
zywaną przez Kościół dosko-
nałość. To oczywiste, że wśród 
anachoretów znajdowały się 
również osoby niegodne tego 
stanu albo ludzie bez zawodu, 
którzy wybrali taką drogę często 
pod wpływem młodzieńczego 
zachwytu nad pustelniczym 
życiem. Ich przeciwieństwem 
jest wielu takich, którzy godnie 
wypełniali swoje powołanie.

W początkach XX wieku byli 
to między innymi: zmarła w opi-
nii świętości pustelnica Petronela 
z Góry św. Anny na Śląsku, pustel-
nicy Antonius i Malarius z Jabłon-
nej, głęboko religijny pustelnik  
z Gorzanowa, w którym Karl von 
Holtei znalazł bystrego i dobrze 
religijnie przygotowanego part-
nera, Johannes Bodenberger 
oraz Joseph Thamm.

O historii eremitów hrabstwa 
kłodzkiego wiadomo nieco wię-
cej niż o pustelnikach śląskich; 
o życiu pustelników kłodzkich 
wiemy jednak niewiele, z wyjąt-
kiem Josepha Thamma ze Słup-
ca, chociaż niektóre zewnętrz-
ne wydarzenia czasami rzucają  
na to odrobinę światła. W poło-
wie XVIII wieku w kraju o prawie 
wyłącznie katolickim charakterze 
liczba kłodzkich pustelników była 
naturalnie duża. W 1937 roku zo-
stało tylko trzech pustelników 
z prawdziwymi pustelniami:  
w Wambierzycach, w Nowej Ru-
dzie i w Dusznikach. Śląsk w węż-
szym znaczeniu miał ich sporą 
liczbę, najmniej było ich w części 
pozostającej pod wpływem re-
formacji. W latach trzydziestych 
były jeszcze dwie pustelnie, któ-
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rych mieszkańcy nosili habit:  
w Trzebnicy i w Gościęcinie.

Jest wątpliwe, że tym pu-
stelnikiem zatrudnionym przy 
kaplicy był brat Alex (około 1735 
roku), wspomniany w książce 
Walthera Stellera z 1936 roku pt. 
Schlesische Volkstrachten (Ślą-
skie stroje ludowe, s. 171), mający 
swoje mieszkanie przy świętej 
górze na Osobowicach i nazywa-
jący siebie pustelnikiem, noszący 
też szatę pustelnika, który przez 
cały dzień zbierał we Wrocławiu 
na swoje utrzymanie i za każdą 
obelgę lub lżenie dziękował jak 
za otrzymany datek słowami „Bóg 
zapłać”.

Na lokalizację pustelni mo-
głaby też wskazywać nazwa 
miejscowości Pustelnia koło 
Bolkenhain (Bolkowa). Nie ma 
jednak informacji, która potwier-
dzałaby, że pustelnia kiedykol-
wiek tam istniała. Bez wątpienia 
na Śląsku było więcej pustelni 
niż około 69 tutaj wymienionych.  
W każdym razie w niniejszej 
pracy zainicjowano prezenta-
cję życia pustelników na Śląsku  
i w hrabstwie kłodzkim.

Początki pustelnictwa

Prześladowania chrześcijan  
w Imperium Rzymskim dla wielu 
z nich były powodem ucieczki  
na pustynię. Tam niektórzy z nich, 
pod natchnieniem łaski Boskiej, 
dojrzeli do decyzji spędzenia 
całego życia w odosobnieniu. 
Również niezależnie od prześla-
dowań niektórzy asceci powoła-
ni przez Ducha Świętego, biorąc  
za przykład Chrystusa, Jana 
Chrzciciela oraz Apostoła Pawła, 
szukali na pustyni odosobnienia  
na dłuższy czas, niektórzy na-
wet na zawsze. Wierzyli, że re-
alizacja ewangelicznych przy-
kazań będzie tam łatwiejsza niż  
w otoczeniu rodziny i przyjaciół 
czy też w miejskim hałasie. I tak 
Narzissus, biskup Jerozolimy, 
jako „miłośnik filozoficznego 
stylu życia”, spędził wiele lat  
w ukryciu na pustynnych, ustron-
nych terenach. Święty Paweł  
z Teb, nazywany Pustelnikiem 
(zm. 347), jest pierwszym tak 
nazwanym anachoretą egipskiej 
pustyni. Święty Paweł własnym 
przykładem oraz rozmowami  
ze św. Antonim wpłynął na in-
nych anachoretów i jest przy-
kładem licznych pustelników, 
którzy wówczas i w czasach 
późniejsz ych osiedlal i  s ię  
na egipskiej pustyni. „Czym dla 

palm daktylowych jest woda, 
tym dla pustelników były jaskinie  
i stare krypty, gdzie mogli po-
święcić się ascezie, zająć wy-
plataniem i tkaniem odzieży, 
wykorzystując swoje wyroby 
do wymiany za chleb, sól w są-
siadujących miejscowościach”.

Krok dalej poszedł św. An-
toni z Egiptu, także zwany Pu-
stelnikiem. Skupił mieszkających  
w jego pobliżu eremitów  
w gminę pustelniczą i jako ojciec 
przejął duchowe przewodnictwo. 
Jego zwolennicy nie mieszkali 
jeszcze we wspólnym budynku, 
ale nie byli już wyłącznie dla sie-
bie samych, lecz znajdowali się 
pod wspólnym, dobrowolnie 
wybranym duchowym prze-
wodnictwem.

Ten przykład skłonił wielu 
pustelników do osiedlania się 
w jaskiniach lub małych cha-
tach w pobliżu św. Antoniego 
w Fasum w Tebaidzie. Jeszcze 
dalej poszedł św. Pachomiusz 
(zm. 346), który dał początek 
cenobityzmowi. Podczas gdy 
dotąd każdy anachoreta posia-
dał własną chatkę i był w niej 
sobie panem, św. Pachomiusz 
skupił swoich uczniów pod jed-
nym dachem i zobowiązał ich  
do posłuszeństwa i przestrze-
gania surowego porządku 
dziennego. Hieronim podaje, 
że na Wielkanoc zebrało się  
w budynku głównym klasztoru 
50 tysięcy mnichów.

Największe jednak znaczenie 
dla stanu zakonnego Wschodu, 
i nie tylko, miał św. Bazyli. Od-
rzucił on życie pustelnicze oraz 
podkreślał, że chrześcijaństwo 
to całkowite doskonalenie mi-
łości. Pustelnik żyjący tylko  
dla siebie samego nie może ćwi-
czyć tej cnoty. Życie pustelnicze 
byłoby egoizmem. Pustelnik 
żyje dla siebie i nie przydaje się 
nikomu. Bazyli nie brał jednak 
pod uwagę tego, że również 
pustelnik, pracując umysłem 
lub rękoma i żyjąc przy tym od-
powiednio, może być dla ludzi 
bardzo użyteczny, gdy tworzy 
modlitwy i wykonuje prace dla 
świata oraz jest wzorem miłości 
poświęconej wyłącznie Bogu. 
Również wielcy założyciele 
zakonów, np. św. Benedykt,  
św. Romuald i św. Ignacy, przeszli 
przez szkołę życia pustelniczego. 
I tak św. Benedykt zamieszkiwał 
prawie niedostępną jaskinię  
na stromej skale w Subiaco, gdzie 
otrzymywał konieczny do życia 
chleb z rąk opata Romanusa, 

który spuszczał mu go ze skały 
na linie. Również św. Romuald, 
który przyjął reguły św. Benedyk-
ta jako podstawę sposobu życia 
pustelników, żył do 996 roku  
u znanego pustelnika o imieniu 
Marinus, który nie ułatwiał mu 
jego wyrzeczenia. Jego ideałem 
było surowe życie pustelnicze, 
do którego kształcić powinien 
zakon i wstępna szkoła. Romuald 
podwyższył jeszcze wymagania 
św. Benedykta. Członkowie jego 
zakonu wstrzymywali się od pi-
cia wina, zachowywali milczenie 
oraz chodzili boso. W 1027 roku 
zmarł ten wielki założyciel zako-
nu, jednak założonych przez nie-
go ośrodków nie było zbyt wie-
le. Jedyny klasztor Kamedułów  
na północ od Alp znajduje się  
na Bielanach koło Krakowa. Za-
łożony został w 1620 roku. Dziś  
na terenie Polski jest jeszcze 
erem w Bieniszewie koło Ka-
zimierza Biskupiego. Chociaż 
celem zakonu było życie kon-
templacyjne, książki autorstwa 
św. Romualda przyczyniły się 
do rozpowszechnienia wiary, 
zwłaszcza w Polsce. Przed 1003 
rokiem posługiwało w Polsce 
pięciu polskich braci, uznawa-
nych za patronów narodowych 
Polski, Czech i Moraw: Benedykt  
z Benewentu, Jan, Izaak, Mateusz 
i Krystyn. Zostali oni zamordowa-
ni przez rozbójników 11 listopa-
da 1003 roku.

Na czas około 1000 roku 
przypada też pojawienie się 
pierwszego znanego pustelnika 
na Śląsku – św. Świerada. Świę-
ty ten, który praktykował naj-
surowszy post oraz ascetyczne 
samoumartwianie się, żył razem 
ze swoim uczniem Benedyktem 
za czasów św. Stefana, zmarł 
przed 1036 rokiem. Dokument 
biskupa Rudolfa z Wrocławia  
z 20 października 1468 roku, 
znajdujący się w aktach Archi-
wum Diecezjalnego, donosi, że 
św. Świerad żył przez pewien 
czas w lasach koło Oławy. Bi-
skup Rudolf przenosi tym do-
kumentem ołtarz św. Świerada 
ze zniszczonego przez husytów 
szpitala koło Oławy do kościoła 
parafialnego. Tutaj Święty zo-
staje nazwany Geohardusem.  
Jest pochowany w Nitrze,  
w katedrze. W średniowieczu na 
Śląsku było bez wątpienia wielu 
pustelników.

Wielka legenda św. Jadwigi, 
spisana około 1300 roku, opo-
wiada o Świętej, która „osobiście 
starała się ucieszyć pustelników, 

gdy tylko ich zauważyła lub  
do nich dotrzeć mogła dobro-
dziejstwami; żyjącym w znacz-
nym oddaleniu przekazywała 
przez posłańców chleb i odzienie, 
żywność i inne potrzebne rze-
czy”. Gdzie mogły się znajdować 
tego rodzaju pustelnie? Ponie-
waż docierała do pustelników  
z dobrami osobiście, myśli się 
tutaj o okolicach Wrocławia, 
Rokitnicy koło Złotoryi, Wlenia 
koło Lwówka Śląskiego i Trzebni-
cy. Knoblich pisze w historii życia 
św. Jadwigi: „niedaleko zamku 
warownego Wleń znajdowała się  
pod starymi bukami, aż do cza-
sów wojny 30-letniej, pustelnia, 
której mieszkaniec otrzymywał  
od św. Jadwigi szczególne do-
brodziejstwa; na pamiątkę znaj-
duje się jeszcze dziś, poniżej ru-
iny przy ogrodzie zamkowym, 
imitowana pustelnia z matami 
z sitowia oraz osobliwym malar-
stwem ściennym”.

Możliwe, że nie chodzi tutaj 
jedynie o zwykłą opowieść lu-
dową. Z czasów średniowiecza 
udokumentowana jest tylko 
jedna pustelnia w lesie gajo-
wym koło miejscowości Rokitnica  
z 1484 roku. Altarzysta ze Złoto-
ryi, Johannes Scheuner, opiekun 
ołtarza wszystkich Apostołów  
w  k o ś c i e l e  p a r a f i a l n y m ,  
oraz jego brat Nikolaus włamali 
się nocą do pustelni w lesie ga-
jowym, szukając złota. Rozbójni-
cy zostali schwytani i na rozkaz 
księcia Fryderyka Legnickiego 
wtrąceni do więzienia w Złoto-
ryi. Nikolaus Scheuner musiał 
przed radą niejako poręczyć 
za swój występek, a jego brat 
musiał przed tamtejszym sta-
nem duchownym zobowiązać 
się do zapłacenia na półpoście 
dwunastu guldenów kary, które 
zostały przeznaczone na kaplicę 
w lesie gajowym.

Pustelnikami i pustelnicami 
byli też tak zwani zamknięci (rec-
lusi), tzn. pustelnicy lub pustelni-
ce mieszkający w małych izbach 
przy kościele i dla umartwienia 
dający się tam zamknąć na całe 
swoje życie. W VII wieku Kościół 
zarządził, aby nikt nie został do-
puszczony do tej najwyższej for-
my ascezy jako zamknięty, jeśli 
wcześniej przez co najmniej trzy 
lata nie mieszkał w klasztorze  
i nie poznał w praktyce życia 
klasztornego. W Niemczech sy-
nod we Frankfurcie zdecydował, 
że nikt nie może bez zgody opata 
i jego biskupa zostać zamknię-
tym.
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Według reguł dla pustel-
ników z 1125 roku, autorstwa  
bp. Ailreda von Ravesky’ego, za-
chowywanych przez większość 
zamkniętych pustelników śre-
dniowiecza, każda pustelnia po-
winna mieć 12 stóp w kwadracie 
(około 4 m) oraz trzy okna.

Pustelnia Doroty z Prus nie 
znajdowała się obok kościo-
ła, lecz w kaplicopodobnym 
pomieszczeniu pod wysokim 
chórem kościoła w Kwidzyniu. 
Mała izdebka po uroczystym 
zamknięciu Błogosławionej zo-
stała zamurowana. Gdy Dorota 
zmarła, trzeba było zburzyć mur. 
Pustelnia miała trzy okna: jedno 
do środka kościoła – dla celów 
spowiedzi i przyjmowania ko-
munii św., drugie – do odbioru 
pożywienia i koniecznych roz-
mów ze światem zewnętrznym, 
a trzecie – do spoglądania w nie-
bo. Mimo wyjątkowo mroźnej 
zimy 1393/1394, Święta dzięki 
wewnętrznemu żarowi nie od-
czuła zimna – jak relacjonuje 
spowiednik.

W Kodeksie Ostrowskim 
znajduje się ilustracja takiej pu-
stelni, a w niej, za zakratowa-
nym oknem, widać zamkniętą 
pustelnicę.

Święta Jadwiga podaje 
zamkniętej jedzenie.

Przykład ze św. Jadwigi wzię-
ła jej synowa Anna, małżonka 
Henryka II. W Życiu Anny, księż-
nej Śląska – czytamy, że Anna, 
która otrzymała tutaj również 
przydomek Sancta (Święta), 
wysyłała codziennie zamkniętej 
pustelnicy pożywienie ze wszyst-
kich potraw swojego stołu oraz 
często odwiedzała ją osobiście.

Również przy klasztorze  
w Henrykowie mieszkał za cza-
sów św. Jadwigi tak zwany za-
mknięty pustelnik. Proboszcz 
katedralny Piotr,  zarządca 
dochodów świeckich bisku-
pa, przybył w czasie pewnej 
podróży do Henrykowa, gdzie 
poprosił przełożonego klaszto-
ru o spokojny nocleg. W owym 
czasie klasztor był tak biedny, że 
miał do dyspozycji tylko cztery 
bochenki chleba. Dlatego opat 
Bodo natychmiast wysłał ludzi  
do dworu oraz do pustelnicy  
i zebrał tyle chleba, że spokojnie 
mógł godnie ugościć proboszcza 
i jego ludzi tego wieczoru i na-
stępnego dnia z rana. Proboszcz 
katedralny zrewanżował się 
obietnicą przyznania klasztorowi, 

za pozwoleniem biskupa, kilku 
dziesięcin. W 1237 roku doszło 
do realizacji obietnicy.

W czasach opata Szymona  
z Żagania, pomiędzy 1450 a 1468 
rokiem, znajdujemy pustelnię  
w ogrodzie drogi krzyżowej 
klasztoru Augustianów w Ża-
ganiu. Zamknęły się tutaj dwie 
zakonnice szlacheckiego pocho-
dzenia, „o pobożności godnej 
pochwały”.Zmarły one przed 
1468 rokiem. Pustelnia zapadła 
się przy jakimś pożarze, a opat 
Marcin nakazał rozebrać muro-
wane fundamenty.

We Wrocławiu za czasów 
Bartłomieja Sthenusa, około 
1512 roku, było jeszcze pięć 
zamkniętych osób: przy koście-
le Bożego Ciała, przy kościele  
św. Marii  Egipcjanki (dzi-
siaj kościół św. Krzysztofa),  
przy kościele parafialnym św. Mi-
kołaja, przy kościele parafialnym  
św. Maurycego oraz przy ko-
ściele św. Michała. Te małe, 
przestrzennie ograniczone 
murowane izby w czasach refor-
macji zostały prawdopodobnie 
rozebrane.

W średniowieczu i w czasach 
późniejszych byli na Śląsku pu-
stelnicy paulini i pustelnicy 
augustianie. Nie byli to jednak 
już pustelnicy żyjący samot-
nie, lecz grupy żyjące pod jed-
nym dachem, a więc klasztory, 
chociaż one same powstały  
z połączenia się pustelników  
w grupę. Eremici augustianie byli 
we Wrocławiu przy św. Dorocie  
w  l a t a c h  1 3 5 1 – 1 5 2 9 ,  
w Grodkowie od 1294 roku aż  
do reformacji, w Chojnowie  
od 1299 roku aż do reformacji, 
w Dzierżoniowie od 1329 roku 
do reformacji i w Nysie od końca  
XV wieku do reformacji. Eremi-
ci paulini byli w Mochowie koło 
Prudnika od 1388 roku. Przeby-
wali tam aż do sekularyzacji  
w 1810 roku.

Od XVII wieku, w czasach 
kontrreformacji, pojawiają się 
informacje o licznych pustel-
niach na Śląsku. Pustelnicy byli 
wielokrotnie zatrudniani jako 
stróże przy kaplicach i pomagali 
księżom w czasie mszy świętych. 
Żyli częściowo z jałmużny, czę-
ściowo z datków z fundacji, za-
łożonej przez fundatora kaplicy,  
oraz z pracy swoich rąk. Często 
byli to tercjarze z Trzeciego Za-
konu, przeważnie franciszkań-
skiego, kapucynów i zakonu kar-
melitów. Nie byli zorganizowani 
i nie otrzymywali szczególnego 

przygotowania do pustelniczego 
życia. O pustelnikach z hrabstwa 
kłodzkiego pisze prof. Joseph 
Wittig: „Wydaje mi się, jak gdyby 
pustelnicy z hrabstwa kłodzkie-
go byli trochę opuszczeni. Gdy 
jakaś panna idzie do klasztoru, 
mówi się jej dużo o życiu ducho-
wym, musi wykonywać duchowe 
ćwiczenia, musi czytać religijne 
książki, musi zastanowić się  
nad swoim sumieniem i powo-
łaniem, jest na każdym kroku 
nadzorowana i sprawdzana, aby 
tylko stała się solidną zakonni-
cą. Potem otrzymuje dokładne 
reguły i różnego rodzaju prze-
pisy. Cały dzień jest dokładnie 
rozplanowany, praca i modlitwa 
były określone co do sekundy. 
Ale pustelnik jest tylko trochę 
obserwowany przez gminę; 
sprawdza się jego reputację, po-
tem zostaje zatrudniony i od razu 
powinien być w pełni ukształto-
waną osobą duchową. We wcze-
śniejszych czasach młody adept 
życia pustelniczego musiał latami 
mieszkać ze starszym pustelni-
kiem, musiał dopiero nauczyć się, 
jak spostrzegać Boga, jak czy-
tać religijne dzieła, jak ćwiczyć 
«osiem cnót» oraz unikać «ośmiu 
przywar», jak prowadzić walkę  
ze światem i szatanem. Dopie-
ro wtedy odważył się zbudo-
wać własną celę pustelniczą”. 
Uwaga Wittiga jest uzasadnio-
na. W każdym razie poprawa 
w tym względzie nastąpiła  
od końca XVII wieku. Od tego 
czasu pustelnicy otrzymywali 

od swoich księży specjalne re-
gulaminy.

Mamy takie przepisy z Nysy 
z 1687 roku oraz z Prudnika  
z 18 sierpnia 1745 roku. Sobór 
trydencki i za nim Benedykt  
XIII zajęli się w 1725 roku prywat-
nymi pustelniami, powołując się  
na edykt Klemensa XI z 6 paź-
dziernika 1702 roku. Reguły te 
ogłosił książę biskup Heinrich 
Förster z Wrocławia w 1859 
roku z okazji przyjęcia pustelnika  
w klasztorze św. Józefa koło 
Prudnika. Regulaminy te brzmią 
następująco:

Reguły

Opieka nad pustelniami 
znajdującymi się przy nie-
których stojących w polu 
kościołach, ale też w pobliżu 
niektórych miast, sięga cza-
sów największego rozkwitu 
Kościoła. Ich mieszkańcami 
są osoby ze świata, których 
skłonnością i przeznaczeniem 
jest służenie Bogu, myślenie  
o sobie samym oraz umiłowa-
nie swojej samotności, w której 
sam Pan szepcze potajemnie  
do serca, jak w sentencji z Księgi 
Ozeasza (Oz 2,16): „Ducam eum 
in solitudinem et loquar ad cor 
ejus”. Dlatego też takim osobom 
należy poświęcić szczególną 
uwagę, trzeba pokierować ich 
życiem duchowym, ponieważ 
większość z nich bez żadnego 
wyświęcenia udaje się do takich 
prywatnych pustelni.

Felix Schmidt i turyści, lata 30. XX wieku
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Rozdział I. 
O przyjmowaniu 
pustelników

N i k t ,  o b o j ę t n i e  j a k i e -
go stanu, nie może na wła-
sną rękę założyć na siebie 
szaty pustelnika i mieszkać 
w pustelni  bez uz yskania  
na to zgody odpowiedniego bi-
skupa i ordynariusza miejsca. Je-
śli ktoś ma powołanie do takiego 
życia, wówczas powinien przed-
stawić się osobiście biskupowi 
lub wikariuszowi generalnemu, 
który weźmie pod uwagę cechy 
danej osoby i w zależności od 
tego zezwoli na noszenie odpo-
wiedniego ubrania, przydzieli 
pustelnię i kościół, który będzie 
mieć do obsłużenia, a do tego 
celu sporządzi nominację.

Rozdział II. 
Niezmienna forma 
szaty pustelniczej

Nikt nie może według wła-
snego uznania zmieniać formy 
ubrania, na jakie dostał zezwo-
lenie od biskupa, w szczegól-
ności kaptura i szkaplerza, któ-
re zawsze musiały być różne  
od tych, które nosili członkowie 
zatwierdzonych zakonów.

Rozdział III. 
Zakaz budowy nowych 
pustelni i ich oddalenie

Bez zezwolenia biskupa nie 
można utworzyć w żadnym miej-
scu diecezji nowej pustelni. Jeśli 
pustelnie nie są od siebie odda-
lone o przynajmniej piętnaście 
minut drogi, wówczas są uwa-
żane za jedną pustelnię.

Rozdział IV. 
Żadna pustelnia nie może 
mieć więcej niż dwóch 
pustelników

Aby pustelnicy otrzymywali 
jałmużny wystarczające na ich 
wyżywienie oraz ubranie, oraz 
żeby pustelnie i powiązane z nimi 
kościoły mogły być utrzymane  
w należytym stanie, w żadnej pu-
stelni nie może mieszkać więcej 
niż dwóch pustelników; szczegól-
ne pozwolenia na większą liczbę 
pustelników może wydać biskup, 
jeśli zezwala na to miejscowość.

Rozdział V. 
Jak i kiedy należy rozliczyć się 
z jałmużny?

Każdy pustelnik jest zobo-
wiązany rozliczyć się corocznie 

przed biskupem lub osobą wy-
znaczoną przez kurię biskupią  
z datków, które otrzymał, aby ich 
nadmiar mógł być przeznaczony 
na potrzeby kościołów i pustelni. 

Rozdział VI. 
Trzy razy w roku jest 
obowiązek stawienia się 
przed wikariuszem 
generalnym 
lub prezbiterem 

Co cztery miesiące każdy 
pustelnik powinien (musi) 
stawić się w mieście przed 
wikariuszem generalnym lub 
innym wyznaczonym do tego 
urzędnikiem w celu przyjęcia 
pouczenia oraz złożenia spra-
wozdania ze swojego zacho-
wania. Prezbiterzy przesyłają 
później kurii biskupiej te spra-
wozdanie wraz z opinią.

Rozdział VII . 
Nauka chrześcijańska

Wszyscy pustelnicy powinni 
przychodzić do swojego kościo-
ła (w którego obszarze znajduje 
się ich pustelnia) przynajmniej  
we wszystkie niedziele i ustano-
wione święta, aby doskonalić się 
w nauce chrześcijańskiej.

Rozdział VIII . 
Przyjmowanie 
sakramentów

W tych kościołach powinni 
przynajmniej raz w miesiącu,  
z wyjątkiem wielkich świąt, przy-
stąpić do spowiedzi oraz przyjąć 
komunię świętą, dla dobrego 
przykładu i wywarcia dobrego 
wpływu na wiernych.

Rozdział IX. 
Nabożeństwo 
do Matki Boskiej oraz inne 
pobożne, codzienne 
czynności

Każdego dnia powinno się 
modlić należnym nabożeń-
stwem, świętym różańcem 
przynajmniej co trzeci dzień, 
wieczorem przez zaśnięciem 
zrobić rachunek sumienia,  
a po nim obudzić w sobie akt 
skruchy. Następnie podzięko-
wać Panu i pomodlić się litanią 
do Matki Bożej.

Rozdział X. 
Zakaz posiadania książek 
bez zezwolenia 
duchowego opiekuna 

Żaden pustelnik, pod groźbą 
surowych kar według uznania 
biskupa, nie może posiadać ksią-
żek, które nie zostały najpierw 
przez duchowego opiekuna pu-
stelnika przejrzane i na których 
posiadanie nie uzyskał od niego 
zezwolenia.

Rozdział XI. 
O czystości kościoła i pustelni 

I d ą c  z a  p r z y k ł a d e m  
św. Bernarda, który mimo swo-
jego umiłowania ubóstwa za-
wsze nienawidził nieczystości, 
na pierwszym miejscu pośród 
codziennych ćwiczeń pustelni-
ka powinna się znaleźć troska  
o czystość i schludność kościoła, 
świętych przedmiotów oraz pu-
stelni. Również w tym względzie 
pustelnicy są ściśle rozliczani 
przed biskupem.

Rozdział XII . 
Żadnych gości 
dłużej niż jeden dzień

W żadnej pustelni bez ze-
zwolenia wikariusza general-
nego albo prezbitera gość nie 
może być przyjęty na dłużej niż 
jeden dzień. A jeśli chcą się tam 
ukryć złoczyńcy, wówczas należy Kościół na Górze św. Anny w Nowej Rudzie
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powiadomić o tym biskupa lub 
prezbitera, aby ten zarządził od-
powiednie kroki.

Rozdział XIII . 
Żadnych kobiet w pustelni

W pustelni nie mogą miesz-
kać żadne kobiety, nawet gdyby 
były żonami pustelników. Gdyby 
się okazało, że pustelnik jest żo-
naty, wówczas musi przekazać 
formalnie pustelnię i kościół, 
a ze swoją żoną powrócić na-
tychmiast do swojego miejsca 
zamieszkania.

Rozdział XIV. 
Zakaz niestałości oraz kary 
z nią związane

Po przekazaniu i przejęciu 
pustelni nie zezwala się pustel-
nikowi na samowolną przepro-
wadzkę do innej pustelni, zdjęcie 
według własnego uznania szaty 
pustelniczej albo opuszczenie 
diecezji bez pozwolenia wika-
riusza generalnego pod groźbą, 
że nigdy więcej nie zostanie po-
nownie przyjęty, a wraz z szatą 
pustelnika straci tę szczególną 
duchową ochronę, jeśli niezdy-
scyplinowanie jest większe.

Rozdział XV. 
Stanowisko 
wikariusza generalnego, 
prezbiterów i proboszczów

Wikariusz generalny, pro-
boszczowie i prezbiterzy po-
święcą całą uwagę przewodzeniu 
pustelnikom, aby ku większej czci 
Boga oraz ku korzyści wierzących 
rosło dobre imię pustelników, 
którzy zostali powierzeni ich 
pieczy.

Rozdział XVI. 
Zgłoszenie o wykroczeniu

Wikariusz generalny, pro-
boszczowie oraz prezbiterzy, 
jeśli zauważą niesubordynację 
pustelnika w stosunku do wymie-
nionych reguł, zgłoszą ten fakt 
biskupowi lub urzędowi bisku-
piemu, żeby ustalonymi karami 
mógł temu przeciwdziałać.

Aby nikt nie mógł się zasła-
niać niewiedzą, każdy proboszcz, 
w którego parafii znajdują się 
pustelnie, ma raz w czasie wiel-
kiego święta, podczas Mszy  
i w obecności pustelników, 
których w tym celu specjalnie 
zawezwał, zapoznać ich z tymi 
regułami, które poza tym powin-

ny znajdować się w każdej celi 
pustelniczej, przybite w odpo-
wiednim do tego miejscu.

Nim wybudowano kolej 
linową na Kasprowy Wierch  
w Zakopanem, w ostępach le-
śnych Brat Albert Chmielowski 
w latach 1895 -1898 na ziemi 
podarowanej przez hrabiego 
Władysława Zamoyskiego wy-
budował pustelnię dla siebie  
i swoich braci i sióstr z zakonu.  
W 1902 roku przeniósł braci  
do innego domu na zboczu 
Krokwi. Po pożarze w 1977 roku 
trzeba było wiele samozaparcia  
i desperacji ze strony braci alber-
tynów, aby odbudować to miej-
sce, mocując się z całą ówczesną 
machiną urzędniczą. 

W obecnym Kodeksie Pra-
wa Kanonicznego jest zapis: 
Kan. 603. § 1. Oprócz instytu-
tów życia konsekrowanego, 
uznaje Kościół życie pustel-
nicze, czyli anachoretyczne,  
w którym wierni przez surowsze 
odsunięcie się od świata, mil-
czenie odosobnienia, gorliwą 
modlitwą i pokutą poświęcają 
swoje życie na chwałę Boga  
i zbawienie świata.

§ 2. Prawnie uznaje się  
za pustelnika osobę poświę-
coną Bogu w życiu konsekro-
wanym, jeśli poprzez ślub albo 
inne święte więzy zobowiązuje 
się publicznie wobec biskupa 
diecezjalnego do praktykowa-
nia trzech rad ewangelicznych  
i pod jego kierownictwem zacho-
wuje właściwy tryb życia.

Pustelnie w Nowej Rudzie

Miasto Nowa Ruda było nieja-
ko otulone dwoma pustelniami – 
od północy i południa, które 
jak dwa posterunki „duchowe”, 
jak czułe ramiona obejmowały 
to wyjątkowe miasto położone  
na zboczu dwóch gór, przedzie-
lone rzeką Włodzicą.

Na Górze św. Anny

Schilling w swojej książce  
pt. Lustreise in die Grafschaft 
G l a t z  ( Pr z y j e m n a  p o d róż  
do hrabstwa kłodzkiego) zalicza 
Górę św. Anny do najpiękniej-
szych miejsc w okolicy Nowej 
Rudy. Pisze: „Widok od strony 
kaplicy na pobliskie miasto le-
żące w dolinie jest wprawdzie 
piękny, ale jeszcze piękniejszy 
jest widok na Dolinę Ścinawki  
z jej wioskami, polami i wzgó-
rzami, Dolinę Nysy, Góry Sowie, 

Srebrną Górę, Górę Bardzką, Ma-
syw Śnieżnika i Góry Orlickie”.

Już na początku XVI wieku 
na płaskowyżu stała kaplica  
z drewna poświęcona św. Annie. 
Po 1600 roku kaplica podupa-
dła całkowicie. Po ponownym 
wprowadzeniu katolicyzmu  
w hrabstwie kłodzkim około 
1628 roku wykonano tutaj drew-
nianą kolumnę z namalowanym 
obrazem św. Anny, aby upamięt-
nić pierwszą kaplicę. Bernhard II 
Starszy von Stillfried, właściciel 
Nowej Rudy, nakazał w 1644 roku 
zbudować ponownie małą, ma-
sywną kaplicę św. Anny, w sty-
lu barokowym, a w 1662 roku,  
z powodu napływu pielgrzymów, 
otrzymał od Praskiej Kurii Bisku-
piej pozwolenie na powiększenie 
kaplicy. Arcybiskup kard. Ernst 
von Harrach poświęcił kaplicę  
5 lipca 1665 roku. Od tego czasu 
obchodzono tutaj uroczystość 
św. Anny. Przestrzegane przez 
ludność były również „wtorki 
św. Anny”.

Razem z kaplicą powstała 
pustelnia. Izba pustelnika zo-

stała dobudowana do prezbi-
terium. Dwaj pustelnicy leżą 
pochowani przed ołtarzami 
bocznymi, a dwaj w przedsionku.  
Prof. Wittig przekazuje w Kro-
nice Nowej Rudy nastrojowy 
obraz „Uroczystość św. Anny  
na Górze około roku 1810”. Na 
łące przed kościółkiem potęż-
na jodła wznosi swoje gałęzie 
ku górze. Na ambonie opartej 
o drzewo ksiądz głosi kazanie 
ludziom, którzy malowniczo 
zgrupowani ożywiają to miejsce, 
częściowo słuchając księdza, czę-
ściowo prowadząc między sobą 
rozmowy. W 1915 roku odbyło 
się w kaplicy 69 mszy świętych.  
W dniu św. Anny górę odwiedziło 
tysiące pielgrzymów.

Noworudzkie dominium 
zapewniało pustelnikowi rocz-
ny deputat zboża, jak również 
masła, piwa, drewna i pieniądze. 
Ponieważ ten deputat nie wystar-
czał do życia, dorabiał konieczną 
pozostałą część poprzez tzw. od-
pis do modlitewnika. Dobrowol-
na opłata została w 1879 roku 
prawie w całości zniesiona.

Felix Schmidt na tle pustelni przy kościele św. Anny w Nowej Rudzie.
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Pustelnik ami na Górze  
św. Anny byli:  1) Melchior 
Eisnand (prawdopodobnie 
Süßmund), zm. w 1677 roku. 
2) Sebastian, zm. 28 maja 1696 
roku. Pustelnik Sebastian był  
w 1690 roku w Rzymie i przy-
wiózł stamtąd „odpust na ko-
ściółek św. Anny”. Za to otrzymał  
od miasta 3 floreny. Według ra-
chunków miejskich owych lat 
posiadał on w urzędzie miej-
skim kapitał 31 talarów 2 gro-
szy srebrnych (= 46 florenów), 
36 grajcarów i otrzymywał  
za to rocznie sumę 2 florenów 
42 grajcarów. 3) Jeremias Ar-
delt, zm. 8 sierpnia 1705 roku.  
4) Friderikus Klinkert,  zm. 
27 czerwca 1724 roku, żył 
64 lata. 5) Antonius Illgner, 
z m .  2 4  m a j a  1 7 6 0  r o k u ,  
68 lat. 6) Ludwig Lankotka  
od 1761 roku, zm. 3 kwietnia 
1781 roku, 60 lat, dostał apo-
pleksji. Zbudował pustelnię  
na własny koszt. 7) Ludwig (An-
ton Eisner), introligator z Suszy-
ny, przywdział szaty pustelnika 
w 1784 roku, zm. 8 marca 1814 
roku, 63 lata. 8) Joseph (Anton 
Walter), krawiec z Nowej Rudy, 
zm. 25 listopada 1831 roku.  
9) Andreas Hartmuth z Nowej 
Rudy, do 1836 roku. 10) Bene-
dikt Thamm do 1844 roku. 11) 
Josepf Schmitt z Ludwikowic  
w latach 1845–1879. 12) Joseph 
Richter od 8 września 1879 roku. 
13) Joseph Schmidt z Bielawy, 
wyuczony ogrodnik, tylko straż-
nik kaplicy. 14) Joseph Kinne, 
wcześniej już jako pustelnik  
w Lubawce (Śląsk), Ketzelsdorf 
/ Kotzlirov (Czechy), Travna 
(Czechy) oraz na górze Stachel-
berg koło Reyersdorf (Niem-
cy), od 1889 do 1911 roku. 
15) Felix (Heinrich) Schmidt  

z Radkowa od 24 lipca 1911 roku, 
nosił habit.

Przy pustelni można było zo-
baczyć znany obraz pustelników: 
starochrześcijańscy pustelnicy 
Paweł i Antoni. Feliks był ostat-
nim przedwojennym eremitą, 
który opuścił pustelnię w 1919 
roku. Przez długie lata pustelnia 
była opuszczona.

W kronice prowadzonej przez 
ks. Michała Białowąsa, pierwsze-
go po drugiej wojnie światowej 
noworudzkiego proboszcza, jest 
podane: „Dnia 16 kwietnia 1958 
roku przyjechał do Nowej Rudy 
Brat Antoni z Trzeciego Zakonu 
św. Franciszka. Właściwe nazwi-
sko brzmi: Ludwik Mazur, urodzo-
ny w roku 1930 we wsi Zawoja, 
powiat Maków Podhalański. 
Był «pustelnikiem» w Wambie-
rzycach. Do Nowej Rudy przy-
jechał w zamiarze utworzenia  
i objęcia pustelni przy kościółku  
św. Anny na górze. Na razie 
pomaga w kancelarii parafial-
nej, pomaga w przygotowaniu 
dzieci do I. Komunii Św., chodzi  
z tacą, ma się zająć ministrantami. 
Brat Antoni to ma być prawnik, 
lat 28, który chce być pustelni-
kiem i przeprowadza konserwa-
cję kościółka na górze św. Anny.  
3 września 1958 r. Urząd meldun-
kowy w Nowej Rudzie poinfor-
mował, że brat Antoni Ludwik 
Mazur wymeldował się z Nowej 
Rudy do Gliwic. Nie wiadomo co 
zrobił z kluczem do pustelni.

Od kwietnia 1958 braciszek 
zakonny brat Marek Zygmunt 
Aleksander Pragnący z Zakonu 
Karmelitów trzewiczkowych,  
po wieczystych ślubach zakon-
nych, zastępujący organistę  
w parafii.

W dniu 12 II 1960 r. został we-
zwany na Kolegium brat Marek, 

organista w Nowej Rudzie i ku-
stosz kościółka św. Anny za to, 
że w jesieni 1959 roku, nie mając 
całej sumy na wypłacenie w so-
botę rzemieślników zajętych przy 
remoncie zabytkowego kościółka 
na górze św. Anny, poszedł z ko-
mitetowym Wójcikiem do kilku 
sąsiadów, by wypożyczyli trochę 
pieniędzy, a chodziło o około 500 
zł na wypłatę. Ponieważ jeden nie 
mógł tyle pożyczyć, kilku złożyło 
się na tę sumę. Kolegium zasądzi-
ło brata Marka i Komitetowego 
Wójcika na 1.000 zł grzywny, 
która może być zamieniona  
na areszt, licząc po 30 zł za dobę. 
Jako świadek oskarżenia wystę-
powała Zofia M. z góry św. Anny, 
siedząca bez ślubu kościelnego”. 
Brat Marek, ekskarmelita, urodził 
się 28 lutego 1914 roku w Dąbro-
wie Górniczej, zmarł w Bystrzycy 
Kłodzkiej 27 marca 2005 roku. 
Wcześniej opuścił Dom Star-
ców w Henrykowie. Po nim nikt 
już nie podjął się zamieszkania  
w puste ln i  pr z y  kośc ie le  
św. Anny. 

Na górze Haumberg 
(Tworzykowo) okolice 
obecnego osiedla 
Piastowskiego, wzgórze 
przy dzisiejszej ulicy Polnej 

Kupiec Antoni Rosenberger  
z Nowej Rudy podarował spa-
dek i ufundował w 1849 roku  
na górze Haumberg ładną ka-
plicę. Kościółek był poświęcony 
Czternastu Świętym Wspomoży-
cielom: Krzysztofowi, Katarzynie  
z Aleksandrii, Barbarze, Jerze-
mu, Błażejowi, Cyriakowi, Mał-
gorzacie z Antiochii Pizydyjskiej, 
Dionizemu, Witowi, Idziemu, 
Pantaleonowi, Achacemu, Eu-
stachemu, Erazmowi. Kult znany 

był w pobliskiej Lubawce i Trzeb-
nicy, a wędrując do Broumova, 
przed przejazdem kolejowym  
w Otovicach mijamy kolumnę 
im poświęconą. Obok kościół-
ka stała wcześniejsza pustel-
nia, która została zamieniona  
w budynek gospodarczy. A. Fe-
igel opowiada w eseju Kaplica  
14 Świętych Wspomoż ycieli  
na górze Haumberg koło Nowej 
Rudy oraz Ostatni pustelnik przy 
kaplicy, o ostatnim żyjącym tam 
pustelniku: Josephie Brendelu – 
osobliwym, małomównym męż-
czyźnie, który w latach osiem-
dziesiątych XIX wieku opiekował 
się kaplicą „Jego mieszkaniem był 
pokój o powierzchni około 18 m².  
Na prawo od wejścia stała duża 
skrzynia. W niej schowany 
był niedzielny habit pustelni-
ka, natomiast wieko służyło  
za twarde posłanie. Obok skrzyni 
znajdowała się «świętość» pustel-
ni – solidnie zbudowane organy 
bez pedału. Podczas grania or-
gany wydawały potężny dźwięk. 
Materiał na budowę organów 
zapewniły mu okoliczne pnie  
i gałęzie. Przez ludzi uważających 
się za znawców sztuki był ten 
pracowity człowiek wielokrot-
nie wyśmiewany, mimo to dużą 
przyjemność sprawiało mu, gdy 
w niedzielne popołudnie przyby-
wali do jego pustelni śpiewacy  
i śpiewaczki, a on swoją grą mógł 
im towarzyszyć. Brendel zmarł  
w szpitalu miejskim «Mariahilf»  
w Nowej Rudzie. Feigel odkupił 
te organy jako cenną pamiątkę 
po człowieku modlitwy, wyrze-
czeń i ciężkiej pracy”.

Nowa Ruda-Słupiec

Na Górze Wszystkich Świę-
tych koło Słupca powstała  

Pustelnia w Tworzykowie



34 Ziemia Kłodzka nr 304-306/styczeń - marzec 2021

w 1680 roku mała kaplica, zbu-
dowana z datków, m.in. Jakuba 
Strangfelda i Franza Matznera  
w podziękowaniu za odpędzenie 
okropnej zarazy oraz z prośbą  
o uchronienie od pomoru  
w przyszłości. Została poświę-
cona Świętemu Krzyżowi oraz 
Najświętszej Marii Pannie, jak 
również świętym patronom chro-
niącym od zarazy: Sebastianowi, 
Rochowi, Karolowi Boromeuszo-
wi, Franciszkowi Ksaweremu oraz 
św. Rozalii. Pustelnia, zbudowana 
długo przed 1750 rokiem, zosta-
ła poddana remontowi w 1750 
roku, a nową pustelnię zbudo-
wano w 1807 roku. Pierwsza pu-
stelnia stała w oddaleniu od ka-
plicy, w kierunku południowym, 
następna została dobudowana 
do kaplicy od strony wschodniej. 
Jeszcze później przeniesiono ją 
na stronę południową. Nad furtą 
wisiał znany obraz pustelniczy 
św. Pawła i św. Antoniego.

Pustelnikami byli: 

Brat Onuphrius Rother, już  
od 1731 roku do 24 sierpnia 1761 
roku. Nosił czarne ubranie, był 
mechanikiem, wytwarzał i napra-
wiał drewniane zegary oraz orga-
ny. Utrzymanie zapewniały mu 
dobroczynne datki rolników oraz 
większych gospodarstw ogrodni-
czych. Gdy był w starszym wieku, 
otrzymywał od państwa z dworu 
wsparcie w postaci mięsa, chleba 
i piwa. 

Brat Thaddäus w 1763 roku 
został zwolniony. Otrzymywał od 
dostojnej kurateli deputat zboża, 
produkty spożywcze, mięso oraz 
piwo. Dotyczyło to również jego 
następców. 

Brat Felix Bartsch nosił  
w 1756 roku brązowy habit i wy-
twarzał krzyże, zmarł 14 czerwca 
1770 roku w Słupcu. Żył z do-
browolnych datków państwa  
z dworu i miał swoje utrzymanie.

Brat Anton Rande nosił czar-
ną szatę, był introligatorem. Od-
szedł stąd do Barda, a potem  
do Otmuchowa, opuścił zbu-
dowaną przez siebie pustelnię 
i się ożenił. 

Brat Johannes Bodenberger 
z Bystrzycy, prawdziwy eremi-
ta  zajmujący się malarstwem. 
Najchętniej malował Zbawiciela 
na krzyżu oraz Matkę Bożą Bo-
lesną. Gdy pewnego razu zaczął 
malować obraz Zwiastowania 
Najświętszej Marii Panny, za-
chorował (jak opowiedział bra-
tu Josephowi Thammowi stary 

kamieniarz) i zmarł 29 września 
1801 roku. 

Brat Anton Heinisch z Wam-
bierzyc, dobry, pobożny czło-
wiek, nosił czarny habit, tak jak 
jego poprzednik. W 1806 roku 
zdjął habit i ponownie został 
szewcem. 

Brat Prokop Rosenthal, wdo-
wiec oraz pończosznik z Nowej 
Rudy, w 1810 roku został pustel-
nikiem w Wambierzycach. Jako 
ostatni otrzymywał deputat  
od państwa z dworu.

Anton Hapich był tylko 
strażnikiem kaplicy, pochodził 
ze Ścinawki Dolnej, utrzymywał 
się z jałmużny. Otrzymywał też 
z gminy dwa sążnie drewna. Był 
tutaj tylko przez sześć lat. 

Brat Joseph Thamm z okolicy 
Ujestu w Czechach był bedna-
rzem, sprawował posługę pustel-
nika na Górze Wszystkich Świę-
tych przez całych 25 lat, od 1816 
roku. Zlecił pomalowanie kopuły 
oraz wieży, hala otrzymała pod-
sufitkę, kaplicę, zakrystię i przed-
sionek wyłożono kamiennymi 
płytami, a ambona została upięk-
szona. Był na wskroś oryginałem 
i mistykiem. Wewnętrzne przeży-
cia skłoniły go do zmiany swojej 
siedziby w 1841 roku. Przeniósł 
się do kaplicy Marii z Loreto  
w Bożkowie. Tutaj świętował  
w 1866 roku złoty jubileusz po-
sługi pustelniczej. Mając duże do-
świadczenie, wypowiedział długo 
po swoim jubileuszu następujące 
słowa: „gdybym miał to wyrazić, 
to powiedziałbym: to, co Matka 
Boska w Ewangelii przeżyła ra-
dości i cierpienia w związku z Bo-
giem, to przeżywa i cierpi dusza 
na ziemi. Życie chrześcijańskiej 
duszy jest życiem Maryi”. Mając 
ponad 80 lat, odszedł, umierając 
w grudniu 1881 roku. Dotyczyło 
to również jego następców. 

Brat Felix Bartsch nosił 
w 1756 roku brązowy ha-
bit i wytwarzał krzyże, zmarł  
14 czerwca 1770 roku w Słup-
cu. Żył z dobrowolnych datków 
państwa z dworu i miał swoje 
utrzymanie.

Joseph Hoffmann, malarz 
artysta z Bielawy, mężczyzna 
pobożny i ascetyczny, odbył dwie 
pielgrzymki do Rzymu. Przywiózł 
stamtąd relikwie św. Pacyfika 
oraz św. Kandydy, dla których 
nabył szklane sarkofagi, oraz 
zlecił w 1849 roku pomalowa-
nie kaplicy przez dwóch artystów 
ze Słupca, malarzy Hausschilda  
i  Richtera. Postarał się też  
o postawienie drogi krzyżowej  

na górze, wbrew woli probosz-
cza, który bronił uzasadnionych 
interesów kościoła parafialnego, 
mówiąc, że dobroczynne datki 
przypadałyby tylko chatce na gó-
rze. Dziekan Ludwig zdecydował 
jednak, że może powstać droga 
krzyżowa. Hoffmann, który przy-
czynił się bardzo do upiększenia 
kaplicy, zmarł na udar 12 stycznia 
1850 roku.

Joseph Dar f z Bielawy, 
1850–1879, tkacz, konwertyta, 
mający od urodzenia trochę 
zniekształcone dłonie i stopy. 
Lekkoduch, zabiegając o to miej-
sce, podburzył gminę: gminie, 
a nie proboszczowi przysługuje 
prawo obsadzenia tego miejsca. 
Obiecał też wyposażyć bogato 
kościół, jeśli otrzyma pustelnię. 
Proboszczowi grożono przemo-
cą. Scholzenowi Rotherowi uda-
ło się przekonać członków rady 
gminnej o niedopuszczalności 
ich działania. Darf, urodzony  
w 1821 roku koło Legnicy, prze-
żywał radość, widząc zbudowa-
ną, ukończoną drogę krzyżową, 
poświęconą w 1870 roku przez 
proboszcza Teubera. Wystarał 

się też o ogromny obraz Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii 
Panny do kaplicy. Pustelnik Darf, 
który wcześniej żył kilka miesięcy  
w zakonie bonifratrów we Wro-
cławiu, uprawiał również tzw. 
niższą chirurgię i podczas wy-
prawy wojennej w 1866 roku 
był zatrudniony w szpitalu 
Joannitów w Wambierzycach  
do pielęgnacji rannych.

B r a t  P a u l u s  ( A u g u s t ) 
Treutler ze Ścinawki Dolnej,  
od 1879 do  1894 roku. 

Brat Felix (Anton Gerstelt  
z Radkowa, od 1894 do  1932 
roku. Brat Anton (Adalbert) Istel  
z Niemodlina, Górny Śląsk, od 
1932 roku, nie nosi habitu.

 Ostatni pustelnik wyjechał  
w 1956 roku. Do 1993 roku kapli-
ca  i pustelnie uległy zniszczeniu. 
Ksiądz Jerzy Czernal wraz z Towa-
rzystwem Opieki nad Zabytkami 
z Wrocławia i Brzegu przygotował 
dokumentację. W latach 1993–
1996 ks. Józef Siemasz wraz  
z grupą oddanych ludzi dopro-
wadził do pierwotnej świetności 
to miejsce, uświęcone modlitwą 
i wdzięcznością Panu Bogu.

Pustelnik przy kościele Wszystkch Świętych w Nowej Rudzie - Słupcu
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Weterana II wojny światowej 
oraz Prezesa Stowarzyszenia Pol-
skich Kombatantów w Szwajcarii

Mieczysław Jan Koćwin 
urodził się 28 marca 1913 roku  
w Kielcach w rodzinie Ignacego  
i Agnieszki Koćwin, jako syn 
pierworodny. W mieście tym 
spędził dzieciństwo uczęszczając  
do szkoły podstawowej i pierw-
sze lata młodzieńcze (1924 
– 1932),  pobierając naukę  
w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Stefana Żeromskiego, w któ-
rym uzyskał maturę.

P r z e o g r o m n y  w p ł y w  
na kształtowanie jego postaw 
mieli rodzice. Od najmłodszych 
lat uczył się życia we wspólno-
cie wraz ze swymi braćmi Stefa-
nem i Wacławem. Uczęszczając  
do kościoła poznawał prawo mi-
łości Boga i bliźniego swego, zaś  
w życiu materializował je w domu 
rodzinnym i w otoczeniu.

Jego charakter, postawę oraz 
wybór drogi życiowej ukształto-
wały wydarzenia z dzieciństwa  
i pierwszych lat młodości, tj. 
odzyskanie przez Polskę nie-
podległości po 123 latach 
niewoli (11 listopada 1918 
roku) oraz jej powrót na mapę 
Europy, a także długa walka  
o granice z sąsiadami oraz wy-
siłek społeczeństwa w unor-
mowaniu spraw wewnętrznych 
kraju oraz umocnienia pozycji  
II Rzeczypospolitej Polskiej  
w Europie i na arenie międzyna-
rodowej.

Patriotyczne wychowanie  
i chęć służenia Ojczyźnie zade-
cydowały, że Mieczysław Koćwin 
podjął w 1932 roku dalszą naukę 
w Szkole Podchorążych Artylerii 
w Toruniu. Ukończył ją pomyśl-
nie, uzyskując w kolejnej XII pro-
mocji do stopnia podporucznika 
ze starszeństwem (15 X 1935 r.) 
wysoką lokatą (81 pozycja).1

D e k r e t e m  P r e z y d e n -
ta Rzeczypospolitej Polski  
z 15 października 1935 roku 
został mianowany do stopnia 
podporucznika ze starszeń-
stwem. Była to pierwsza jesienna 
promocja toruńskich artylerzy-
stów, wzorowana na pasowaniu 

rycerskim. Ppor. Mieczysław 
Koćwin otrzymał przydział  
do jednej z prestiżowych jed-
nostek Wojska Polskiego II RP, tj.  
7 Pułku Artylerii Lekkiej (7 PAL)2, 
wchodzącego w skład 7 Dywi-
zji Piechoty, który stacjonował  
w garnizonie Częstochowa,  
w Koszarach „Zacisze” (obecnie 
część dzielnicy Stradom). Geneza 
jego powstania wiąże się z żoł-
nierzami polskimi walczącymi  
w armii austriackiej, którzy  
z chwilą rozpadu monarchii 
znaleźli się w rejonie Ołomuńca  
na Morawach. Po zakończeniu 
I wojny światowej transporta-
mi wojskowymi z tego rejonu 
przemieścili się do Warszawy,  
w której 12 listopada 1918 za-
częto formować poszczególne 
baterie, tworząc 1 Pułk Artylerii 
Polowej (1 PAP). Sformowano 
wówczas trzy baterie, dalsze 
utworzono w maju 1919 roku 
w Częstochowie i Radomiu.  
Po licznych reorganizacjach Mini-
ster Spraw Wojskowych marsza-
łek Polski Józef Piłsudski w dniu 
31 grudnia 1931 roku przemia-
nował 1 Pułk Artylerii Polowej  
(1 PAP) na 7 Pułk Artylerii Lekkiej 
(7 PAL).3 

W trakcie zawodowej służby 
wojskowej ppor. Mieczysław Ko-
ćwin skierowany został w 1938 
roku na studia w Politechnice 
Warszawskiej, co wiązało się  
ze zmianą przydziału, który 
otrzymał w 1 Dywizjonie Arty-
lerii Konnej im. gen. Józefa Bema  
(1 DAK), podległego Mazo-
wieckiej Brygadzie Kawalerii. 
Dywizjon stacjonował na tere-
nie Okręgu Korpusu Nr I w gar-
nizonie Warszawa, w koszarach 
przy ulicy 29 Listopada (wcze-
śniej ulica Huzarska). W historii 
niepodległej Polski 1 Dywizjon 
Artylerii Konnej im. gen. Józefa 
Bema był pierwszą jednostką tej 
broni, sformowaną 25 lutego 
1919 roku.4

Służbę wojskową w 1 DAK 
pełnił w okresie od 1 sierpnia 
1938 roku do 28 sierpnia 1939 
roku.5

W przeddzień kampanii 
wrześniowej w sierpniu 1939 

roku ppor. Mieczysław Koćwin 
skierowany został do 5 Pułku Ar-
tylerii Ciężkiej (5 PAC). Pułk był 
jednostką mobilizującą. Formo-
wał jedno dowództwo pułku, trzy 
dywizjony artylerii ciężkiej typu II 
dla wielkich jednostek piechoty 
stacjonujących na terenie OK Nr V 
i dwa dywizjony artylerii ciężkiej 
typu I dla Odwodu Naczelnego 
Wodza, a także dwa szpitale we-
terynaryjne i dwa pododdziały 
zapasowe. W tym pułku ppor. 
Mieczysław Koćwin walczył  
w czasie kampanii wrześniowej  
w 1939 roku i wraz z częścią żoł-
nierzy dostał się do niewoli.

Wrzesień 1939 roku za-
stał Polskę nieprzygotowaną  
do nadchodzącej wojny. Niemcy 
wykorzystali taktykę „Blitzkriegu”, 
co pozwoliło im na stosunkowo 
szybkie przełamanie obrony, 
mimo waleczności polskich 
żołnierzy. Męstwo i akty boha-
terstwa żołnierzy polskich, często 
w beznadziejnej sytuacji, nie dały 
Polakom upragnionego tryumfu  
i pokoju. Rozpoczął się nowy etap 
walki żołnierzy, którzy chcieli po-
mścić upadek polskiego państwa. 
Część z nich po ucieczce z nie-
woli przedostała się na zachód 
lub południe Europy, gdzie zo-
stała internowana w Rumunii, 
na Węgrzech, czy też w krajach 
nadbałtyckich.

Tak jak wielu z nich ppor. 
Mieczysław Koćwin przez Wę-
gry i Rumunię przedostał się  
do Francji, w której po klęsce 
wrześniowej przystąpiono  
do tworzenia wojska polskiego. 
Ideę tego przedsięwzięcia gen. 
Władysław Sikorski sformułował 
w dniu 7 listopada 1939 roku 
następująco: „Z wiarą idziemy  
w przyszłość i z tą świadomością, 
że jesteśmy główną nadzieją na-
szego nieszczęśliwego narodu, 
któremu ponieść mamy wyzwo-
lenie”.6 Był to początek ciężkiej 
drogi, krucjaty polskiego narodu, 
który mimo wojennych i powo-
jennych losów nigdy nie stracił 
nadziei na odzyskanie niepod-
ległości.

11 listopada 1939 r. Wódz 
Naczelny gen. Władysław Sikor-

ski wydał rozkaz sformowania  
2 Dywizji Strzelców Pieszych  
(2 DSP), funkcjonującej począt-
kowo pod nazwą 2 Dywizja Pie-
choty. Dywizja „formowana była 
na przełomie 1939 i 1940 roku 
(proces formowania zakończył 
się dopiero w lutym 1940 roku). 
Miejscem początkowego stacjo-
nowania był obóz Parthenay. Do-
wodzenie nad związkiem objął 
gen. brygady ze starszeństwem 
Bronisław Prugar-Ketling. W skład 
2 DSP weszły: 4 Warszawski Pułk 
Strzelców Pieszych, 5 Małopolski 
Pułk Strzelców Pieszych, 6 Kre-
sowy Pułk Strzelców Pieszych,  
2 Warszawski Pułk Artylerii Lek-
kiej i 2 Modliński Pułk Artylerii 
Ciężkiej. Stan liczebny dywizji 
wyniósł 15 830 żołnierzy”.7

Po przybyciu do Francji  
ppor. Mieczysław Koćwin zgło-
sił się 28 listopada 1939 roku  
do Camp de Coëtquidan (francu-
skiego obozu wojskowego zloka-
lizowanego w miejscowości Guer  
w Bretanii), który od 12 września 
1939 do 17 czerwca 1940 roku, 
znajdował się pod komendą 
władz polskich na podstawie 
porozumienia podpisanego  
9 września 1939 przez francuskie-
go ministra spraw zagranicznych 
Georgesa Bonneta oraz polskiego 
ambasadora we Francji Juliusza 
Łukasiewicza.8

We Francji ppor. Mieczy-
sław Koćwin wstąpił do 2 Dywi-
zji Strzelców Pieszych (2 DPS),  
w której otrzymał przydział  
do 2 Modlińskiego Pułku Artylerii 

Prof. zw. dr hab. Lesław Koćwin  

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA LAUDACJA 
NA CZEŚĆ KPT. INŻ. MIECZYSŁAWA KOĆWINA

Kapitan Mieczysław Jan Koćwin

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.
Marsz. Józef Piłsudski
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Ciężkiej (2 MPAC). Miejscem for-
mowania pułku była początkowo 
miejscowość Thenezay w rejonie 
Parthenay. Następnie zmienio-
no miejsce formowania pułku  
na miejscowość La Ferriere.9

W wyniku ataku Niemiec  
na Francję 13 maja 1940 roku 
2 DSP zlokalizowana została  
z dniem 19 maja w strefie przy-
frontowej, w odwodzie francu-
skiej 3 Armii w rejonie Colom-
bey-les-Belle i wraz z 1 Dywizją 
Grenadierów miała wejść w skład 
francuskiego XX Korpusu.

8 czerwca dywizja otrzy-
mała rozk az do działania  
i została skierowana na front  
w celu wzmocnienia francuskiej 
8 Armii. Dowództwo francuskie 
zdecydowało się włączyć 2 DSP 
w skład XLV Korpusu Piechoty, 
dowodzonego przez gen. Mariu-
sa Daille'a. Miała ona wzmocnić 
obronę w rejonie Belfortu, mia-
sta-twierdzy zamykającej bramę 
burgundzką.10

Pierwsze rozkazy dowódcy 
korpusu dotyczące 2 DSP i jej ar-
tylerii wydane zostały 12 czerwca 
1940. Zadanie dotyczyło pozosta-
wienia artylerii dywizyjnej w od-
wodzie. 16 czerwca w godzinach 
wieczornych XLV Korpus Armijny 
znalazł się w trudnym położeniu 
taktycznym. II Dywizjon Pułku 
został zbombardowany w godzi-
nach popołudniowych w lesie  
w okolicach Urccery. Jego 
dowódca gen. Daille nakazał 
przesunięcie 2 DSP w nocy z 16  
na 17 czerwca dwiema kolum-
nami w kierunku południowym  
na  B esancon.  I  D y wiz jon  
i dowództwo 202 MPAC prze-
mieszczało się w kolumnie  
6 Pułku Strzelców Pieszych, zaś 
II Dywizjon w kolumnie 4 Pułku 
Strzelców Pieszych, z zadaniem 
wsparcia tych pułków.

18 czerwca dywizja otrzyma-
ła rozkaz zorganizowania obrony 
opartej o wzgórza w rejonie Clos 
du Doubs, w rejonie miejscowo-
ści St.-Hippolyte i Maîche, poło-
żonych w południowej Alzacji, 
na pograniczu francusko-szwaj-
carskim, w zakolu rzeki Doubs. 
Polska dywizja miała osłaniać wy-
cofujące się oddziały francuskie. 
Celem obrony było zamknięcie 
systemem samodzielnych punk-
tów oporu wszystkich dróg pro-
wadzące do Szwajcarii.

Pierwszy kontakt z nieprzy-
jacielem nastąpił 18 czerwca 
1940 roku około 13:30 w rejonie 
Maiche. Jednostki niemieckie-
go XXXIX Korpusu Pancernego 

z Grupy Pancernej „Guderian” 
(dowódca – generał Heinz Gu-
derian) zaatakowały od zachodu 
stanowiska polskie, co zmusiło  
2 Dywizję Strzelców Pieszych  
do opuszczenia rejonu.

Nocą z 18 na 19 czerwca 
pułk przegrupował się na nowe 
stanowiska. Czołgi przeciwnika 
zbliżające się z kierunku Chargu-
emont zostały powstrzymane.  
Na odcinku północnym w rejonie 
St. Hippolyte, walkę z nieprzyja-
cielem rozpoczęto około 11:30. 
Dywizjony ześrodkowały ogień 
na ugrupowaniu przeciwnika. 
Pułk prowadził ognie zaporo-
we na rozwijające się do natar-
cia piechotę i czołgi niemieckie. 
Niektóre lufy dział nie wracały 
do pierwotnego położenia  
po strzale. Kanonierzy dopychali 
je gołymi rękami, a rozgrzane lufy 
wracały do właściwego położe-
nia.11

N a l e ż y  p o d k r e ś l i ć ,  ż e  
w dniach 18 i  19 czer wca  
w starciach pod Maîche, Dampri-
chard, Trevillers i Saint-Hyppo-
lite wojsko francuskie i polskie 
powstrzymało napór wroga.  
Do późnych godzin wieczornych 
trwała walka ogniowa. Przerwał 
ją brak amunicji. Do końca dnia 
prowadził ogień II Dywizjon  
do celów w rejonie miejscowości 
Damprichard. Dalsze uzupełnie-
nie amunicji było niemożliwe.  
5 bateria oddała ostatnie sal-
wy na rejon Trevillers po godz. 
20:00.12

Sytuacja na froncie potwier-
dziła brak przygotowania Francji 
do wojny z Niemcami. Naczelne 
dowództwo wojskowe nie wy-
ciągnęło wniosków z przebiegu 
napaści Niemiec na Polskę i z ich 
nowej doktryny wojennej, tzw. 
„Blitzkriegu” oraz nie dokonało 
modernizacji struktury armii, jak 
i stworzenie odpowiadającej jej 
nowoczesnej struktury dowodze-
nia oraz koncepcji strategicznych, 
uwzględniających doświadczenia 
z I wojny światowej, co uniemoż-
liwiło wykorzystanie posiada-
nych zapasów broni pancernej 
i smoltów, jednakże z przewagą 
modeli przestarzałych. Brak było 
też pełnej gotowości mentalnej 
żołnierzy francuskich do walki  
i poniesienia ofiar.

W nocy z 18 na 19 czerw-
ca gen. Prugar-Ketling zostaje 
wezwany do dowódcy XLV 
Korpusu, który nakazał 2 DSP 
kontynuowanie obrony aż do 
wyczerpania zapasów amunicji 
i następnie przekroczenie granicy 

szwajcarskiej w nocy z 19 na 20 
czerwca. Równocześnie nad-
chodzi spóźniony rozkaz gen. 
Sikorskiego, nakazujący także 
wycofanie dywizji do Szwajcarii.

W nocy z 19 na 20 czerwca 
(po wcześniejszym uzgodnieniu 
z władzami Szwajcarii) dowód-
ca dywizji gen. Daille'a wydał 
żołnierzom rozkaz opuszczenie 
stanowisk bojowych i przejście 
do Szwajcarii.13 Żołnierze 2 Dy-
wizji Strzelców Pieszych(2 DSP) 
oraz baterie Modlińskiego Pułku 
Artylerii Ciężkiej (2 MPAC) w nocy 
z 19 na 20 czerwca przekraczają 
jej granicę. Żołnierze po zdaniu 
broni i amunicji zostali inter-
nowani na terenie Szwajcarii.14 
Około 12 tys. polskich żołnie-
rzy, w przeważającej większości  
z 2 DSP, znalazło w Szwajcarii 
schronienie. Żołnierze ci zostali 
internowani w alpejskiej repu-
blice do zakończenia II wojny 
światowej. Dzięki swojej pracy 
pozostawili w Szwajcarii mate-
rialne ślady, które widoczne są 
do dzisiaj.15

W uznaniu zasług bojowych 
pułku żołnierze polscy otrzymali 
33 Krzyże Walecznych i 5 Croix  
de Guerre (Wojskowy Krzyż 
Wojenny, przyznawany tylko, 
gdy nadanie wypływało od 
narodu francuskiego. Jednym 
z nich, który otrzymał obydwa 
odznaczenia był por. Mieczysław 
Koćwin, który w kampanii francu-
skiej brał udział w walkach, jako 
oficer łącznikowy 2 Modlińskiego 
Pułku Artylerii Ciężkiej (2 MPAC),  
i który wraz ze współtowarzysza-
mi broni po załamaniu się Fran-
cji – znalazł się z tym pułkiem  
i 2 Dywizją Strzelców Pieszych 
w czerwcu 1940 roku na inter-
nowaniu w Szwajcarii.16 

Pierwszym miejscem inter-
nowania por. Mieczysława Ko-
ćwina po przekroczeniu granicy  
w dniu 21.06.1940 roku 17 był 
obóz w miejscowości Henniez, 
gmina w okręgu Broye-Vully  
w kantonie Vaud w Szwajcarii.18 

Polscy internowani żołnierze zo-
stali serdecznie przyjęci przez 
miejscową ludność, stanowili 
albowiem duży potencjał dla 
miejscowego rynku pracy, a jed-
nocześnie w razie ataku Niemiec 
także znaczny zasób wojskowy. 
„W pierwszej fazie internowania 
żołnierze pracowali dobrowolnie 
w rolnictwie. Ich zatrudnienie 
było nieskomplikowane, a spon-
taniczna pomoc była odbierana 
wśród miejscowej ludności bar-
dzo pozytywnie. Organizowane 

też były – głównie przez związ-
ki kobiet – prace o charakterze 
rzemieślniczym. (…) W styczniu 
1941 roku wprowadzony został 
w życie tzw. Plan Wahlena,  
(od nazwiska szefa Wojskowego 
Urzędu Wyżywienia), który zo-
bowiązywał polskich żołnierzy  
do wykonywania regularnej 
pracy”.19

Internowani Polacy pomo-
gli gospodarce szwajcarskiej 
przetrwać trudne lata wojny. 
Pracowali w różnych jej gałę-
ziach przebywając w obozach 
internowania rozsianych po 
całym terytorium kraju. Do dziś  
w krajobrazie Szwajcarii widocz-
ne są ślady ich działalności, której 
symbolem są „Plenwege” – wybu-
dowane przez nich „polskie dro-
gi”. Stali się częścią szwajcarskiej 
wspólnoty, pracując i żyjąc wśród 
„zwykłych” ludzi. Wspólnie z nimi 
internowani dbali o zachowanie 
bezpieczeństwa i zapewnienie 
utrzymania państwa w czasie 
wojny. Dlatego historia polskich 
żołnierzy internowanych jest też 
częścią szwajcarskiej historii  
i kultury.20

Pięcioletni przymusowy po-
byt w ojczyźnie Wilhelma Tella 
nie był okresem zmarnowanym. 
Polscy żołnierze byli aktywni 
na wielu polach. Zorganizowali 
kształcenie na poziomie podsta-
wowym, zawodowym, średnim  
i wyższym. Kwitło życie kultu-
ralne: działały zespoły teatral-
ne, chóry, orkiestry, powstawa-
ły dzieła plastyczne, ukazywała 
się prasa i książki.21 Jednocześnie 
starano się zachować zdolność 
bojową dywizji, organizując tajne 
szkolenia wojskowe. Liczono, że 
w przyszłości dywizja zostanie 
użyta na froncie u boku aliantów 
lub, jeśli Niemcy zaatakują Szwaj-
carię, u boku armii szwajcarskiej. 
„Miało ono charakter tajny, ale 
odbywały się przy cichym przy-
zwoleniu władz szwajcarskich. 
Największą skalę osiągnęły  
w Ośrodku Szkolenia Pfäffikon,  
w Polskim Obozie Licealnym oraz 
w obozach uniwersyteckich, ale 
prowadzono je także przy okazji 
kształcenia powszechnego i za-
wodowego oraz na kursach orga-
nizowanych w poszczególnych 
obozach”.22

W okresie internowania por. 
Mieczysław Koćwin wykorzystał 
stworzoną przez rząd polski  
na uchodźstwie szansę uzu-
pełnienia w Szwajcarii studiów 
rozpoczętych na Politechnice 
Warszawskiej. Z tym zamiarem 
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4 listopada 1942 roku zgłosił 
się do obozu uniwersyteckiego  
w mieście Winterthur,23 zlikwi-
dowanego w 1946 roku.

Z inicjatywy Poselstwa Rze-
czypospolitej w Bernie i dowódz-
twa Dywizji zostały powołane 
do życia – zarządzeniem władz 
szwajcarskich – obozy uniwer-
syteckie dla polskich żołnierzy-
-studentów. Wynikało to z faktu, 
że w 2. DSP znajdowało się wielu 
młodych uczniów i studentów, 
którzy przerwali naukę na sku-
tek mobilizacji w czasie kampanii 
wrześniowej. Dla tych wszystkich 
internowanych należało zorga-
nizować zajęcia dydaktyczne, 
aby pożytecznie wykorzystać 
czas internowania na dalsze 
kształcenie się.

Dowódca dywizji realizo-
wał ten plan w porozumieniu 
z Poselstwem RP, które bardzo 
interesowało się losami żołnie-
rzy w Szwajcarii, interweniowało  
u władz szwajcarskich w ich spra-
wach bytowych oraz podejmo-
wało różne inicjatywy.

Władze szwajcarskie nie zga-
dzały się jednak na dopuszczenie 
żołnierzy-studentów do zajęć 
bezpośrednio na wyższych uczel-
niach w tym kraju. Brak zgody 
spowodował, że André de Blonay 
(sekretarz generalny Europej-
skiego Funduszu Pomocy Stu-
dentom w Genewie24) wystąpił  
we wrześniu 1940 roku z prośbą 
o zorganizowanie polowych uni-
wersytetów dla internowanych. 
Projekt ten został zaakceptowa-
ny przez władze szwajcarskie, 
po czym EKIH (Eidgenössisches 
Kommisariat für Internierung 
und Hospitalisation – L.K.) wy-
dał instrukcję regulującą zasa-
dy wyboru kandydatów, skład 
osobowy komisji selekcyjnej, 
liczbę obozów i studentów oraz 
termin otwarcia obozów uniwer-
syteckich (najpóźniej 1 listopada 
1940).25

Rozkazem z 28. X. 1940 r., 
wydanym przez Komisariat In-
ternowania (KIH), zostały stwo-
rzone obozy uniwersyteckie 
dla studentów prawa i filozofii 
początkowo wyznaczono obóz 
w Grangeneuve (w odległości  
6 km od Fryburga, umieszczony 
w Rolniczej Szkole Kantonalnej), 
przeniesiony 7 maja br. do wsi 
Givisier, do gmachu tzw. „La 
Chassotte“ w odległości 15 mi-
nut od Biblioteki Uniwersyteckiej 
we Fryburgu.

Uroczyste otwarcie roku 
szkolnego odbyło się 3 listopada 

1940 r. Od początku przy orga-
nizacji nauki pojawiły się różne 
trudności. Część studentów znała 
tylko język niemiecki, inni tylko 
francuski. Wykłady profesorów 
należało tak zestawić, aby mo-
gły z nich korzystać obie grupy. 
Pogodzić również trzeba było 
fryburską i polską ordynację 
studiów prawniczych oraz zor-
ganizować naukę na Wydziale 
Humanistycznym.26

Duże zainteresowanie nauką 
internowanych żołnierzy pol-
skich spowodowało, że obozy 
uniwersyteckie, zorganizowano 
ostatecznie w miejscowościach 
Sirnach, Grangeneuve oraz Win-
terthur. Skoszarowano w nich 
żołnierzy-studentów, studiują-
cych w oparciu o uniwersytet 
we Fryburgu, uniwersytet i po-
litechnikę w Zurychu oraz Wyższą 
Szkołę Handlową w St. Gallen. 
„Ostatecznie przez obozy uni-
wersyteckie przewinęło się oko-
ło 700 internowanych żołnierzy,  
z których 452 otrzymało dyplom 
ukończenia szkoły wyższej na na-
stępujących kierunkach: prawa, 
humanistycznym, nauk przy-
rodniczych i teologii w uniwer-
sytecie we Fryburgu; ekonomii  
w Wyższej Szkole Handlowej  
w St. Gallen; filozofii, prawa, me-
dycyny i weterynarii w uniwer-
sytecie w Zurychu; architektury, 
inżynierii, chemii, elektrotechniki, 
mechaniki oraz rolnictwa i leśnic-
twa w politechnice zuryskiej”.27

Od 10 listopada 1941 r. 
wszystkie obozy uniwersytec-
kie i licealne połączone zostały 
w jeden obóz pod dowództwem 
podpułkownika H. Siegrista, któ-
ry do tego momentu dowodził 
obozem w Winterthur. Uspraw-
niło to w sposób zasadniczy 
administrację obozu (raport 
semestralny 1942). W Obozie 
Uniwersyteckim (IHSL Winter-
thur) kierownictwo objął kapitan  
O. Kropf, a po nim podporucznik 
A. Bürge. Kompetencje dyscypli-
narne i organizacja życia obozo-
wego leżały w rękach polskich 
oficerów. Przez dłuższy czas  
na czele obozu stali: podpułkow-
nik J. Narzymski, podpułkownik 
K. Reder, major S. Karolus oraz 
kpt. M. Koćwin (ostatni Komen-
dant Obozu Uniwersyteckiego  
w Winterthur ze strony polskiej).28

Studiujący w Obozie Uni-
wersyteckim (IHSL – Winterthur) 
polscy żołnierze zobowiązani 
byli, tak jak i inni internowani  
do świadczenia prac polowych, 
budowlanych i  z iemnych  

na rzecz państwa szwajcarskie-
go. „W okresie internowania 
Polacy zostali skierowani do 
prac fizycznych polowych, bu-
dowlanych, ziemnych. Średnio  
na rzecz gospodarki szwajcar-
skiej pracowało 10 tys. interno-
wanych. Czas pracy został okre-
ślony przez szwajcarskie władze 
internowania i wynosił 8 godzin 
dziennie, które w 1943 r. zostały 
zwiększone do 9 godz. Praktycz-
nie jednak żołnierze pracowali 
znacznie dłużej”.29

Ze względu na duże obcią-
żenie studentów obozu uni-
wersyteckiego nauką oraz róż-
ne trudności, jak dostępność  
do literatury, (część studentów 
znała tylko język niemiecki inni 
zaś tylko francuski), pracowali oni 
wyłącznie w wakacje.

Przykładowo w pierwszym 
roku nauki: „Oficerowie, podofi-
cerowie i żołnierze IHSL Winter-
thur zostali skierowani do dodat-
kowych prac rolnych w okresie 
od 16.07.1941 do 15.09.1941 
roku. (…) Studenci skierowani 
do gospodarzy dostosowują 
się do czasu pracy gospodarzy; 
dla uczestniczących w pracach 
zbiorowych ustala się czas pracy  
w zależności od przypadku. 
Zakończenie pracy do godz. 
22.00”.30

Kpt. Mieczysław Koćwin  
w czasie internowania w obozie 
Winterthur w okresie od 1943  
do 1946 roku, tj. do otrzymania 
tytułu inżyniera dyplomowanego 
(Dipl. Ing.), kontynuował studia 
na Wydziale Budowy Maszyn Po-
litechniki Federalnej w Zurychu31, 
które rozpoczął przed wojną  
na Politechnice Warszawskiej.32

Na dec yzję pozostania  
na emigracji w Szwajcarii wpłynął 
list od ojca Ignacego Koćwina, 
przedwojennego funkcjonariusza 
państwowego, który sugerował 
zostanie na obczyźnie ze wzglę-
du na zaogniającą się sytuację 
polityczną w kraju.

Pomoc w zakończeniu stu-
diów oraz w pozostaniu na emi-
gracji w Szwajcarii Mieczysław 
Koćwin otrzymał w 1945 roku  
od Konsulatu Rządu Londyń-
skiego RP w Bernie, który wydał 
mu paszport. Na jego podstawie  
w 1947 roku otrzymał dowód 
tożsamości dla obcokrajowców 
wydany przez Departament po-
licji w Bernie.33

 Po uzyskaniu dyplomu pra-
cował w przemyśle szwajcarskim. 
Pierwszą pracę zawodową podjął 
1 stycznia 1947 roku w Szwaj-

carskiej Fabryce Lokomotyw  
w Winterthur (Schweizarische 
Lokomotiv Fabrik in Winter-
thur), w której został zatrudniony  
na stanowisku inżyniera budowy 
maszyn (Ingenieur des Maschi-
nenbaus).34

Będąc cenionym specjalistą 
w dziedzinie pomp próżniowych 
prowadził również wykłady i se-
minaria w Akademii Technicznej 
w Wuppertalu. Większość życia 
zawodowego spędził w Ciba Ge-
igy - firmie chemicznej z siedzi-
bą w Bazylei, w której zajmował 
kolejne stanowiska kierownicze, 
wyróżniając się jako twórca kil-
kunastu patentów.

Pomimo pozostania na emi-
gracji Mieczysław Koćwin nigdy 
nie zerwał związków z Polską, za-
chowując swoją tożsamość kul-
turową, jak i związki z krajem. De-
cyzja ta aprobowana była przez 
polskich kombatantów – współ-
towarzyszy broni, którzy uważali, 
że: „Sam z ciężkim sercem, ale też 
w poczuciu obowiązku wobec 
ujarzmionej Ojczyzny pozostał 
w Szwajcarii, by tu kontynuować 
walkę polityczną o wolną i nieza-
wisłą Rzeczypospolitą”.35

Stał się znanym działaczem 
polskiej emigracji niepodległo-
ściowej, animatorem życia po-
lonijnego, członkiem licznych 
organizacji polonijnych. Myślami 
swymi, sercem i postawą ideową 
Mieczysław Koćwin związany był 
zawsze z Polską. Patriotyzm i mi-
łość ojczyzny były potwierdzane 
nie tanimi deklaracjami, ale prze-
biegiem drogi życia, osiągnięcia-
mi i czynami, a przede wszystkim 
własną postawą służby: rodzinie, 
Panu Bogu, najbliższym, przyja-
ciołom i ojczyźnie rozumianej, 
jako dobro wspólne.

W Szwajcarii zawarł związek 
małżeński z mieszkanką Winter-
thur Anneliese Wild, która opano-
wała dobrze język polski. „Jej też 
zawdzięczał nie tylko harmonijne 
współżycie i przyjaźń, ale także 
współczucie i pomoc w jego sy-
tuacji politycznego uchodźcy”.36

W roku 1975, jeszcze czynny 
w pracy zawodowej, podjął się 
pełnienia funkcji Prezesa Stowa-
rzyszenia Polskich Kombatantów 
(SPK) w Szwajcarii. Stanowisko 
to objął po śmierci Kazimierza 
Vincenza, ówczesnego Prezesa 
SPK. W Szwajcarii zostało ono 
założone w 1947 roku w Zu-
rychu, jako oddział Federacji 
Światowej Stowarzyszeń Polskich 
Kombatantów, organizacji dzia-
łającej od 1945 roku z siedzibą 
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w Londynie. Federacja skupiała 
lokalne organizacje kombatanc-
kie funkcjonujące w 25 krajach,  
w których osiedlali się przebywa-
jący na emigracji po zakończeniu 
II wojny światowej żołnierze Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Oddział SPK w Szwajcarii był 
organizacją społeczną o charak-
terze samopomocowym. Skupiał 
byłych polskich żołnierzy oraz 
osoby cywilne uczestniczące  
w walkach podczas II woj-
ny światowej i przebywające  
na terenie Szwajcarii. Celem 
jego było podtrzymanie tożsa-
mości narodowej, stworzenie 
na obczyźnie odpowiednich 
warunków do egzystencji oraz 
krzewienie idei braterstwa i wza-
jemnej pomocy.37

Mieczysław Koćwin czynny 
był również na wielu innych po-
lach polskiej pracy społecznej. 
Był przewodniczącym Komisji 
Skarbu Narodowego na Szwaj-
carię. „Zbierał pieniądze - „żebrał’ 
jak sam mówił – na inwalidów 
wojennych i inne polskie cele”.38 

Wraz z Żoną Anneliese pomagał 
nieustannie kolejnym falom pol-
skiej emigracji, włącznie z ostat-
nią solidarnościową.

Działalność rodziny Koćwi-
nów „złotymi zgłoskami” zapisała 
się w pamięci polskich emigran-
tów z początków lat osiemdzie-
siątych XX wieku, pragnących 
otrzymać azyl w Szwajcarii.  
W relacji Jednego z nich są po-
staciami, które zasługują na na-
sze podziękowanie. „Ona wraz 
z mężem Panem Koćwin, byli 
całym sercem zaangażowani 
w niesieniu pomocy Polakom  
i tak wiele dla nich zrobili, że aż 
nieuczciwością byłoby o nich nic 
nie powiedzieć.

Ja przyjechałem z rodziną  
w 1981 roku po wielu miesiącach 
dowiedziałem się, że w Koście-
le francuskim odprawiane są 
raz w miesiącu polskie msze 
święte. Wówczas żył jeszcze  
Ks. Frania, który tym nabożeń-
stwom przewodził. Po każdej 
Mszy św. Państwo Koćwin or-
ganizowali tzw. „kawę”. Na spo-
tkaniach tych służyli tzw. „dobrą 
radą”.

Zaczęliśmy się spotykać  
w restauracji raz w miesiącu  
na spotkania te przychodził Pan 
Koćwin i dawał nam młodym róż-
ne rady i służył pomocą. Wraz  
z żoną całym sercem angażował 
się w pomoc Polakom przyby-
łym do Szwajcarii i oczekującym  
na azyl. U nich w domu życie 

obracało się wokół Polski i Po-
laków. Pani Wild - Koćwin była 
tłumaczem w Fremde Polizei i 
zawsze kochała Polaków. Mając 
liczne znajomości angażowała się  
w nasze sprawy zawsze i wszę-
dzie, aby móc każdemu pomóc. 
Ona to organizowała zbiórki da-
rów w kościołach. Księża ogłasza-
li z ambony i wierni przynosili 
różne dobra, przede wszystkim 
ubrania. (…) A potem wielkie 
tiry jechały do Polski, do Pani Ko-
ćwin wiadomej parafii, zwłaszcza  
do Polski południowej. W trosce, 
aby te transporty dotarły do celu, 
Pani Koćwin jechała – w zależ-
ności od sytuacji – albo z nimi, 
albo za nimi”.39

W Polsce, w tej działalno-
ści charytatywnej mogła liczyć  
na duże wsparcie ze strony 
Krystyny Kozakiewicz z domu 
Koćwin, (prof. dr hab. nauk 
med. Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego), która pomagała 
adresować przekazywane środki 
materialne do środowisk wyma-
gających wsparcia socjalnego  
w okresie stanu wojennego, jak 
i konkretnych osób z opozycji 
wobec władz PRL.40

Annaliese Koćwin, będąc 
Szwajcarką, z wielkim odda-
niem łączyła życie zawodowe  
i rodzinne z zaangażowaniem  
w polonijną działalność spo-
łeczną, dzieląc podstawę ide-
ową męża wykazywała duże 
zainteresowanie historią i kul-
turą polską, jak i wspomagała 
działania niepodległościowe 
społeczeństwa polskiego. Na-
grodzona została pośmiertnie 
w dniu 15.10.2010 roku wraz  
z mężem Mieczysławem Złotym 
Medalem Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ „Solidarność” 
za pomoc represjonowanym 
Polakom w stanie wojennym  
i  nowej polskiej emigracji  
w Szwajcarii, którego motto 
brzmi: „… zaufania powierzo-
nego nie zawieść, o prawa ludzi 
w Ojczyźnie walczyć, o jedność 
w solidarności usilnie zabiegać, 
prawa i statut Związku przestrze-
gać, ideałom sierpnia wierność 
zachować”.41

Przebieg życia Mieczysława 
Koćwina, jego losy, dokonania  
i sukcesy obrazują bogate mate-
riały zgromadzone w Centralnym 
Archiwum Wojskowym w Rem-
bertowie, Instytucie Sikorskiego 
w Londynie, Archiwum Muzeum 
Polskiego w Rapperswilu i Pol-
skiej Misji Katolickiej w Szwajca-
rii. Przekazane one do archiwów 

zgodnie z ideą londyńskiego 
Stowarzyszenia Polskich Kom-
batantów upamiętnienia losów 
żołnierzy polskich walczących  
w kraju i za granicą, która brzmi: 
„Choć czas „przykurza” naszą 
pamięć, to nie powinniśmy 
zaprzestać wysiłków, aby to co 
możliwe do przekazania przy-
szłym pokoleniom zostało zgro-
madzone i godnie przechowane 
w takich miejscach jak archiwa, 
które świadczą o znakach naszej 
przeszłości”.42

Mieczysław Koćwin zmarł 
26 października 1986 roku  
w Bottmingen (Szwajcaria). Tam 
też został pochowany przez rek-
tora Polskiej Misji Katolickiej  
w Szwajcarii - prałata ks. Franię, 
przy licznym udziale byłych to-
warzyszy broni i licznych przyja-
ciół ze starej i nowej emigracji.43 

„Jego niespodziewana śmierć 
okryła głębokim żalem całą Po-
lonię Szwajcarską. Na miejsce 
wiecznego spoczynku w dniu 
31.11.1986 r. odprowadzała 
Zmarłego Rodzina ze Szwajcarii 
i z Kraju, przedstawiciele orga-
nizacji Polonijnych z delegatem 
Polskiego Rządu Emigracyjnego 
i prezesem ZOP p. mgr F. M. Ro-
spondem, wiceprezesem SPK,  
dr R. Niklewiczem i dr J. Doma-
radzkim, prezesem koła 2 Dywizji 
Strzelców Pieszych oraz ogrom-
na rzesza znajomych i przyjaciół.  
U grobu stanął poczet sztandaro-
wy 2 DSP w składzie: Z. Podlipski - 
- chorąży, dr Jan Miodoński  
i J. Małycha - adiutanci. Grób 
przykryły liczne wieńce i wią-
zanki od organizacji i osób pry-
watnych ze Szwajcarii, Polski  
i Anglii”.44

Zmarłego pożegnał wielolet-
ni przyjaciel dr Janusz Rakowski, 
(który w latach 1935–1939 był 

wicedyrektorem, a następnie 
dyrektorem Gabinetu Ministra 
Skarbu i wicepremiera Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego), pierwszy 
kilkuletni prezes SPK w Szwajcarii 
i członek honorowy Stowarzy-
szenia.45

W laudacji swojej podkreślił 
zawsze ofiarną i szczerą goto-
wość pomocy obojga małżon-
ków Koćwinów dla wszelkich 
poczynań o charakterze narodo-
wym i społecznym oraz pomocy 
wszystkim ludziom, którzy się  
do nich o tę pomoc zgłaszali, 
często z uszczerbkiem dla wła-
snego zdrowia.

Listownie 12 listopada 1986 
roku „wyrazy serdecznego współ-
czucia po zgonie wybitnego dzia-
łacza polskiej emigracji niepod-
ległościowej” przesłał rodzinie 
Prezydent Rzeczypospolitej 
Kazimierz Sabbat.46

Podobnie głębokie wyrazy 
żalu i smutku z powodu śmierci 
Mieczysława Koćwina wyraziło 
w dniu 12.11.1986 r. Stowarzy-
szenie Polskich Kombatantów 
Zarząd Federacji Światowej  
w Londynie pisząc: „Śmierć 
Mieczysława Koćwina jest wiel-
ką stratą dla Rodziny, naszego 
Stowarzyszenia i dla nas, którzy 
od wielu już lat prowadziliśmy 
pracę. Jest to wielka strata dla 
emigracji niepodległościowej, 
w której szeregach Kolega Mie-
czysław Koćwin zajmował waż-
ną i jakże trudną do zastąpienia 
pozycję.

Odchodzi od nas żołnierz – 
obywatel, którego życie było wy-
pełnione ofiarną służbą Polsce.  
W Zmarłym tracimy nie tylko 
Kolegę, ale i serdecznego Przy-
jaciela. (…) Zapewniamy, że 
pamięć o zmarłym pozostaje 
wśród nas żywa, a Jego ofiarna 

Mieczysław Koćwin wraz małżonką Annaliese na spotkaniu Polonii z Ojcem Świętym 
Janem Pawłem II podczas wizyty papieża w Szwajcarii w 1984 roku. Mieczysław Koćwin - 
siwy pan w czarnym garniturze  stoi za małżonką.
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służba jest dla nas przykładem”. 
Podpisali: Zygmunt Szadkowski 
Prezes SPK Federacja Światowa: 
Czesław Zychowicz Prezes SPK  
w W. Brytanii; Stefan Soboniewski 
Przewodniczący Rady Federacji.47

Marzenie powrotu Mieczysła-
wa Koćwina do wolnej Ojczyzny 
spełniło się po 34 latach w dniu 
25 września 2020 roku, kiedy  
po uroczystej żałobnej Mszy  
św., odprawionej w jego intencji 
oraz współmałżonki w Bazylice 
katedralnej Wniebowzięcia NMP 
w Kielcach. Prochy ich spoczęły 
w grobie rodzinnym na Cmenta-
rzu Rzymskokatolickim "Nowy" 
w Kielcach.

W ceremonii pogrzebowej 
uczestniczyli: członkowie najbliż-
szej rodziny Lesław Koćwin, Elż-
bieta Koćwin, Krystyna Kozakie-
wicz z d. Koćwin, Jacek Koćwin 
i Paweł Koćwin, bliski przyjaciel 
zmarłych Honourable Jerzy /Geo-
rge/ Sas Kulczycki, (dyplomata  
z południa Afryki, reprezentujący 
od r. 2017 w Europie rząd Kró-
lestwa Barotseland - dawnego 

protektoratu byłej Brytyjskiej 
Federacji Obojga Rodezji i Nia-
sy), osoby biorące udział w spro-
wadzaniu prochów Mieczysława 
i Anneliese do Polski, jak i orga-
nizacji ceremonii pogrzebowej 
z honorową asystą wojskową  
z kieleckiego garnizonu oraz 
krewni Wiesława Popiołek  
z d. Gałwa wraz z córkami Jo-
lantą i Renatą, a także znajomi 
zmarłych Ryszard Kaleta, Bogu-
miła Białek, Barbara Falarow-
ska, przedstawiciele Związku 
Kombatantów Polskich i Osób 
Represjonowanych.

Oddając hołd człowiekowi, 
który był patriotą o wspaniałym 
życiorysie, a przy tym człowie-
kiem dobrym, skromnym i pra-
cowitym, działającym zawsze  
na rzecz Polski i naszej historii, 
służącym swym zaangażowa-
niem Polsce i prawdzie.

Ceremonii pogrzebowej pod-
czas Mszy św. oraz w kondukcie 
żałobnym w drodze na cmentarz 
towarzyszyła asysta honorowa 
Wojska Polskiego.
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Roman Kużak urodził się  
w Polanicy-Zdroju 28.07.1947 
roku. Ojciec pracował w uzdro-
wisku, a matka prowadziła go-
spodarstwo rolne. Mieszkali przy 
ulicy Kłodzkiej 8. Tu ukończył 
szkołę podstawową. Od 1961 
roku kontynuował naukę w Tech-
nikum Agrotechnicznym w Wo-
łowie. W 1966 roku zdał egzamin 
do Studium Nauczycielskiego  
w Szczecinie i tam zamieszkał.  
Po ukończeniu studium pozostał 
w Szczecinie, gdzie pracował jako 
nauczyciel wychowania fizycz-
nego, najpierw w Technikum 
Kolejowym, a później w Szkole 
Podstawowej nr 34. Pracował  
na dwóch etatach, żeby pomóc 
rodzeństwu i rodzinie mieszka-
jącej w Polanicy-Zdroju. Miał 
troje rodzeństwa, siostry Zofię  
i Genowefę oraz brata Tadeusza. 
Rodzice pokładali w nim wielkie 
nadzieje. Był bardzo zdolny, to-
warzyski, lubiany przez wszyst-
kich, sprawny fizycznie, intereso-
wał się sportem. Jego ulubioną 
dyscypliną była siatkówka.

Tragicznego dnia 17 grud-
nia 1970 roku po pracy, którą 
skończył o godz.16.30, udał się 
w okolice Komendy Wojewódz-
kiej Milicji Obywatelskiej, gdzie 
ok. godz.17.00 został trafiony 
kulą, odnosząc ciężką ranę klatki 
piersiowej. Zmarł na stole ope-
racyjnym o 20.15.

Tego dnia  w cz war tek  
na ulice Szczecina wyszły rzesze 
robotników, protestując przeciw-
ko ogłoszonej 12 grudnia przez 

władze komunistyczne drastycz-
nej podwyżce cen na artykuły 
żywnościowe, na krótko przed 
świętami Bożego Narodzenia. 
Wywołało to oburzenie ludzi 
na niespotykaną dotąd skalę. 
Chcieli rozmawiać z przedsta-
wicielami rządzącej wówczas 
w Polsce – Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej. Znaczna 
część załogi Stoczni im. Adolfa 
Warskiego po przerwie śniada-
niowej nie przystąpiła do pracy. 
Po wiecu robotnicy wyruszyli 
w kilku pochodach w kierunku 
centrum miasta z wypisanymi 
na kawałkach dykty hasłami, 
popierającymi strajk stoczniow-
ców w Gdańsku oraz żądaniami 
cofnięcia podwyżki cen. W kulmi-
nacyjnym momencie tłum liczył 
już 20 tys. ludzi. Stoczniowców 
Warskiego wsparła załoga Stocz-
ni remontowej „Gryfia”, dołączali 
stopniowo pracownicy innych 
zakładów, młodzież, mieszkańcy 
Szczecina. Udali się pod gmach 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR, 
lecz nikt nie chciał z nimi rozma-
wiać. Pokojowa początkowo 
manifestacja przekształciła się 
w starcia zbrojne z milicją, która 
próbowała rozpędzić demonstru-
jących. Demonstranci podpalili 
gmach PZPR, który zaczął pło-
nąć. Następnie czoło manifestacji 
przeniosło się pod kompleks bu-
dynków Komendy Wojewódzkiej 
Milicji, gdzie usytuowani byli już 
uzbrojeni milicjanci. Na rozkaz 
dowódcy oddali salwę w kierun-
ku demonstrujących. Padli zabici 

i ranni. Wśród śmiertelnych ofiar 
był 23-letni polaniczanin Roman 
Kużak. Bunt robotniczy, który wy-
buchł 17 grudnia został krwawo 
stłumiony. Zginęło16 osób, głów-
nie młodych ludzi.

Pogrzeby ofiar komuniści 
organizowali w ścisłej tajem-
nicy 22 grudnia na Cmentarzu 
Centralnym. Do rodzin milicja 
jeździła nocą, „składając kon-
dolencje” i proponując uczest-
nictwo w pogrzebie. Rodziny 
były przywożone pod bramę, 
gdzie przejmowali ich funkcjo-
nariusze Służby Bezpieczeństwa. 
Zwłoki chowali grabarze cmen-
tarni, przywiezieni przez MO. 
Teren cmentarza obstawiali mi-
licjanci uzbrojeni w długą broń. 
Przywożono w trumnach nagie 
ciała, które dopiero tutaj ubierali 
grabarze. W tym czasie rodzina 
zabitego oczekiwała w biurze 
cmentarza. Pokazywano ciało  
i wieziono na miejsce, gdzie 
miało być pochowane. Groby 
były przygotowane w dwóch 
rzędach, oddalonych od siebie  
o ok.150 metrów. Zabitych cho-
wano raz do jednego, raz do dru-
giego rzędu. Nad grobami modlił 
się starszy wiekiem ksiądz. Po-
grzeby trwały całą noc. Tej nocy 
było ich 13. Aż 5 osób pocho-
wano jako NN, dopiero później 
rodziny ustalały ich tożsamość  
na podstawie zdjęć, jakie wyko-
nano zabitym.

W pogrzebie Romana Ku-
żaka nie uczestniczył nikt z ro-
dziny. Nie zostali powiadomieni  

o jego śmierci. Miał być w domu 
na Święta Bożego Narodzenia, 
ale nie przyjechał. Po świętach 
zaniepokojona matka udała 
się na komendę milicji i zgło-
siła zaginięcie syna. W styczniu 
otrzymali list od przyjaciela syna 
z informacją o śmierci Romana. 
Siostra Zofia zadzwoniła do pro-
kuratury wojewódzkiej, gdzie 
potwierdzono śmierć. Następnie  
z ojcem pojechała do Szczecina. 
Grób Romana był anonimowy, 
bez żadnej tabliczki i informa-
cji, kto jest w nim pochowany. 
Zwłoki były nagie, owinięte tylko 
w prześcieradło, zachowały się  
w bardzo dobrym stanie, pomi-
mo, że dwa miesiące leżały w zie-
mi. Roman wyglądał jakby spał. 
O ekshumację do Polanicy-Zdro-
ju starali się aż do lutego 1971 
roku. Matka błagała na kolanach 

Teresa Bazała

POLANICZANIN ROMAN KUŻAK OFIARĄ SZCZECIŃSKIEGO 
GRUDNIA 1970 ROKU

Śp. Roman Kużak (1947-1970)

Pogrzeb Śp. Romana Kużaka w Polanicy - Zdroju 27.02.1971 roku. Rodzina Romana za trumną podczas pogrzebu 27.02.1971 roku.
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o pomoc sekretarza prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej, pro-
kurator kluczył i nie chciał podjąć 
decyzji. Ostatecznie ekshumacja 
odbyła się 26 lutego, po czym 
ciało przewieziono do Polani-
cy samochodem, na którym 
jakieś odważne ręce umieściły 
napis Szczecin. Pomimo zakazu, 
trumnę otworzono. Romana 
pochowano na cmentarzu ko-
munalnym w Polanicy-Zdroju  
27 lutego. Pogrzeb przero-
dził się w wielką manifestację.  
Na drugim pogrzebie Romana 
Kużaka były tłumy. Przyjechali 
przyjaciele ze Szczecina, miesz-
kańcy okolicznych miejscowo-
ści. Na tablicy obok imienia  
i nazwiska oraz daty urodzin  
i śmierci zamieszczono napis: „By-
łem młody, chciałem żyć”. Grób 
znajduje się w sektorze 6, rząd 1, 
grób 6. Grobem opiekują się sio-
stry Genowefa i Zofia. Spoczywa 
obok swoich rodziców. Ojciec 
zmarł w 1972 roku w wieku  
64 lat.

Zofia Skowron - Siostra Ro-
mana wspomina: „Roman był 
wspaniałym bratem, kochającym 
rodziców i rodzeństwo. Pracował 
na dwa etaty. Zarobione pienią-
dze wysyłał w części rodzicom. 
Cieszył się opinią wspaniałego 
kolegi i nauczyciela kochającego 
młodzież. Po tej tragedii Ojciec 
zapadł na serce i zmarł w 1972 
roku. Matka została sama z trój-
ką dzieci. Byliśmy poddawani 
ciągłej inwigilacji. W naszym 
domu milicja prowadziła rewi-
zje, na przykład pod pretekstem, 
że matka handluje butami, które 
kupowała w sklepie dla swojej 
trójki dzieci. Jako nauczycielka 
miałam niezapowiadane „naloty” 
na lekcje, nigdy nie otrzymałam 
za swoją pracę żadnej nagrody 
ani wyróżnienia. Ludzie bali się 
z nami rozmawiać. Baliśmy się 
komukolwiek mówić o tej tra-
gedii, jaka dotknęła naszą rodzi-
nę. Matka została przymusowo 
wywłaszczona z gospodarstwa  
na cele „wyższej konieczności”, 
gdzie w późniejszym czasie 
powstał dworzec autobusowy. 
Grób Brata był kilkakrotnie de-
wastowany. 

Matka w 1973 roku pozwa-
ła Komendę Wojewódzką Mili-
cji Obywatelskiej w Szczecinie 
o odszkodowanie i renty. Sąd 

Wojewódzki w Szczecinie bar-
dzo powściągliwy w orzeczeniu 
winy milicji, potwierdził jako fakt 
bezsporny, że 17 grudnia 1970 
roku broni palnej używali tylko 
funkcjonariusze Milicji Obywa-
telskiej. Oddalił też zarzut mi-
licji, że Roman Kużak atakował 
komendę KW MO, powołując się 
na fakt, że wychodząc z pracy 
mógł tędy przechodzić, udając 
się dokądkolwiek. Jest mało 
prawdopodobne, by w pół go-
dziny po wyjściu z pracy przy-
łączył się do grup atakujących. 
Według sądu przeczyła temu też 
sylwetka Romana Kużaka, który 
był nauczycielem, wychowaw-
cą młodzieży, człowiekiem od-
powiedzialnym i pracowitym. 
Nie dał więc żadnego powodu  
do skierowania przeciwko nie-
mu interwencji i funkcjonariu-
sze pozwanego nie mieli prawa 
użyć w stosunku do niego broni. 
Sąd uznał też, że nie można więc 
przyjąć, iż przyczynił się do swo-
jej śmierci, lekkomyślnie udając 
się w okolice niebezpieczne. 

Duchowo wspierali  nas 
stoczniowcy szczecińscy, przy-
syłając ulotki i gazetki antyko-
munistyczne. 17 grudnia 1980 
roku na grobie Brata stoczniowcy 
złożyli wieniec „Koledze Romano-
wi – Solidarność - Szczecin 17.XII 
1980”. Chciałabym serdecznie 
podziękować Wszystkim, któ-
rzy w tamtych tragicznych cza-
sach, mimo represji władz, stanu 
wojennego, pamiętali o śmierci 
mojego Brata, stoczniowcom  
i nauczycielom, którzy przy-

jeżdżali ze Szczecina, składali 
wieńce i zapalali znicze. Dzię-
kuję również władzom miasta 
Polanicy-Zdroju oraz Towarzy-
stwu Miłośników Polanicy, którzy  
w imieniu społeczeństwa miasta 
pamiętają o moim Bracie”.

Pamięć o tym cichym boha-
terze jest naszym obowiązkiem 
i musi trwać poprzez przypomi-
nanie Jego ofiary oraz zapalanie 
zniczy, co jest także umocnie-
niem dla najbliższych. Maria Per-
lak - autorka biogramu Romana 
Kużaka , zamieszczonego na por-
talu wielka - solidarność, napisa-
ła: „Mordercy z grudnia 1970 roku 
pozostają do dziś bezkarni – jak  
i inni obrońcy władzy ludowej. 
My zatem musimy pamiętać. Mu-
simy znać groby ofiar rozsiane  
po całej Polsce, aby nie pozostały 
bezimienne”. Nazwisko Romana 
Kużaka widnieje wśród 16 ofiar 
na Pomniku Pamięci Ofiar Grud-
nia 1970 w Szczecinie, nazywa-
nym Aniołem Wolności. Pomnik 
został odsłonięty w 2005 roku  
i przedstawia Anioła z uniesio-
nymi do góry skrzydłami, stoją-
cego na wyłaniającej się z ziemi 
łódce, roztrzaskującej otaczający 
ją bruk. Anioł trzyma w ręce ko-
ronę, w której ciernie układają się  
w napis „Grudzień 1970”. W 2005 
roku prezydent Lech Kaczyński 
odznaczył pośmiertnie Romana 
Kużaka Złotym Krzyżem Zasługi. 
Ofiara Romana Kużaka będzie 
także upamiętniona na powsta-
jącym na Cmentarzu Centralnym  
w Szczecinie nowym Pomniku 
Ofiar Grudnia 1970, zaprojekto-

wanym przez Piotra Kudelskie-
go, który zastąpi dotychczasowy 
drewniany Krzyż Męczeństwa 
Narodu Polskiego. Głównym 
elementem monumentu bę-
dzie sześcian, w środku którego 
jest otwarta przestrzeń z płyta-
mi, zawierającymi nazwiska  
16 osób, które zginęły w Szczeci-
nie. W Szczecinie trwają starania 
o nazwanie ulicy Romana Kużaka 
oraz nadanie jego imienia Szkole, 
w której pracował.

W 70.rocznicę śmierci przed-
stawiciel IPN z Wrocławia zło-
żył na grobie Romana Kużaka 
wieniec i zapalił znicz pamięci.  
17 grudnia hołd oddali przedsta-
wiciele Urzędu Miasta, Towarzy-
stwa Miłośników Polanicy-Zdroju 
i delegacja nauczycieli polanic-
kich szkół.

1.Sebastian Kaniewski, „Szczeciński Grudzień 1970.Pamiętamy! , Szczecin 2020, 
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 
Polskiemu. Oddział w Szczecinie, str.29-35
2.Henryk Grzybowski, „Kużak - zapomniany bohater”, „Gazeta Kłodzka”, nr 234 

z dn.21.03.2014 r., s.10
3.wielka-solidarność.pl
4. Biuletyn IPN  Solidarność 12/ 2010, str.7
5.Wywiad z Danutą Skowron - Siostrą Romana Kużaka
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Przedstawiciel IPN we Wrocławiu składa wieniec na grobie Roana Kużaka  
w Polanicy - Zdroju, 15.12.2020 roku.

Pomnik Pomnik Ofiar Grudnia 70  
w Szczecinie.

Zofia Skowron - siostra Romana Kużaka.
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Rok 2020 był szczególny  
w związku z epidemią wirusa 
Covid 19. Obchodziliśmy też 
40. rocznicę powstania Nieza-
leżnego Samorządnego Związ-
ku Zawodowego „Solidarność”. 
W sierpniu 1980 r. robotnicy 
wybrzeża, a potem innych 
części Polski, upomnieli się  
o swoje prawa. Było to niewąt-
pliwie najważniejsze wydarzenie 
dla Polski, które doprowadziło  
do zmiany oblicza naszego 
kraju, z państwa satelickie-
go w państwo wolne. A za-
wdzięczamy tę zmianę wielu 
tysiącom mało znanych lub 
wręcz nieznanych bohaterów 
tamtych dni. Jednego z nich, 
niewątpliwie najważniejsze-
go i najbardziej zasłużonego 
działacza NSZZ „Solidarność”  
na Ziemi Ząbkowickiej chciał-
bym niniejszym przedstawić.  
To śp. Marian Morawski – za-
łożyciel i przez pewien czas 
przywódca NSZZ „Solidarność” 
na Ziemi Ząbkowickiej. Urodził 
się 9. III 1941 roku w Opocznie. 
W 1960 roku ukończył Liceum 
Pedagogiczne we Wrocławiu, 
w 1970 r. Studium Nauczy-
cielskie, a w 1974 r. Wydział 
Matematyki, Fizyki i Chemii 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Opolu. W okresie od 1960  
do 1981 r. pracował jako nauczy-
ciel w ząbkowickich szkołach, 
najdłużej w Zespole Szkół Za-
wodowych w Ząbkowicach Ślą-
skich, gdzie uczył matematyki. 
Z ruchem wolnych związków 
zawodowych zetknął się już  
w lipcu 1980 r. W dniu 17 wrze-
śnia tego roku powstał w Ząb-
kowicach Śląskich ich pierwszy 
zalążek – Międzyzakładowa Ko-
misja Porozumiewawcza Ziemi 
Ząbkowickiej NSZZ „Solidarność”, 
której został pierwszym prze-
wodniczącym. Z jego inicjatywy 
w listopadzie tego roku ukazał 
się pierwszy numer biuletynu 
związkowego KP NSZZ „Solidar-
ność” pt. Co słychać?, którego 
został pierwszym redaktorem. 
Ukazywał się jako miesięcznik 
do 13. XII 1981 r.

Represje stanu wojennego 
dotknęły Mariana Morawskie-
go w sposób szczególny. Został 
internowany 13. XII jako jeden  
z czterech działaczy związkowych 
z Ziemi Ząbkowickiej. Przebywał 

początkowo w Ośrodku Inter-
nowania w Kamiennej Górze,  
a potem w Głogowie. 

Po zwolnieniu z internowania 
w lipcu 1982 r. wrócił do Ząbko-
wic Śląskich i tutaj ponownie za-
angażował się w nurt związkowy. 
Już w listopadzie 1982 r. powstała 
z jego inicjatywy Tymczasowa 
Komisja Koordynacyjna Ziemi 
Ząbkowickiej NSZZ „Solidarność”, 
która zaczęła wydawać pisemko 
związkowe „Nasz Głos”, którego 
Marian Morawski był redakto-
rem. Gazetka wychodziła w na-
kładzie 100 – 150 egzemplarzy  
i była rozdawana w ząbkowickich 
zakładach pracy. Z tego tytułu 
spotkały Mariana Morawskiego 
represje ze strony Służby Bez-
pieczeństwa. Jego mieszkanie 
było wielokrotnie przeszukiwane,  
a on sam otrzymał zakaz wykony-
wania zawodu nauczycielskiego. 
Po rocznych odwołaniach przy-
wrócono go do pracy w odległej 
o 20 km od Ząbkowic Śląskich 
wiejskiej szkole podstawowej  
w Starym Henrykowie, gdzie pra-
cował przez jeden rok. Przez cały 
ten czas prowadził nadal działal-
ność związkową. Do 1989 r. był 
najaktywniejszym organizato-
rem podziemnego życia związ-
kowego na terenie Ząbkowic 
Śląskich i okolic, kolporterem 
podziemnych wydawnictw „So-
lidarności Walczącej”, „Biuletynu 
Dolnośląskiego”, książek paryskiej 
„Kultury”, NOWej. Kolportował 
też ulotki „Solidarności”, znaczki 
i inne wydawnictwa podziemne. 
Ta jego działalność sprowadziła 
na niego i jego rodzinę kolejne 
represje. W 1985 r. podczas ko-
lejnego przeszukania znaleziono  
w jego mieszkaniu ulotki i ga-
zetki. Wówczas został zwolniony  
z pracy w trybie natychmiasto-
wym z zakazem wykonywania 
zawodu, a ponieważ był już cho-
ry, po wielu zabiegach otrzymał 
rentę zdrowotną. Nie przeszko-
dziło mu to w prowadzeniu dzia-
łalności związkowej, a nawet, 
ze względu na swą aktywność  
i popularność, został członkiem 
podziemnych władz - Tymczaso-
wej Komisji Koordynacyjnej NSZZ 
„Solidarność” Dolny Śląsk. 

I tak się działo do pamiętne-
go 1989 roku, gdy włączył się 
„całym sercem” w organizację 
pierwszych wolnych wyborów 

Jerzy Organiściak  

MAŁO ZNANY BOHATER NASZYCH CZASÓW

Cegiełka na Fundusz wyborczy 1989

Co słychać?- Niezależny Tygodnik Ziemi Ząbkowickiej

Marian Morawski (po prawej) Schronisko Samotnia 1993.

Marian Morawski podczas składnia gazety. Fot. J.Organiściak
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do Sejmu i Senatu. W tym samym 
roku przywrócono go ponownie 
do pracy, tym razem w Szkole 
Podstawowej w Braszowicach, 
gdzie pracował do 1992 roku,  
a potem przeszedł na emeryturę. 

Początki „wolnej Polski” doda-
ły mu skrzydeł. Z pełnym zaan-
gażowaniem włączył się bardzo 
aktywnie w życie samorządowe, 
działalność wydawniczą oraz 
społeczną, organizując Kluby 
Pracy i samopomoc dla osób 
bezrobotnych. Był surowym, ale 
sprawiedliwym krytykiem ówcze-
snych przemian w Polsce jak i w 
swoim regionie, stąd narażał się 
na niechęć ówczesnej nowej wła-
dzy. Już od 1987 r. wydawał prze-
jęty od związku tytuł - tygodnik 
„Co słychać?”, który był pierwszą 
regularnie wydawaną gazetą na 
Ziemi Ząbkowickiej. Poruszał  
w niej tematykę polityczną, 
związkową i regionalną. Przez  
9 lat, do marca 1995 roku ukazało 
się 350 numerów tej gazety!!! 

Od 1992 r. współpracowa-
łem z tygodnikiem Co słychać, 
przygotowując tam do każdego 
numeru artykuł krajoznawczo – 

historyczny związany z Ziemią 
Ząbkowicką. Artykuły opubli-
kowane w tygodniku zostały 
wydane w formie książkowej 
w 1994 roku pod wspólnym ty-
tułem Gminne Opowieści. Była 
to pierwsza książka regionalna 
wydana po 1989 r. na Ziemi 
Ząbkowickiej. To właśnie współ-
praca z tygodnikiem Co słychać 
natchnęła niżej podpisanego  
do kontynuowania tematyki 
regionalnej i prowadzenia wła-
snego wydawnictwa. 

Marian Morawski był aktyw-
nym nie tylko w sferze związko-
wej. W 1992 r. był współzałoży-
cielem Stowarzyszenia Inicjatyw  
na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbko-
wickiej, które wywarło wielki 
wpływ na wychowanie młode-
go pokolenia i pomoc dzieciom  
z rodzin ubogich i patologicz-
nych. I jeszcze jedna aktywność 
Marina Morawskiego, do czego 
się zresztą przyczyniłem, miano-
wicie turystyka i przewodnictwo 
turystyczne. Po uzyskaniu upraw-
nień przewodnika sudeckiego,  
w latach 1992 – 1994 pełnił 
nawet funkcję Prezesa Koła 

Pr zewodników Sudeck ich  
i Terenowych PTTK w Ząbkowi-
cach Śląskich. Ale prawdziwym 
jego żywiołem była działalność 
związkowa, polityka i samo-
rząd. Był współzałożycielem,  
a w latach 1994 – 1995 prezesem 
najważniejszego, prawicowego 
ugrupowania samorządowego - 
Ząbkowickiego Forum Samorzą-
dowego. W 1993 r. został człon-
kiem Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” Dolny Śląski i dele-
gatem na Zjazd Krajowy związku. 
Z tytułu wyjątkowego zaangażo-
wania w działalność związkową 
otrzymał w 1995 roku nagrodę 
Przewodniczącego Zarządu Re-
gionu Dolny Śląsk. 

Jak już wcześniej wspo-
mniano, pewnie ze względu 
na niezwykle aktywny i bardzo 
emocjonalny sposób bycia, już 
od połowy lat 80. XX w. choro-
wał na płuca (palił 2 paczki pa-
pierosów dziennie), co pewnie 
przyśpieszyło jego śmierć. Zmarł  
w dniu 14. VI 1995 r. Warto rów-
nież wspomnieć, że dopiero  
po śmierci  go doceniono.  
W 2005 r. został odznaczony 

medalem Zawsze Solidarni, 
a w 2013 r. na wniosek niżej 
podpisanego otrzymał nadany 
przez Radę Miejską Ząbkowic 
Śląskich pośmiertny tytuł Ho-
norowego Obywatela Ząbko-
wic Śląskich. Marian Morawski 
był niewątpliwie najwybitniej-
szym działaczem społecznym 
i politycznym początku lat  
90. XX w. na Ziemi Ząbkowickiej.  
W bezpośrednich kontaktach bar-
dzo skromny, uczynny, pomocny  
i poświęcający się dla innych,  
a jednocześnie bezkompromiso-
wy i prostolinijny w poglądach 
politycznych, nie zrobił kariery 
w samorządzie ani w polityce. 
Był z dzisiejszej perspektywy 
działaczem „starego typu”, dla 
którego „czarne to było czarne, 
a białe – białe, a słowo znaczyło 
więcej niż pieniądze”. Ale przez 
swoje dzieła już jest w historii 
Ziemi Ząbkowickiej i pozostanie 
na zawsze, w przeciwieństwie  
do wielu ówczesnych i dzisiej-
szych „przedstawicieli ludu”. 

1. 15 – lat NSZZ „Solidarność” w regionie wałbrzyskim 1980 – 1995. Delegatura Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk województwa wałbrzyskiego, Wałbrzych 1995, 
s. 63-65. 
2. Co drugi tydzień, Pismo Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, Wrocław 

1995, nr 1, s. 14 – 16. 
3. M. Dziedzic, J. Organiściak, Opowieści Ząbkowickie – Wybitne postacie ziemi ząbko-
wickiej cz. 4, Ząbkowice Śląskie 1998, s. 84 – 86. 
4. Encyklopedia Solidarności, Tom 1, Opozycja w PRL 1976–1989, Warszawa IPN, 2010, s. 223.
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Ukazała się książka „Alois Taux 
i jego wieś Braszowice”, autorstwa 
znanego krajoznawcy i regio-
nalisty ząbkowickiego Jerzego 
Organiściaka. Pozycja ta jest ko-
lejnym wydawnictwem Oddziału 
PTTK w Ząbkowicach Śląskich, 
wydanym dzięki wsparciu finan-
sowemu Starostwa Powiatowe-
go w Ząbkowicach Śląskich. Jest 
książką poświęconą pewnemu 
mało znanemu muzykowi, uro-
dzonemu na początku XIX w.  
w Braszowicach, pochodzącemu 
z ubogiej rodziny chłopskiej, 
który dzięki własnemu uporowi  
i chęci wyrwania się z wiejskiej 
rzeczywistości, skończył studia 
muzyczne w Konserwatorium 
Praskim i rozpoczął karierę mu-
zyczną, a po pewnym czasie stał 
się szanowanym obywatelem 
stolicy muzyki europejskiej – Sal-
zburga. Tam zaistniał jako dobry 
kompozytor, organizator i pro-
pagator dzieła Wolfganga Ama-
deusza Mozarta. Jest wzmian-
kowany w historii muzyki. Zor-

ganizowany przez niego przed 
160. laty chór „Liedertafel” działa 
nadal, a jego nazwisko jest znane  
w Salzburgu do dzisiaj. Nie jest to 
monografia, a raczej dość wnikli-
wa opowieść o Alojzym Tauxie, 
jego początkach, nauce w kon-
serwatorium, późniejszej karierze 
i jego twórczości. Jest też sporo  
o jego związkach z Ząbkowicami 
i swoją wsią Braszowice, a także  
o jego upamiętnieniu. A wszystko 
to na tle historii wsi Braszowice  
i okolic. Zainteresowanie Aloisem 
(Alojzym) Tauxem wzięło się  
ze słuchania jego muzyki, co 
przerodziło się w Festiwal Mu-
zyczny jego imienia, organizo-
wany już od 5 lat przez Mariana 
Bilińskiego, Joannę Mitręgę i Je-
rzego Organiściaka. Książkę moż-
na otrzymać w Oddziale PTTK  
w Ząbkowicach Śląskich, e-mail: 
poczta@zabkowiceslaskie.pttk.
pl;, Tel. 74 8151 770. 

Zarząd Oddziału PTTK w Ząb-
kowicach Śląskich

  

NOWA KSIĄŻKA REGIONALNA
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Bernhard Krause to wybitny 
malarz późnego baroku i roko-
ka, nazywany też przez współ-
czesnych „małym Willmannem”, 
który całe swoje życie spędził 
w Ząbkowicach, dawnym Fran-
kensteinie, rozsławiając to miasto 
daleko poza jego granice.

Urodził się w dniu 12 I 1743 
roku jako syn miejskiego cukier-
nika Augusta Antoniego Krause 
i jego żony Anny Marii z domu 
Adolph1. Był najmłodszym dziec-
kiem w rodzinie, posiadał starsze-
go brata Dominika Amanda oraz 
siostrę Annę Marię Magdalenę 
Wiktorię, urodzoną w 1738 r. 
Rodzina Krause była zamożną 
rodziną mieszczańską, jedną  
z bardziej wpływowych i boga-
tych w mieście. Świadczy o tym 
choćby fakt, że jego chrzestnymi 
byli ówczesny burmistrz Ząb-
kowic Johann Joseph Schmidt 
von Zobten wraz z żoną i sędzia 
dworu książęcego Theodor Bros-
singer2. Jego ojciec w dniu 4 XI 
1744 r. kupił za 600 talarów dwór 
rycerski, tzw. Dwór Kauffunga 
przy ulicy Schlossfreiheit nr 1 
od mieszczanina ząbkowickiego 
Gottfrieda Seipelta3. 

 W następnym roku August 
Antoni zmarł i dwór przejęła jako 
spadek jego żona Anna Maria, 
która sprzedała go w 1745 r. 
synowi Dominikowi Amando-

wi, późniejszemu aptekarzowi 
ząbkowickiemu. Sama natomiast 
kupiła od Seipelta leżący naprze-
ciw dworu ogród, który nazwano 
potem ogrodem Krausego4. 

Na wspomnianej wyżej dział-
ce, co warto podkreślić, Domi-
nik Amand założył pierwszy  
w mieście ogród botaniczny  
z 400 okazami roślin leczniczych, 
z których zapewnie robił lekar-
stwa. Ogród ten w II połowie XVIII 
wieku był wymieniany w opisach 
Ząbkowic jako atrakcja miasta. 
Pisze o nim na przykład Friedrich 
Anton Zimmermann w swoim 
Opisaniu Śląska5. 

Brat Dominik Amand był 
aptekarzem i w 1768 r. odkupił 
miejską aptekę „Pod koroną”, któ-
rą prowadził do  śmierci w 1802 
roku.6 W 1772 r. sprzedał dwór 
przy Schlossfreiheit 1 Johannowi 
Friedrichowi Pohlowi i tego sa-
mego roku odkupił od właściciela 
bielarni Antona Primaveri część 
jej ogrodu z budynkiem7, znaj-
dującym się obok zamku, który 
pewnie wykorzystywał także jako 
ogród botaniczny do uprawy ziół 
wykorzystywanych w aptece.  
W 1781 r. odkupił resztę terenu 
bielarni i powiększył ogród. 

Jeśli chodzi o dzieciństwo 
i młodość Bernharda Krause, 
praktycznie nic o tym okresie 
w jego życiu nie wiemy. Pod-

stawowe wykształcenie, tak jak 
większość synów mieszczańskich 
w Ząbkowicach, prawdopodob-
nie otrzymał w szkole przy parafii 

św. Anny. Dzieciństwo i młodość 
spędził w dworze brata i tutaj za-
pewne też powstały pierwsze, 
młodzieńcze jego prace. Musiał 
wykazywać jakieś plastyczne 
zainteresowania i uzdolnienia, 
ktoś też musiał być w tym czasie 
jego „mistrzem”, bowiem nie wy-
niósł tych zainteresowań z kręgu 
rodzinnego. Znawca jego życia 
i twórczości, dr Adam Szeląg  
z Wrocławia przypuszcza, że 
dalszą jego nauką zajęli się 
cystersi z Henrykowa lub Ka-
mieńca Ząbkowickiego, i to oni 
pokierowali jego artystyczną 
edukacją8. W tym czasie, chociaż 
Śląsk znajdował się już pod rzą-
dami pruskimi, nadal pozostawał  
w sferze wpływów artystycznych 
sztuki barokowej, a później ro-
kokowej, promieniującej z Pragi, 
Wiednia i Drezna. Każdy młody 
malarz stojący u progu kariery 
artystycznej starał się odbyć 
podróż studyjną do tych miejsc,  
i tak było w przypadku Bernharda 
Krausego. Wiemy, że w pierwszej 
połowie lat 60. XVIII w. Krause 
wyjechał na studia malarskie 
do Drezna, gdzie terminował  
u czołowego malarza związane-

Jerzy Organiściak  

BERNHARD KRAUSE – „MAŁY WILLMANN” Z ZĄBKOWIC

Obraz Trójcy Świętej z kościoła w Jaworniku. (Fot. A. Zajączkowski). 

10. Bernhard Krause, Autoportret z ząbkowickiego ratusza (zaginiony). 
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go z dworem królewsko – elek-
torskim, Franza Xavera Palko9. 
Następnie kontynuował studia 
w Wiedniu, gdzie prawdopo-
dobnie nabywał umiejętności  
w pracowni Martina van Mey-
tensa, nadwornego malarza 
Habsburgów10. O pobycie w 
Pradze nic nie wiemy, ale pew-
nie też tam krótko terminował, 
co było typową drogą rozwoju 
kariery wśród młodych, uzdol-
nionych i zamożnych ślązaków, 
także mieszczan. Po kilku latach 
zagranicznych studiów powró-
cił do Ząbkowic i tutaj, od około 
1765 roku, początkowo w dworze 
brata, a później w jego domu za-
mieszkiwał i tam też prowadził 
swoją pracownię malarską. Był 
katolikiem i do końca życia po-
został kawalerem, nie miał dzie-
ci. Pierwsze poważne zlecenie 
przyszło z klasztoru Cystersów  
w Henrykowie wkrótce po po-
wrocie z Wiednia. Było to zlece-
nie na obrazy ołtarzowe i obra-
zy olejne do kaplicy św. Trójcy  
w kościele Wniebowzięcia NPM 
i św. Jana Chrzciciela. 

Jednak prawdziwy rozwój 
kariery malarza nastąpił w la-
tach 80. i 90. XVIII w., kiedy to 
Krause „wyspecjalizował się”  
w malarstwie sakralnym. Malował 
też portrety mieszczan, szlach-
ty, ale głównie dostojników 
śląskiego kościoła katolickiego  
i duchownych. Tworzył też  
w technice all fresco oraz wy-
konywał liczne studia i szki-
ce11. Krause był zafascynowany 
twórczością Michaela Willmanna 
studiując jego dzieła, z których 
wiele stało się inspiracją dla jego 
twórczości. Stąd nazywano go 
nawet Drugim Willmannem lub 

Małym Willmannem. Spośród 
licznych inspiracji twórczością 
Willmanna można wymienić 
obraz ołtarzowy w bardzkiej 
bazylice pt. Wizja św. Ludgar-
dy z Tongern, nawiązujący do 
znanego rysunku tego artysty 
pod tym samym tytułem. Jego 
malarstwo w tym okresie posiada 
rokokową formę i historyzują-
cą, kontrreformacyjną stylistykę  
w treści, nawiązującą do malar-
stwa wielkich mistrzów baroku.  
W dniu 20 I.X 1792 r. Bernard jako 
już uznany i zamożny malarz na-
był od cystersów henrykowskich 
graniczący z ogrodem brata dwór 
opacki przy ul. Schlossfreiheit 
1212. 

Sprzedając, dwór cystersi 
zastrzegli, że każdy opat, który 
jako starosta lub wicestarosta 
księstwa ziębickiego będzie 
przebywał w Ząbkowicach, ma 
prawo zatrzymać się w nim. 
Krause jako prawny następca 
cystersów i właściciel ich daw-
nej posiadłości, musiał w dniu 
24 X 1792 r. złożyć hołd królowi 
pruskiemu. W dworze opackim 
artysta mieszkał, tutaj urządził 
swoje atelier i galerię obrazów, 
natomiast w domu znajdującym 
się opodal w ogrodzie brata 
była jego pracownia. Tam też 
znajdował się „zbiór odcisków 
gipsowych ludzkich członków, 
według włoskich antyków” oraz 
bogaty zbiór książek poświęco-
nych malarstwu i sztuce13. Krause 
był już w tym czasie wziętym ma-
larzem, znanym na całym Śląsku, 
odwiedzanym przez podróżni-
ków, możnych i krytyków, moż-
na rzec – wizytówką Ząbkowic14. 
Swoich obrazów nie sygnował, 
stąd trudno je rozpoznać prze-

ciętnemu obserwatorowi malar-
stwa. Posiadał też kilku uczniów, 
w tym swojego bratanka Franza 
Krausego. Jego obrazy charakte-
ryzuje bogata paleta barw oraz 
specyficzny połysk farby na płót-
nach, które cechuje bogactwo 
i świeżość kolorystyki, jasnej  
i pastelowej oraz gładka faktura. 
Ciekawy jest sposób pokazania 
twarzy ludzkich, elementów 
przyrody i zwierząt, szczegól-

nie w malarstwie portretowym. 
Jest ono pełne koloru, linearne, 
charakteryzuje się kompozycyj-
ną oszczędnością i dążeniem  
do realistycznego przedstawienia 
postaci. Tutaj Krause prezentuje 
się jako twórca klasycystyczny.  

Najważniejszymi jego zle-
ceniodawcami byli opaci klasz-
torów cysterskich w Henryko-
wie, Kamieńcu Ząbkowickim 
i Krzeszowie, a także probosz-
czowie i szlachta, pełniąca rolę 
patronów kościołów. W 1772 r. 
biskup wrocławski Philipp Got-
thard von Schaffgotsch, miesz-
kający i urzędujący w Jaworni-
ku, mieście leżącym wówczas  
na Śląsku habsburskim, zamówił 
do tamtejszego kościoła obraz 
ołtarzowy Trójcy Świętej. Obraz 
ten jest uważany za najlepszy  
i największy w jego karierze. 

W latach 80. i 90 XVIII w. 
Bernhard Krause namalo -
wał do kościoła klasztornego  
w Henrykowie cykl obrazów dro-
gi krzyżowej oraz kilka obrazów 
ołtarzowych. W tym czasie arty-
sta namalował też kilka obrazów 
ołtarzowych dla kościołów para-
fialnych podległych opactwu cy-
sterskiemu w Zirć na Węgrzech,  
z którym opactwo w Henrykowie 

Obraz z Magyarpolany (Węgry) Maria Magdalena. (fot. A. Zajączkowski). 

Wizja św. Bernarda z Clairvaux,  
kościół Wniebowzięcia NPM w Bardzie 
Śląskim (fot. A. Zajączkowski). 

Anna Maria, matka B. Krauze, portret 
autora

Ruiny ząbkowickiego zamku – 
miedzioryt. 
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było związane unią personalną. 
Na zlecenie opata krzeszow-

skiego namalował cykl 24 por-
tretów mnichów, mieszkańców 
cel klasztornych w nowym, po-
łudniowym skrzydle klasztoru. 
W Krzeszowie zajmował się 
również konserwacją obrazów 
Michaela Willmanna i Johanna 
Schefflera. Jego obraz ołtarzowy 
Święty Karol Boromeusz znaj-
duje się w kościele parafialnym  
w Wołowie. W Brzegu, w kapli-
cy zamkowej znajduje się jego 
obraz ołtarzowy Święta Jadwiga 
Śląska oraz zespół fresków. 

Dorobek malarski Bernar-
da Krause nie został jeszcze  
w całości zinwentaryzowany, ale 
przypuszczalnie jest to ponad 
200 dzieł, głównie malarstwa  
o tematyce sakralnej. Swoją pra-
cownię prowadził przez ponad 
30 lat do śmierci, a potem odzie-

dziczył ją jego bratanek i uczeń 
Franz Krause, który prowadził ją 
jeszcze do 1811 r. Bernard Krau-
se zmarł w Ząbkowicach w dniu  
29. VII 1803 r. i został pochowany 
na nie istniejącym dzisiaj cmen-
tarzu przy kościele św. Anny  
w dniu 2 VIII 1803 r. Później jego 
grób przeniesiono na cmentarz 
komunalny przy ul. 1 Maja, gdzie 
istniał jeszcze w okresie przed-
wojennym15. Bernhard Krause 
otrzymał po śmierci tytuł ho-
norowego obywatela miasta,  
a jego autoportret wisiał do 
1945 roku w Sali Rady Miejskiej 
ratusza16.

Warto wspomnieć również  
o Franzu Krause17, synu brata 
Dominika Amanda. Franz urodził 
się 3 II 1773 r. w Ząbkowicach, 
a jego matką była Florentyna  
z domu Moroni. Uczęszczał przez 
3 lata do kolegium jezuickiego 

we Wrocławiu, a następnie 5 lat 
pobierał naukę rysunku i malar-
stwa u swojego stryja Bernharda. 
W 1793 r. studiował w Akademii 
Sztuki w Wiedniu pod kierunkiem 
prof. Fügera i Maurera. Następ-
nie odbył podróż artystyczną  
do Włoch, a potem przebywał  
w Berlinie, gdzie otrzymał zle-
cenie z pałacu królewskiego.  
W 1799 r. osiadł ostatecznie  
we Wrocławiu, gdzie mieszkał 

do końca życia. Malował dzieła 
historyczne, portrety królów pru-
skich, miniatury olejne i akwa-
rele. Był cenionym portrecistą 
i posiadał zbiór kopii obrazów 
wielkich mistrzów malarstwa 
światowego. Zmarł 20 X 1811 r. 
we Wrocławiu. Malarstwo Bern-
harda jak i Franza Krausego było 
po raz pierwszy badane w 1926 
r. przez znanego historyka sztuki 
Paula Gründela z Otmuchowa. 

 Portret opata Augustyna Neudecka, Muzeum Sakralne w Bardzie Śląskim  
(fot. J. Organiściak). 

Rycina F. B. Wernera z zaznaczonym ogrodem Krausego. 

Dawny dwór Opatów Henrykowskich. Miejsce ogrodu Krausego dzisiaj. 
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W ostatnich latach trwały prace 
nad malarstwem barokowym na 
Śląsku, prowadzone przez zespół 
historyków sztuki pod kierownic-
twem prof. Andrzeja Kozieła, któ-
re między innymi doprowadziły 
do opisania dorobku twórczego 

Bernharda Krause18. Jego obrazy 
możemy podziwiać dzisiaj w wie-
lu miejscach. Najwięcej jego dzieł 
znajduje się w kościele Wniebo-
wzięcia NPM i św. Jana Chrzci-
ciela w Henrykowie, w kościele 
parafialnym Wniebowzięcia NMP 

i św. Jakuba Starszego w Kamień-
cu Ząbkowickim oraz w kościele 
klasztornym i muzeum sakralnym 
w Krzeszowie. Kilka obrazów 
znajduje się w Muzeum Tkac-
twa Dolnośląskiego w Kamien-
nej Górze, w bazylice bardzkiej 
Nawiedzenia NPM i tamtejszym 
Muzeum Sakralnym, w kościele 
Matki Bożej Bolesnej w Boboli-
cach oraz Muzeum Piastów Ślą-
skich w Brzegu (1 obraz i fresk). 
Sporo obrazów Bernarda Krau-
sego znajduje się w kościołach 
na terenie całego Śląska, a także 
zagranicą. Pięć obrazów znajduje 

się na plebanii kościoła św. Anny 
w Ząbkowicach, wiele zaginęło 
po wojnie. Tuż po śmierci arty-
sty pojawiła się swoista „legenda” 
Bernharda Krausego, a w domu, 
gdzie mieszkał, który odziedzi-
czyła jego bratowa Florentina  
z domu Moroni, znajdowała się 
galeria jego obrazów, będąca 
atrakcją miasta19. Szkoda tylko, 
że dzisiaj nie możemy podziwiać 
malarstwa Bernharda Krausego 
w Ząbkowicach, które pewnie 
również stanowiłoby atrakcję 
miasta???

1. Na podstawie zapisu w Księdze Chrztów i Księdze Zgonów parafii św. Anny w Ząbko-
wicach. Sprawa daty urodzenia Bernharda jest zagadkowa, bowiem z zapisu we wspo-
mnianej księdze wynika, że w dniu 12. I 1743 r. urodził się jego brat Dominik Amand?? 
Wzmianka ta jest zapewne pomyłką wpisującego informację księdza, bowiem już w 1745 
r. jego brat, w tym wypadku jako 2. letnie dziecko występuje jako zakupujący od swojej 
matki dom przy Schlossfreiheit 1??? Żeby to nastąpiło, musiał być wówczas pełnoletni. 
2. Tamże.
3. To dzisiaj budynek tzw. Dworu Kauffunga z pocz. XVI w., obecnie Izby Pamiątek Regio-
nalnych przy ul. Krzywej 1. Ulica ta była pierwszą nazwaną ulicą w mieście już w XVI w. 
jako Schlossfreiheit, później Junkergasse. Była fragmentem tzw. jurydyki książęcej, czyli 
prywatnego „miasta w mieście”, prawdopodobnie do początku XVII w. 
4. Dzisiaj w tym miejscu stoi budynek żłobka, wcześniej sierociniec Josepha Scholza.
5. Zimmermann F.A., Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Bd.4 Brieg 1785, s. 212. 
6. M. Dziedzic, J. Organiściak, Ząbkowickie opowieści cz. 2, zabytki Ząbkowic Śląkich, 
Ząbkowice Śląskie 2000, s. 343 – 346.
7. Na tym terenie w poł. XIX w. powstał Ewangelicki Zakład Szkolno – Opiekuńczy Dia-
konnisenmuterhaus Frankenstein. Przypuszczalnie w znajdującym się tam budynku 
mieszkał po 1772 r. B. Krause i jego matka.
8. Adam Szeląg opiera swój pogląd na przykładzie F. B. Wernera z Topoli, syna chłopskie-
go, utalentowanego rysownika, który został wyedukowany przez cystersów z Kamieńca 
Ząbkowickiego.
9. Franz Xaver Palko (1724 – 1770) był barokowym malarzem śląskim, pochodził z rodziny 

o tradycjach malarskich, malarzami byli jego ojciec i brat. Działał głównie w Pradze, 
w Wiedniu, ale również od 1752 r. w Dreźnie. Znany z malarstwa fresków i malarstwa 
sztalugowego. 
10. Martin van Meytens (1695 – 1770) był Holendrem, urodził się w Sztokholmie, po-
chodził z rodziny malarzy. Zasłynął z portretów rodziny cesarskiej z czasów Marii Teresy.
11. Największą kolekcję rysunków, szkiców i studiów Krausego posiadała jeszcze przed 
II wojną światową rodzina ząbkowickich malarzy Krachwitzów. Posiadali oni galerię 
miniatur postaci ludzkich oraz 33 inne przedstawienia tego malarza. 
12. M. Dziedzic, J. Organiściak, Zabytki Ząbkowic Śląskich, s. 398 – 402. 
13. Ch. Weiss, Wanderungen in Sachsen, Schlesien, Glatz Und Bohmen, Leipzig 1797, s. 245.
14. Tamże.
15. P. Gründel, Der Frankensteiner Maler Bernhard Krause, Kloster Grüssau und die Schlo-
ßfreiheit in Frankenstein, Ottmachau 1926, s. 30.
16. K. Pawłowski, Ratusz w Ząbkowicach Śląskich – historia i architektura, Ząbkowice 
Śląskie 2016, s. 45-46. 
17. L. Nowak, Artyści związani z Ziemią Ząbkowicką i ich dzieła, Leksykon artystyczny 
Ziemi Ząbkowickiej, Ząbkowice Śląskie 2014, s. 114. 
18. A. Szeląg, Bernhard Krause, [w:] Malarstwo barokowe na Śląsku, p.r. A. Kozieła, s. 
495 – 506. 
19. Knie J. G., Alphabetisch-statistisch-topographische übersicht aller Dörfer, Flecken, 
Städte und anderen Orte der Königl. Preuß. Provinz Schlesien, Breslau 1830, s. 924. 
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Dwór rycerski Kauffunga Upadek pod Krzyżem, Kaplica św. Trójcy w Henrykowie (fot. A. Zajączkowski).
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Aloys Bach znany jest za-
pewne jedynie wąskiemu gro-
nu historyków i regionalistów 
i to głównie dzięki autorstwu, 
wydanej we Wrocławiu (niem. 
Breslau) w roku 1841, publika-
cji pt. „Urkundliche Kirchen Ge-
schichte der Grafschaft Glatz von 
der Urzeit bis auf unsere Tage” 
(Udokumentowana historia 
kościołów hrabstwa kłodzkie-
go od czasów najdawniejszych  
do naszych dni). Tymczasem 
jego życie i działalność czynią go  
na tyle interesującym, iż zasad-
nym wydaje się przedstawienie 
tej postaci szerszemu gronu 
dzisiejszych mieszkańców zie-
mi kłodzkiej. Tym bardziej, że do-
kładnie w 2020 roku minęła 250. 
rocznica urodzin Aloysa Bacha 
– kapłana, pedagoga, muzyka  
i kompozytora, niemalże całe 
swoje życie związanego z re-
gionem.

 Informacje dotyczące ks. Ba-
cha są raczej skąpe, niemniej jed-
nak pracowicie z różnych źródeł 
zebrane, pozwalają na przypo-
mnienie drogi życiowej i dorobku 
tego duchownego. Dokonania 
kapłana docenili m.in. tak znani 
i zasłużeni regionaliści, jak Franz 
Volkmer (1846 -1930) i Wilhelm 
Hohaus (1844 -1909), autorzy  
i wydawcy ważnych dla badaczy 
dziejów Kłodzczyzny opracowań, 
prezentując sylwetkę A. Bacha w 
jednym z regionalnych periody-
ków, w materiale poświęconym, 
jak to określili, godnym zapamię-
tania osobistościom1. Ocalili 
tym samym pamięć nie tylko  
o ks. Bachu, ale też o wielu 
innych, zapomnianych bądź 
mało znanych dziś postaciach 
z przeszłości ziemi kłodzkiej. 
Dotarcie do kilkunastu innych 
źródeł pozwoliło na opraco-
wanie niniejszego materiału, 
oczywiście jedynie jako szkicu. 
Szersze potraktowanie tematu 
wymagałoby podjęcia dalszych, 
szeroko zakrojonych badań.

Aloys Bach urodził się w Oł-
drzychowicach Kłodzkich (niem. 
Ullersdorf ), dokładnie 29 maja 
1770 roku, w rodzinie nauczycie-
la, zatrudnionego od roku 1779 
w szkole w Szalejowie Górnym 
(niem. Oberschwedeldorf ). 
Przyszły autor opracowania po-

święconego dziejom kościołów  
w regionie kłodzkim edukował 
się w latach 1781-1787 w kłodz-
kim gimnazjum (dziś Liceum 
Ogólnokształcące im. B. Chro-
brego przy ul. Wojska Polskie-
go), które powstało w miejsce 
kolegium jezuickiego, miesz-
kając w tutejszym konwikcie2 
im. Świętego Alojzego Gonzagi 
(obecnie siedziba Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej przy ul. I. Łukasiewicza), 
a następnie, już na Uniwersytecie 
we Wrocławiu, studiował filozo-
fię i teologię. We Wrocławiu też 
w 1793 roku przyjął święcenia 
kapłańskie. Przez pewien czas 
(od 1796 do 1804) związał się  
z klasztorem cysterek w Trzebnicy 
(niem. Trebnitz), gdzie był kore-
petytorem w rodzinie kanclerza 
Ignaza Gründlera. W październiku 
1804 roku przeniósł się ponownie 
do Wrocławia, zostawszy nauczy-
cielem w znanym z wysokiego 
poziomu nauczania Katolickim 
Gimnazjum św. Macieja (niem. 
St. Matthias Gymnasium, obecnie 
Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich przy ul. Szewskiej), gdzie 
edukowano chłopców w wieku 
10 - 18 lat. W roku 1808 został 
tam mianowany profesorem. 

Kolejne lata swego życia 
spędził już na ziemi kłodzkiej. 

W kwietniu 1812 roku został 
nauczycielem w Królewskim 
Gimnazjum Katolickim w Kłodz-
ku3. A. Bach uczył tu do 1831 
roku, a więc 19 lat, wykładając 
w klasach wyższych m.in. kla-
sykę łacińską. Poza tym, w roku 
1818 władze szkolne powierzyły  
ks. Bachowi stanowisko regen-
sa (zwierzchnika) konwiktu, 
którego wszak był niegdyś wy-
chowankiem4. Jak podkreślili 
wspomniani Volkmer i Hohaus, 
ks. Bach był jednym z wielu re-
gensów w kilkuwiekowej dzia-
łalności tej instytucji, ale jednym  
z niewielu, którzy szczególnie 
zapisali się w dziejach tego 
obiektu5. Potwierdzają to również 
teksty dotyczące funkcjonowania 
konwiktu, odnotowujące, że to 
za kierownictwa tego kapłana, 
dzięki jego staraniom i dota-
cjom wyremontowano pokoje 
dla wychowanków konwiktu,  
a na dziedzińcu powiększono 
ogród i wybudowano nową, 
wyłożoną kafelkami, kręgiel-
nię6. Pierwsze z działań miały 
niewątpliwy wpływ na komfort 
mieszkających w konwikcie  
i podlegających opiece kapłana 
chłopców, drugie na ich spraw-
ność fizyczną. Jednak szczególny 
nacisk położył ks. Bach na edu-

kację muzyczną wychowanków 
konwiktu, prowadząc tu inten-
sywną działalność pedagogicz-
no-muzyczną. Kontynuował 
tym samym trwającą wiele lat 
tradycję, będącą ważnym punk-
tem działalności tej instytucji. 
Przypomnijmy, że konwiktorzy 
(głównie ci ubożsi, utrzymywani 
z funduszy konwiktu i różnych 
darowizn), zobowiązani byli  
do zdobywania wykształcenia  
w zakresie muzyki instrumental-
nej i śpiewu, do ich zadań należa-
ło bowiem uświetnianie oprawą 
muzyczną m.in. mszy świętych 
w kościele parafialnym, procesji 
i pogrzebów, jak też wszelkich 
ważniejszych uroczystości zwią-
zanych ze świętami kościelnymi, 
czy wizytami w Kłodzku co znacz-
niejszych gości kolegium7. Re-
gulowały to specjalne instrukcje, 
w precyzyjny sposób opisujące 
czas i miejsce muzykowania 
konwiktorów8. Tworzący zespół 
konwiktorzy (składający się  
w różnych okresach czasu  
z różnej liczby wokalistów, orga-
nistów, skrzypków, basistów, itd.) 
zwykle otrzymywali za muzyczną 
oprawę uroczystości, nie tylko 
kościelnych, ale także miejskich, 
zapłatę. Jeden ze znanych muzy-
kologów podkreśla, że konwikt  

Irena Klimaszewska  

ALOYS BACH (1770-1845) – KAPŁAN, PEDAGOG, MUZYK 
I KOMPOZYTOR

Fragment dziedzińca dawnego konwiktu, fot. T. Gmerek
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w Kłodzku był jedną z ważniej-
szych instytucji muzycznych 
śląskiego baroku9. Dopiero  
w roku 1808 uczniowie konwiktu 
zwolnieni zostali z dotychczaso-
wych obowiązków muzycznych 
na rzecz parafii, choć nie znaczy-
ło to zaprzestania ich edukacji 
muzycznej, czy muzykowania  
w konwikcie i poza nim. 

Aloys Bach, którego mu-
zyka była wielką pasją, mając 
dużą wiedzę muzyczną, nie tyl-
ko edukował w tym zakresie, ale 
i sam tworzył utwory religijne, 
podpisując się pod nimi pseu-
donimami Seraphinus oraz Che-
rubinus. Przypisuje mu się m.in. 
kompozycje mszy, requiem i lita-
nii loretańskich10. Niektóre swoje 
kompozycje ks. Bach przekazał  
w testamencie bibl iotece 
konwiktu, która zgromadziła  
na przestrzeni wieków, obok in-
nych dzieł, także znaczną liczbę 
muzycznych utworów kompo-
zytorów włoskich, czeskich  
i śląskich, jak też kompozyto-
rów związanych z regionem, 
czy bezpośrednio z kłodzkim 
konwiktem. W wydanym w roku 
ubiegłym katalogu muzykaliów, 
przechowywanych w archiwum 
jezuickim w Kłodzku, odnajdu-
jemy jedynie dwie zachowane 
w tych zbiorach kompozycje  
A. Bacha – „Pange linqua, C”  
i „Panqe linqua, Es”11.

Wiele wskazuje na to, że 
A. Bach był uczniem Johanna 
Franza Otto (1732-1805) – uro-
dzonego w Jaszkowej Dolnej 
(niem. Niederhansdorf ) mu-
zyka, kompozytora i organisty  
w kościele parafialnym w Kłodz-
ku, uważanego za jednego z naj-
wybitniejszych organistów XVIII- 
wiecznego Śląska, który nauczał 
muzyki w kolegium, a następnie 
w gimnazjum w Kłodzku12. 

Obejmując posadę osoby 
zarządzającej konwiktem, co 
wiązało się z przejęciem nowych, 
niemałych obowiązków, ks. Bach 
nie zrezygnował z funkcji peda-
goga i nadal, aż do momentu 
przejścia na emeryturę prowadził 
pracę dydaktyczną. Niewątpliwie 
edukacja chłopców leżała mu  
na sercu, skoro m.in. przeznaczył  
na stypendia dla utalentowa-
nych, lecz rekrutujących się  
z ubogich rodzin uczniów, znacz-
ną kwotę pieniędzy13. Ponadto, 
w swoim testamencie zapisał bi-
bliotece konwiktu część swojego 
prywatnego księgozbioru14. 

W 1831 roku ks. Bach prze-
szedł na emeryturę, głównie 

ze względów zdrowotnych15, 
choć pojawia się też informacja 
o pewnym sporze z władzami 
gimnazjum16. Kapłan przeniósł 
się wówczas do Szalejowa Gór-
nego i zajął pracą naukową. 
Mieszkał w tej wsi nieopodal 
Kłodzka przez kolejne 14 lat, 
do momentu swojej śmierci. Jak 
nadmieniają Volkmer i Hohaus, 
nie został zapomniany i przez 
wszystkie te lata utrzymywał 
kontakty ze swoimi krewnymi, 
przyjaciółmi i znajomymi, którzy 
chętnie go odwiedzali. To będąc 
już na emeryturze A. Bach napisał 
wspomniane wyżej, nieustannie 
do dziś wykorzystywane przez 
badaczy dzieło – obszerne, liczą-
ce 566 stron – „Urkundliche Kir-
chen Geschichte der Grafschaft 
Glatz…”. Ks. Bach, uważany  
za jednego z najważniejszych 
historyków kłodzkich dziejów, 
zawarł w tym opracowaniu bo-
gactwo treści związanych z hi-
storią parafii, kościołów i klasz-
torów Kłodzczyzny. A wszystko 
na tle wydarzeń historycznych 
regionu. Co istotne dla badaczy 
korzystających z tej publikacji, 
zamieścił tu A. Bach ważne dane 
statystyczne, wykazy duchow-
nych, włączył też, jako komen-
tarze, szereg ważnych tekstów 
źródłowych.

Książka cieszyła się uwagą 
opinii publicznej, zanim jesz-
cze ujrzała światło dzienne. Jak 
czytamy w przedmowie do tego 
dzieła, kapłan kończąc opracowa-
nie martwił się kosztami druku. 
Myślał nawet o tym, aby w razie 
niemożności opublikowania swo-
jej pracy, rękopis, po jego śmierci, 
ukończony czy nie, trafił do archi-
wum parafii w Ołdrzychowicach 
Kłodzkich17, gdzie istniał stworzo-
ny i uporządkowany przez tam-
tejszego, nieżyjącego już w tym 
czasie proboszcza, znanego i sza-
nowanego w regionie historyka 
ks. Josepha Köglera (1765-1817), 
obszerny zbiór dokumentów hi-
storycznych i książek dotyczą-
cych Kłodzczyzny. Ks. Bach był 
mile zaskoczony, gdy okazało się, 
że wiele osób zainteresowanych 
publikacją złożyło pisemne i ust-
ne zapewnienia o pokryciu kosz-
tów druku, zachęcając go tym 
samym do ukończenia książki.  
W końcu okazało się, że pie-
niędzy na druk publikacji po-
zyskano tak wiele, iż pozostałą 
kwotę autor, jak zaznaczał we 
wspomnianym wprowadze-
niu do książki, „będąc daleki 
od czerpania zysków z pracy”, Ze zb. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku

Fragment dawnej kaplicy konwiktu, 1. poł. XX w., ze zb. Muzeum Ziemi Kłodzkiej
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przeznaczył na wsparcie uzdol-
nionych i pracowitych, lecz 
ubogich uczniów Królewskie-
go Katolickiego Gimnazjum  
w Kłodzku18. 

Choć „Urkundliche Kirchen 
Geschichte der Grafschaft 
Glatz…” to bodajże najbar-
dziej znane i cenione dzieło  
A. Bacha, to nie jedyne. Zainte-
resowania historyczne kapłana  
i jego pracowitość dały asumpt 
do dalszych badań i powstania 
kolejnych opracowań. Jeszcze 
przed opublikowaniem historii 
kościołów hrabstwa kłodzkiego 
światło dzienne ujrzało, wydane  
w Kłodzku w 1827 roku, niewiel-
kie objętościowo, ok. 20-stroni-
cowe dziełko stanowiące rozwa-
żania kapłana o naturze i różno-
rodności ludów od starożytności 
do czasów chrześcijańskich19. Na-
tomiast zafascynowanie czasami, 
gdy ziemia kłodzka przeszła pod 
panowanie pruskie, zaowoco-
wało kilkudziesięciostronicową 
publikacją poświęconą okreso-
wi zarządzania tym obszarem 
przez Heinricha Augusta de la 
Motte Fouque (1698-1774), gu-
bernatora hrabstwa kłodzkiego  
i komendanta twierdzy kłodzkiej  
w latach 1742-176020. Publikację, 
na podstawie rękopisu, przygo-
tował do edycji wspomniany już 
Franz Volkmer. Ukazała się ona  
w 1885 roku w wydawnictwie by-
strzyckiego wydawcy i księgarza 
Johanna Francke (1827-1903). 

Kolejna książka A. Bacha, 
poświęcona historii klasztoru 
cysterek w Trzebnicy21, wydana 
została w Nysie (niem. Neisse)  
w 1859 roku, a więc również już 
po śmierci jej autora, w ramach 
cennej serii: „Archiv für die Ge-
schichte des Bisthums Breslau”. 
Tę liczącą ponad 400 stron publi-
kację redagował August Kastner 
(1810-1872), ceniony erudyta, 
wydawca i nauczyciel gimna-
zjalny w Nysie. Zainteresowanie 
tą placówką nie dziwi, wszak  
ks. Bach spędził w Trzebnicy, tuż 
po skończeniu studiów i otrzy-
maniu święceń kapłańskich, oko-
ło 8 lat życia. Inne prace A. Ba-
cha, jak historia kościoła i parafii  
w Szalejowie Górnym22, osobno 
opracowana historia kościoła  
św. Jerzego w Szalejowie Gór-
nym23, jak też spis miejscowości 
i nieruchomości w hrabstwie 
kłodzkim24 pozostały w ręko-
pisach.

Aloys Bach umarł 1 lutego  
w 1845 roku w Szalejowie Gór-
nym, w wieku 74 lat. Został 
pochowany na tamtejszym 
cmentarzu przykościelnym25. 
Uroczystości pogrzebowe zgro-
madziły duchowieństwo z całego 
hrabstwa kłodzkiego, jego byłych 
uczniów oraz grono przyjaciół 
i znajomych. Jak wspominają 
Volkmer i Hohaus, obecni byli też 
wszyscy nauczyciele i uczniowie 
z gimnazjum w Kłodzku. Autorzy 
biogramu A. Bacha uważają ten 

hołd za jak najbardziej słuszny, 
skoro, jak podkreślają, zmarły ka-
płan przez prawie 20 lat w zawo-
dzie nauczyciela i wychowawcy 

wykonywał swoją pracę, jak to 
ujęli, z pożytkiem dla umysłu  
i serca studenta26. 

1 „Denkwürdige Männer aus und in der Grafschaft Glatz…”, Mitgetleit von [F.] Volkmer, 
[W.] Hohaus, „Vierteljahrschrift für Geschichte und Heimatskunde der Grafschaft Glatz” 
Jg.5 : 1885/86, s.2-3.
2 Konwikt (łac. „convictus” – współżycie, zażyłość, biesiada; „convivere” – współmieszkać) 
– niegdyś internat dla uczniów uczęszczających do szkoły prowadzonej przez dany zakon 
katolicki. Mieścił się na terenie szkoły lub poza szkołą, także jako szkoła z internatem, 
zwykle przyklasztorna, za: W. Kopaliński, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcoję-
zycznych”, wyd. 10, Warszawa 1978, s.528. 
3 Po kasacji zakonu jezuitów w 1773 r. konwikt i kolegium przeszły na własność, utwo-
rzonego dla Śląska, Królewsko-Pruskiego Instytutu Szkolnego (Königlich Preussische 
Provinzial Schulbehörde). Z części dawnego kolegium utworzono gimnazjum męskie. W 
1810 r. gimnazjum, po połączeniu z konwiktem, przekształcono w Królewskie Gimnazjum 
Katolickie, więcej na ten temat zob. np. Z. Szczepaniak, „Kolegium jezuickie i konwikt w 
Kłodzku 1597-1945”, Kłodzko 2005; także: O. Linke, „Die Grafschaft Glatz. Deutschlands 
Erker, Gesundbrunnen und Herrgotswinkel”. Bd.3 „Gymnasium und Konvikt zu Glatz. 
Ein Beitrag zur Geschichte deutscher Erziehungs- und Bildungsarbeit im schlesischen 
Raum”, Lüdenscheid 1961.
4 Informacje za: „Denkwürdige Männer ..”, s.2.; „Schlesische Musiklexikon”, hrsg. von L. 
Hoffmann-Erbrecht, Augsburg 2001, s.15; P. Hahnel, „Geschichte des Königlichen Ko-
nvikts zu Glatz. Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Kgl. kathol. Gymnasiums 
zu Glatz”, Glatz 1899, s.13.
5 „Denkwürdige Männer…”, s.2.
6 Zob. np. P. Hahnel, „Geschichte des Königlichen Konvikts…”, s.13; O. Linke, „Die Grafschaft 
Glatz... Bd.3 „Gymnasium und Konvikt zu Glatz…”.
7 Zob. T. Jeż, „Muzykalia kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku : unikatowa kolekcja 
repertuaru proweniencji jezuickiej na Śląsku”, [w:] „Muzykolog wobec świadectw źródło-
wych i dokumentów. Księga pamiątkowa…”, Kraków 2009, s.241-260; także: T. Jeż, „Kultura 
muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581-1776)”, Warszawa 2013, s. 401-404.
8 Na ten temat zob. T. Jeż, „Kultura muzyczna jezuitów …”, s.150 i nast.
9 T. Jeż, „Muzykalia kościoła pw. Wniebowzięcia NMP...,” s.242.
10 W nocie biograficznej zamieszczonej w „Schlesisches Musiklexikon”, s.15, wymieniono 
następujące utwory A. Bacha: „Missa ex. C.”, „Requiem es Ex.”, „Requiem ex B.”, „Te Deum 
ex D.”, „Salve Regina”, „Laustibi luminum”, „Chorus ex C., off. en.”, 15 litanii loretańskich. 
11 M. Pielech, I. Januszkiewicz-Rębowska, „Musicalia Collegii Glacensis Societatis Jesu”, 
Warszawa 2019, s.369-370.

12 „Schlesisches Musiklexikon”, s.15 ; także: pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Franz_Otto 
[dostęp: 11.11.2020].
13 Z zapisu ks. Bacha, w wysokości 3000 Rthlr. (Rthlr. - skrót od Reichstaler, srebrna moneta, 
obowiązująca od XVI do XIX w. na terenie ziem niemieckich), utworzono stypendium 
noszące imię darczyńcy, zob. „Denkwürdige Männer…”, s. 2; P. Hahnel, „Geschichte des 
Königlichen Konvikts …”, s.13.
14 P. Hahnel, „Geschichte des Königlichen Konvikts…”, s.13.
15 F. Volkmer i W. Hohaus podkreślają, że już od pewnego czasu kapłan cierpiał na uciąż-
liwe dolegliwości fizyczne, które nie ustępowały, mimo zastosowanego leczenia, zob. 
„Denkwürdige Männer…”, s.2.
16 Z. Szczepaniak pisze, że „[…] jego spór z władzami, skłonił go do rezygnacji z funkcji”, 
jak dodaje, mogło to być spowodowane m.in. stopniowym uszczuplaniem kompetencji 
regensów, zob. Z. Szczepaniak, „Kolegium jezuickie i konwikt…”, s.144.
17 Nadmienia o tym we wstępie do książki sam autor, zob. A. Bach, „Urkundliche Kir-
chen…”, s.VI.   
18 Tamże, s.VI.   
19 A. Bach, „Űber die Beschaffenheit und den verschiedenartigen Zweck der von den 
ältesten Völkern bis in die Zeiten des Christentums bestanden Asyle”, Glatz 1827.  
20 A. Bach, „Die Grafschaft Glatz unter dem Gouvernement des Generals Heinrich August 
Freihernn de la Motte Fouque 1742-1760”, Habelschwerdt 1885.
21 A. Bach, „Geschichte und Beschreibung des fürstlichen jungfräulichen Klosterstiftes 
Cistercienser Ordens in Trebnitz… Durchgewehen, mit Zusätzen und Beilager vermehrt 
und herausgegeben von Aug. Kastner…”, (Archiv für die Geschichte des Bisthums Breslau, 
Bd.2), Neisse 1859.
22 „Urkundliche Geschichte der Kirche und Pfarrei Oberschwedeldorf in der Grafschaft 
Glatz (Entfwurf )”, Handschrift 1838, ss.193.
23 „Urkundliche Geschichte der Kirche S. Georgii und Pfarrei Oberschwedeldorf in der 
Grafschaft Glatz”, Handschrift 1840, ss.472.
24 „Verzeichnis der Ortschaften und Güter in der Grafschaft Glatz im J. 1747”, Hand-
schrift, ss.10.
25 Obecnie grób nie istnieje. Dziękuję za osobiste sprawdzenie dla mnie tej kwestii 
Krystynie i Mirkowi Awiżeniom.
26 „Denkwürdige Männer…”, s.2.

Przypisy:

Ze zb. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku
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„Chciałem zobaczyć 
twoje męstwo”

Około dwadzieśc ia  lat  
po II wojnie światowej zosta-
łem zapytany, co myślę o Bogu  
w kontekście Auschwitz. Pytanie 
brzmiało: gdzie był Bóg, gdy był 
Auschwitz? Odpowiedziałem, że 
to nie Bóg zbudował Auschwitz, 
tylko człowiek. Jednak, ta odpo-
wiedź mnie nigdy nie zadawala-
ła, a innej nie mogłem znaleźć.  
W 1997 roku polscy Klaretyni, 
którzy mają także swój ośrodek 
w Kudowie przy ul. Lubelskiej, 
wydali książkę hinduskiego mę-
drca Dady Vasvaniego pt. „Dobro, 
które czynisz, powraca”. Jest to 
zbiór 96 mądrościowych opo-
wieści z różnych religii świata. 
W opowieści 51-szej pt „ Czy je-
steś dość dzielny?” Dada Vasvani 
pisze, że pewnego dnia św. Anto-
niego dotknęły wielkie cierpie-
nia. Gdy minęły, święty zapytał 
Boga w modlitwie: Gdzie byłeś, 
gdy leżałem w tak wielkim uci-
sku? Wtedy usłyszał głos Boga: 
„byłem z tobą cały czas, tak samo 
jak teraz jestem.Chciałem zoba-
czyć twoje męstwo”. Potraktowa-
łem tę rozmowę św. Antoniego  
z Bogiem jako jakieś światełko, 
by pojść w ten mrok; jak spoj-
rzeć na losy Polaków i Żydów  
w tej strasznej wojnie, nie mó-
wiąc już o dziejach innych na-
rodów w całej historii. Podczas 
II wojn światowej zginęło sześć 
milionów polskich obywateli,  
w tym ponad trzy milony pol-
skich Żydów i ponad trzy miliony 
etnicznych Polaków. Jedni nasi 
i drudzy nasi. Za co ich zabili? 
Dlaczego zabili? Pytania te nie 
wiadomo do kogo kierować, 
może do samego Boga, jako pana 
historii? Dla nas, musi wystarczać 
odpowiedź życia, od razu i kon-
kretna: bo byli Polakami, bo byli 
Żydami, byliśmy razem po jednej 
stronie barykady. „Chiałem zoba-
czyć twoje męstwo?” 

I co mógł zobaczyć?

Użalanie się? Nieme bezsilne 
cierpiętnictwo? Niewychodzenie 
z cmentarza, na którym nie ma 
nawet mogił bliskich? Bo poszli 
przez komin, poginęli rozstrze-
lani, porozrywani, spaleni. Straty  
w osobach były prawie takie 

same - po ponad trzy miliony,  
z tym, że Żydzi stracili 90% swo-
ich bliskich, my Polacy 10%. Bóg 
pewnie dostrzegł męstwo Pola-
ków i Żydów w czasie wojny. Co 
można robić, gdy nagle zniknęło 
90% narodu? Nie da się patrzeć 
spokojnie – w ogóle patrzeć  
na taką niedawną przeszłość. 
A na czym mogło polegać mę-
stwo, gdy to wszystko już się 
zakończyło? Czy płacz to mę-
stwo? Znaleźliśmy się – Polacy  
i Żydzi – w jakimś nowym miej-
scu życia zbiorowego, a w takich 
sytuacjach pierwsze odruchy na-
rzuca historia narodowa. Żydzi, 
z conajmniej pięcioma tysiąca-
mi lat historii i Polacy pewnie  
z dwoma tysiącami, jakby wszyst-
ko dokładniej zliczyć. W zamie-
rzeniach zbiorowych Żydów 
pojawiła się idea, podchwyco-
na przez młodszych wiekiem, by 
zamiast stać lub klęczeć i płakać, 
trzeba wyjechać, jak najdalej  
od miejsca zagłady, wyemigro-
wać i odbudować swoje żydow-
skie niepodległe państwo, bo jak 
nie masz swojego państwa, to 
inne cię nie obroni. 

Początki takiej idei pojawiły 
się w drugiej połowie XIX wieku, 
gdy w imperialnej carskiej Rosji 
pojawiły się pogromy antyse-
mickie. Nie rozwiązywały one 
kryzysów gospodarczych i kultu-
ralnych państwa carów, ale były 
chwilowym ujściem dla ciemnych 
żywiołów. Przełomowym wy-
darzeniem dla idei odbudowy 
niepodległego państwa żydow-
skiego było ukazanie się w 1896 
roku książki Theodora Herzla  
pt. „Państwo żydowskie” i powsta-
nie w 1897 roku Światowej Orga-
nizacji Syjonistycznej. Żydzi za-
częli wędrować w stronę Palesty-
ny, jak najblizej świętego miasta 
Jeruzalem. Po 1944 roku resztki 
ocalałych z zagłady postanowiły 
przyspieszyć tę wędrówkę. Jak to 
zrobić w Polsce, gdy tak niewielu 
sprawnych Żydów ocalało, gdy 
brakowało środków finansowych 
i transportu, gdy władze polskie, 
podpowrządkowane mocar-
stwu ZSRR, zaostrzały kontrolę  
na granicach, by przeciwnicy sys-
temu politycznego nie wyjechali  
w ukryciu razem z „jakimiś” Żyda-
mi, a w skali międzynarodowej 
nie ułatwiano, lecz utrudniano 
przemieszczanie się Żydów 

w stronę Palestyny? W Polsce 
było w 1945 roku około 250 000 
Żydów i stopniowo napływały 
transporty repatriantów Pola-
ków i Żydów z terenu ZSRR. Już 
w 1944 roku Żydzi z polskich 
i sowieckich oddziałów part-
zanckich, oraz uratowani z gett 
i obozów zaczęli organizować 
emigrację do Palestyny. W wy-
zwolonym w 1944 roku Wilnie 
i Równem powstały pierwsze 
ośrodki organizacyjne kierowane 
przez żydowskiego partyzanta 
Abę Kownera i poetę i Elizera 
Lidowskiego. Po wyzwoleniu 
Lublina i powstaniu PKWN dzia-
łacze żydowscy zainstalowali się 
w Lublinie i tu zaczął się tworzyć 
punkt zborny Żydów chętnych 
do wyjazdu do Palestyny. Trzeba 
więc było, w warunkach jeszcze 
trwającej wojny, podjąć wielkie 
działania organizacyjne i logi-
styczne, ryzykowne na każdym 
kroku i do tego bez dostatecz-
nych środków materialnych  
i w znacznym rozdrobnieniu 
politycznym środowiska ży-
dowskiego. Działacze żydowscy 
doszli jednak do porozumienia 
i utworzyli Koordynację Syjoni-
styczną, która uruchomiła szlak 
przerzutowy Żydów poprzez 
Lwów, Czerniowce do portu Kon-
stanca w Rumunii, a stąd drogą 
morską do Palestyny. Radzieckie 
służby NKWD utrudniały tę dzia-
łalność, jednak wtedy w Rumunii 
już działała placówka żydowska, 
współdziałająca z organizacjami 
żydowskimi w Palestynie. 

 Po wyzwoleniu całego ob-
szaru Polski i przemieszczeniu 
ludności z terenów wschodnich 
na ziemie zachodnie, pojawiła 
się potrzeba znalezienia innych 
dróg dla emigracji żydowskiej. 
Pod koniec stycznia 1945 roku 
na naradzie w Lublinie powołano 
wspólne kirownictwo dla całego 
ruchu emigracyjnego na czele  
z Mordechajem Rosmanem, któ-
re w lutym 1945 roku przeniosło 
się do Krakowa.W sierpniu 1945 
roku wybuchły zamieszki antyse-
mickie na Kazimierzu w Krakowie  
i Koordynacja przenoiosła się do 
Łodzi. Na przełomie 1945/1946 
w Łodzi powstała Centralna Ko-
ordynacja Syjonistyczna, która 
jednoczyła jawne i tajne działa-
nia dla emigracji Żydów z Polski.  
W ramach Centralnej Koordy-

nacji Syjonistycznej powołano 
Centralny Wydział Emigracyjny 
zwany Brichą. 

Bricha

Słowo„Bricha” to po hebraj-
sku „Ucieczka”. Teraz Bricha two-
rzyła zakonspirowane ekspozytu-
ry w przygranicznych regionach 
Polski.W październiku 1945 roku 
przybył do Polski Isser Ben Cwi, 
pierwszy emisariusz Mosadu  
z Palestyny i on koordynował 
działania nielegalnej emigracji. 
Bricha miała swoje ekspozytu-
ry również w Czechosłowacji, 
w Austrii, Niemczech i Wło-
szech.W Polsce od marca 1946 
roku działała legalna organizacja 
amerykańska Hebrajskie Stowa-
rzyszenie Pomocy Imigrantom 
poprzez Biuro Palestyńskie  
w w Warszawie. Możnaby po-
wiedzieć – bez żadnej przesady - 
że objawił się organizacyjny 
geniusz żydowski i do tego  
po tak strasznej hekatombie 
krwi, i było to męstwo niedaw-
nych męczenników. Jednak to 
dopiero początki tego fenomenu. 
Działacze Brichy uczyli organizo-
wania dokumentów, zachowania 
się na trasie przerzutów, orga-
nizowali pracę w spółdzielniach  
i magazynach, zdobywali środki 
finansowe, uczyli przygotowania 
zawodowego do pracy w przy-
szłym państwie w Palestynie, itd. 
Bricha zorganizowała trzy sektory 
do przerzutu przez granicę za-
chodnią Polski: sektor północny 
w Szczecinie, sektor środkowy 
Żary - Zgorzelec i sektor połu-
dniowy Kudowa - Zdrój. 

Bronisław MJ Kamiński

BRICHA – WIELKA AKCJA W DZIEJACH KUDOWY
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 Najaktywniejszy był sektor 
w Kudowie - Zdroju. Przerzuty 
przez granicę miały charakter 
nielegalny, określany także 
jako „półlegalny”. Emigranci nie 
mieli bowiem legalnych pasz-
portów, chociaż przechodze-
nie przez granicę w latach 1945 
-1946 odbywało się za cichym 
przyzwoleniem władz polskich. 
Związek Radziecki nie tolerował 
u siebie takiego bałaganu emi-
gracyjnego, jednak do krajów 
uzależnionych od Mokswy, jak 
m.in do Polski płynęły z Moskwy 
instrukcje, pozwalające na tego 
rodzaju „liberalizm” na granicy. 
Stalin liczył, że ten bałagan pa-
lestyński skomplikuje politykę 
Wiekiej Brytanii, sprawujacej 
nadzór nad Palestyną. W Euro-
pie powszechna była atmosfera 
współczucia dla Żydów. Po latach 
strasznych cierpień i zagłady, 
rozumiano ich pragnienie po-
siadania niepodległej ojczyzny,  
a Minister Spraw Zagranicznych 
Czechosłowacji Jan Masaryk gro-
ził własną dymisją, gdyby rząd 
Czechosłowacji wprowadzał ja-
kiekolwiek obostrzenia dla akcji 
przerzutów żydowskich emigran-
tów podążających z Polski. Bri-
cha zastosowała udany manewr 
podpinania się grup emigrantów  
do osób powracających z obo-
zów koncentracyjnych w Niem-
czech i w Austrii. Mieli wtedy 
mówić, że są Grekami powraca-
jącymi do Grecji z hitlerowskich 
obozów koncentracyjnych. Ten 
manewr taktyczny był bardzo 
popularny i uzyskał nawet na-
zwę „ grecki blef”. W Kudowie 
wytwarzała się trudna sytuacja, 
gdy granica była uszczelniana 
przez stronę czechosłowacką.  
W listopadzie 1945 roku przy-
jechała z Katowic do Kudowy 
grupa 520 Żydów, celem przej-
ścia przez granicę i przedostania 
się do strefy amerykańskiej w 
Niemczech. Musieli przez półtora 
miesiąca oczekiwać w Kudowie  
na możliwość przejścia. Kosz-
ty ich pobytu były pokrywane 
wspólnie przez Komitet Żydow-
ski w Kłodzku, PUR i miasto Ku-
dowę. 

Do wzmożenia emigracji 
żydowskiej z Polski przczyniły 
się wydarzenia antysemickie  
w Kielcach 4 l ipca 1946 r.  
Do niedawnych potworności 
okupacyjnych doszedł lęk, co do 
perspektyw dalszego życia w Pol-
sce. W połowie lipca 1946 roku Ic-
chak Cukierman z Centralnej Ko-
ordynacji Syjonistycznej zwrócił 

się do Ministerstwa Bespieczeń-
stwa Publicznego i Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych o zgodę 
na większą emigrację Żydów  
z Polski. Otrzymał odmowę, ale 
nie odmówiło pomocy Ministr-
stwo Obrony Narodowej, kie-
rowane przez Spychalskiego.  
30 czerwca 1946 roku rozpo-
częła się główna faza „Operacji 
Bricha”, która trwała sześć mie-
sięcy. Główny szlak wiódł przez 
Kudowę, granicę z Czechosłowa-
cją przekraczało dziennie od 500  
do 800 osób. Musiało to być od-
czuwalne dla miasta, zwłaszcza, 
że szli ludzie niespokojni, z kiep-
skimi dokumentami, bez dosta-
tecznych środków finansowych. 
Szli w ciemno, także niepewni 
odniesienia się do nich ludności 
polskiej, po wypadkach w Kiel-
cach. To trzeba sobie wyobrazić, 
stawiając się w ich sytuacji. Szli 
nie tylko ludzie młodzi i zdrowi, 
ale także osoby starsze, chorują-
cy, a także dzieci, któych przerzut 
był priorytetem Operacji Bricha. 
Akcja ta miała swoje apogeum 
w miesiąach lipiec-sierpień 1946 
, a ten okres operacji nazywano 
nawet „Wielką Brichą”. W Kudowie 
były pewne sprzyjające warunki 
dla idących emigrantów: moż-
na było skorzystać z noclegów 
w poobozowych barakach przy 
ul. Łąkowej, przystosowywanych 
na hotel pracowniczy KZPB. 
Specjalny emisariusz, zastępca 
szefa Brichy „Aleksander” przybył  
do Kudowy w czasie Operacji 
Bricha i w towarzystwie dwóch 
oficerów WOP ustalał miejsca  
do przejścia granicy, był przy tym 
również wysłannik Ministwertwa 
Bezpieczeństwa Publicznego  
z Warszawy. Emigranci przecho-
dzili prawdopodobnie również 
przez Pstrażną, nazywaną wtedy 
Strużyny. Po stronie czechosło-
wackiej emigrantów kierowano 
do tzw. sbernych taborów (obo-
zów przejściowych), które były  
w Nachodzie, Broumovie, Hradcu 
Kralove, w Pradze, Hloubĕtinie  
i w Pilźnie. Cechosłowacja ofe-
rowała usługi jako kraj tranzy-
towy. Emigranci udawali się do 
Austrii, dalej do Triestu we Wło-
szech, skąd drogą morską płynęli  
do Palestyny. Niektórzy udawa-
li się do innych krajów, głównie 
Francji, Anglii i Stanów Zjedno-
czonych. 

Dla  zobrazowania ,  jak  
w praktyce wyglądał taki prze-
rzut przytoczmy słowa uczestni-
ka Noacha Lasmana, który pisze:  
„W okol ic y K łodzk a prze -

k rocz yl iśmy granicę wraz  
z grupą kilkudziesięciu ludzi 
z różnych miast. Po polskiej 
stronie nie mieliśmy żadnych 
problemów, prowadził nas  
po prostu polski żołnierz stra-
ży granicznej. Po czeskiej stro-
nie natknęliśmy się na patrol 
graniczny i zaprowadzono nas  
do jakiejś leśniczówki, sprawdzo-
no imienną listę przygotowaną 
jeszcze po polskiej stronie, pyta-
no czy mamy walutę i u niektó-
rych przeprowadzo rewizję, ale 
chyba u nikogo nic podejrzanego 
nie znaleziono. Zaprowadzono 
nas do najbliższej stacji, wsie-
dliśmy do pociągu osobowego 
i długo wlekliśmy się do Braty-
sławy. W drodze rozdano bułki 
i butelki z wodą sodową, nikt 
nam nie przeszkadzał i kto chciał 
mógł spać. Po tułaczkach, jakich 
każdy z nas doświadczył, były to 
doprawdy luksusowe warunki”.

Wołanie o upamiętnienie, 
O celach działań Brichy czyta-

my w Memorandum do Komisji 
Anglo-Amerykańskioej dla Spraw 
Palestyny: „Podstawowym powo-
dem dążeń emigracyjnych wśród 
ludności żydowskiej jest fakt, 
że wielu z nich nie jest w stanie 
żyć w miejscowościach, które są 
cmentarzami ich rodzin, krew-
nych i przyjaciół, gdzie wszę-
dzie ścigają ich wspomnienia 
najdroższych osób, straconych 
w komorach gazowych i obozach 
śmierci(…). Żydzi mają część ro-
dzin zagranicą, przede wszyst-
kim w Palestynie, dokąd już 
przed wojną emigrowali polscy 
Żydzi i chcą się z nimi połączyć. 
Ponadto, okrutne przeżycia wo-
jenne wzmogły wśród znacznej 
części Żydów polskich dążenie 
do utworzenia własnej siedziby 
narodowej w Palestynie. Duża 
część Żydów, zwłaszcza młodzie-
ży żydowskiej, pragnie związać 
swe losy z budową i przyszłością 
Palestyny. Tak więc do przyczym 
emigracyjnych wynikających  
z bariery psychicznej, dochodzą 
bodźce ideowe(…). Pomimo 
występujących czasem obja-
wów antysemityzmu, zwłaszcza  
ze strony „reakcyjnego podzie-
mia”, nie były one główną przy-
czyną dążeń emigracyjnych”.

Akcja Bricha objęła ok. 140 
000 Żydów polskich, w tym 
68.680 osób przekroczyło granicę 
w powiecie kłodzkim, głównie  
w Kudowie. Operacja Bricha przy-
padła na czas tworzenia się pol-
skiej Kudowy, jeszcze nie w pełni 
ustabilizowanej władzy miejskiej. 

Burmistrzowie kudowscy zmie-
niali się co kilka miesięcy. W la-
tach 1945 – 1946 burmistrzami 
byli: Władysław Twardy, Zdzisław 
Rutkowski, Karol Duda i Zbigniew 
Kitrys. Były wówczas poważne 
problemy zaopatrzeniowe,  
a po kilku latach strasznej wojny 
nie brakowało ludzi zdemorali-
zowanych i niebezpiecznych.
Wśród emigrantów byli ludzie 
porażeni wojną, mogli być nie-
ufni w kontakcie z Polakami po 
wydarzeniach w Kielcach . Bricha, 
była wielką operacją logistyczną, 
w grupie emigrantów byli nie tyl-
ko ludzie młodzi i sprawni, ale 
równiz osoby starsze i chore,  
a przede wszystkim dzieci. 
Jednak żadnych negatywnych 
poważnych incydentów z emi-
grantami nie było, potwierdzał 
to ówczesny oficer WOP Tadeusz 
Dub, z którym o tym rozmawia-
łem i pisałem jeszcze za jego 
życia. W Kudowie emigranci ko-
rzystali z noclegów w barakach 
poobozowych przy ul. Łąkowej, 
które były przerabiane na hote-
le robotnicze KZPB. Akcja Bricha 
wystawia naszemu kudowskie-
mu społeczeństwu dobrą opinię 
i powinna wejśc do pamieci zbio-
rowej Kudowy Zdroju i zostać  
w niej utrwalona.

 Jednak najwyższe uznanie 
należy się działaczom Brichy, jej 
emisariuszom i współpracow-
nikom na wszystkich szlakach  
i na całej trasie wędrówki. Ci 
dzielni ludzie dotarli do Palesty-
ny i przyczynili się do powstania 
niepodległego państwa Izrael 
w 1948 r. Gdy teraz uzdrowisko 
kudowskie gości turnusy z Izra-
ela, to można przypuszczać, że 
w wielu tych rodzinach znalazły 
się osoby, które przechodziły 
przez Kudowę w operacji Bri-
cha. Kudowa ma wiele wspól-
nego z życiem , losami Żydów 
i z kulturą żydowską. Na upa-
miętnienie pomnikiem czeka 
historia hitlerowskiego obozu 
koncentracyjnego w Kudowie-
-Zakrze, w którym największą 
tysiącosobową grupę więźniów 
stanowiły kobiety i dziewczęta 
żydowskie, o czym nieustająco 
przypominałem, jak dotąd wo-
łający na puszczy. Godzi się trak-
że upamiętnić Operację Bricha, 
choćby tablicą pamiątkową in-
formacyjną w dowolnym miejscu  
w pobliżu granicy państwa. Akcja 
Bricha powinna utrwalić się w 
naszej świadomości i w naszej 
zbiorowej pamięci.
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Narasta wrażliwość 
na przepowiednie

To nie jest dobry znak, gdy 
narasta wrażliwość na przepo-
wiednie i proroctwa, bowiem 
ludzi coś niepokoi, jakby zaczęła 
działać jakaś ukryta tajemnicza 
siła.W internecie pełno proroctw, 
na ogół straszących czymś, któ-
rych fałszywość pokazuje już 
najbliższy miesiąc lub rok, a na-
wet następny dzień. Jednakże, 
zanim minie dzień, można mieć 
problem przy podejmowaniu de-
cyzji, jak choćby w głosowaniu 
wyborczym, w zakupie nieru-
chomości lub w wybraniu się  
w podróż samolotem. Prorok 
przepowiada, bo ma wizje nad-
przyrodzone z innego świata, 
mogą też pojawiać się wizje  
w wyniku choroby psychicznej. 
Mogą być także wizje tworzone 
z inicjatywy polityków, za dobre 
pieniądze lub jakieś honory,  
w celu wytworzenia atmosfery 
bezkrytycznego poparcia jakichś 
projektów politycznych lub dla 
straszenia przed konkurencją. Po-
eci nie są typowymi prorokami, 
ale ich wizje - sugestywne i ję-
zykowo niezwykłe - bywają trak-
towane z zaufaniem, zwłaszcza, 
gdy już coś im się spełniło. Jak 
Juliusz Słowacki przepowiedział, 
że będzie papież słowiański, to 
dla Polaków jest jasne, że będzie, 
musiał być i był. Przepowiednia, 
to jakby głos z tamtego świata 
o czymś ważnym, to jakby przez 
kogoś powiedziane. Na tamten 
świat powoływali się biblijni 
prorocy, ale także coś widziała 
jakaś ślepa babcia, a nawet kilku-
letni pastuszkowie, pewnie nie- 
rozumiejący niczego, co usłysze-
li i co mieli przekazać. Jeśli coś  
z przepowiedni jest w jakiejś re-
ligii traktowane jako święte, to 
możemy przyjąć, że może być 
w tym jakaś głębsza symbolika, 
godna szacunku, nawet wtedy 
gdy z pozoru wygląda niepo-
ważnie. 

Czymś innym są tzw. progno-
zy. Na ogół rozumie się je jako 
pochodzące wyłącznie z tego 
świata przyrodniczego, złożo-
nego z materii i energii, a więc 
nie z zaświatów metafizycznych. 
Prognozy dotyczą spraw zdrowia, 
gospodarki, techniki, procesów 
kulturowych, politycznych, de-

mograficznych, itp. Prognozami 
może zajmować się np. instytucja 
naukowa, samorząd, organizacje 
społeczne, a przepowiedniami  
i proroctwami może zajmować 
się każdy, nie tylko kościoły, 
ale one tylko w odniesieniu  
do spraw duchowych. Progno-
zy są pewniejsze, bowiem ope-
rują materiałem konkretnym  
i są obliczone na zrealizowanie  
w określonym czasie. Przepo-
wiednie i proroctwa mają się 
spełnić, lecz nie bardzo wiado-
mo kiedy i jak to może być do-
kładnie. Do budowania prognoz 
potrzebne są takie elemnty jak: 
posiadane zasoby, umiejętności 
techniczno-wykonawcze, zdolno-
ści organizacyjne i wyobraźnia 
otwarta na świat. Do wierzenia 
w przepowiednie i proroctwa 
potrzebna jest tylko ufność  
i wewnętrzne przekonanie, nie-
dopuszczające żadnych wątpli-
wości.Ta dziedzina ludzkich zain-
teresowań ma wyjątkowo bogatą 
literaturę od przekazów staro-
żytnych i hebrajskich po „Proro-
ków” współczesnego nam Ojca 
Antonio Salasa. Problematyka 
prognozowania ma wprawdzie 
mniejszą literaturę, za to mocną 
warsztatowo i postulującą rze-
telność naukową z podejściem 
etycznym. Przypomnę interesu-
jącą książkę „Potrzeby, twórczość, 
przyszłość” praca zbiorowa pod 
redakcją prof. Jana Waszkiewicza, 
wydana przez Ośrodek Badań 
Prognostycznych Politechniki 
Wrocławskiej w 1991 r.

Przepowiednie ubierane 
w prognozy

Powiedzieliśmy na wstępie, 
że współcześnie narasta wrażli-
wość na przepowiednie i że nie 
jest to znak najlepszy. Dzieje się 
tak szczególnie wtedy, gdy ludzie 
nastawiają się bardziej na słuch, 
aniżeli na wzrok. Nastawienie 
na słuch – w naszych czasach – 
objawia się w zmniejszonym 
czytelnictwie książek i osłabie-
niu wizerunku kultury umysło-
wej. Wszystko krótko, hasłowo,  
po łebkach, z pozoru konkretnie, 
do wykrzyknięcia jednym tchem, 
bez pogłębionej refleksji. Studia 
wyższe także stały się jakieś szyb-
sze, zbyt pobieżne, jakby tylko 
metodyczne dla rozpoznania 

gdzie i jak można szybko znaleźć 
to, co jest konkretne, skuteczne 
i daje jakąś korzyść życiową.  
W miejsce wiedz y,  idącej  
w szeroko otwarte oczy, wpadają  
do ucha w szumie i w świstach 
jakieś niewyraźne słowa i zdania, 
które niezapisane i nieutrwalone 
szybko wylatują drugim uchem. 
„Gdy zmrok zapada budzą się 
upiory”. W dezorientacji i mro-
kach ludzie wezmą podsuwaną 
im do rąk jakąś latarnię, by co-
kolwiek rozjaśnić pod nogami,  
a może nią być jakaś wizja świata, 
która ma ich pociągać do przodu. 
Człowiek kroczący w mroku, chce 
wiedzieć, dokąd idzie. Potrzebni 
są przewodnicy, prawdziwi, mą-
drzy i etyczni, a prawie zawsze 
pojawiają się tacy, jakich jeste-
śmy warci. Najbardziej widoczni  
z nich to politycy, uwrażliwieni na 
przepowiednie, jako na pewne 
mechanizmy pociągowe. Aby 
przemówić do wyobraźni dzisiej-
szego Polaka, trzeba więc mówić 
konkretnie, zatem przepowiednie 
trzeba przebrać w strój prognozy 
„naukowej”. Kilkanaście lat temu 
ukazała się w Polsce książka ame-
rykańskiego politologa Georga 
Friedmana pt. „Nastepne 100 lat. 
Prognoza na XXI wiek” .

Prognoza na XXI wiek

Opiszę tę książkę w wielkim 
skrócie, by nie zanudzić Czytel-
nika, który ją zna i przejść jak 
najszybciej do jej oddziaływania. 
Autor, znawca historii i współcze-
snych spraw światowych prof. 
George Friedman, widzi XXI wiek 
jako czas bardzo dynamicznych 
zmian w technologiach, w wy-
znawanych ideach, w sposobach 
prowadzenia wojen i w nowym 
układzie sił w świecie. Pewnym 
zaskoczeniem dla czytelnika za-
chodniego i wschodniego jest 
przedstawione miejsce Polski  
w świecie XXI wieku. George 
Friedman przewiduje, że oko-
ło 2030 roku zacznie zmieniać 
się polityczny obraz świata. 
Rosja wejdzie w fazę rozpadu, 
Chiny zajmą się sobą, swoimi 
wewnętrznymi sprawami, jak 
to bywało w historii, Japonia 
znowu powróci do światowej 
potęgi wojskowej, Europa zaś 
zaangażuje się w początkach 
lat czterdziestych w konflikty,  

w których naprzeciw siebie staną 
dwa obozy: świat islamu będzie 
jednoczyć ekspansywna Turcja  
i zetrze się z nową potęgą mili-
tarną, jaką stawać się będzie ka-
tolicka… Polska. Mimo, że Turcję 
mają wesprzeć Niemcy i Francja, 
to Polska - wspierana przez Stany 
Zjednoczone i Wielką Brytanię - 
wyjdzie z tej wojny zwycięsko,  
a Turcja, choć pokonana, za-
chowa pozycję mocarstwową. 
Pominę już szczegóły, jakimi au-
tor karmi czytelnika. „Blok Polski”  
(od krajów bałtyckich po Chor-
wację, czyli Międzymorze) bę-
dzie - wg Friedmana - od poło-
wy XXI wieku jednym z czterech 
mocarstw światowych (Stany 
Zjednoczone, Japonia, Polska  
i Turcja). I tak już ma być do końca 
tego wieku.

Pułapki

Czy przyszłość można po-
znać? Mam nadzieję, że na ten 
temat nasi Czytelnicy mają swoje 
przemyślenia religijne i filozoficz-
ne. Od pewnego czasu w stowa-
rzyszeniach obywatelskich w Ku-
dowie upowszechniamy poglądy 
filozofujących wybitnych fizyków. 
Chciałbym dodać – co nie ma tu 
znaczenia - że mój pogląd jest 
taki, iż w sprawach społecznych 
zachowań ludzi nie da się przewi-
dzieć, jaka będzie nadchodząca 
przyszłość. Pozostańmy więc przy 
możliwym rezonansie książki 
Georga Friedmana „Następne 
100 lat”. Z historii naszego narodu 
wiemy, jaką siłę mają wypowiedzi 
wielkich wieszczów: Mickiewicza, 
Słowackiego, Krasińskiego, Nor-
wida. Słowa ks. Marka z Baru, że 
Polska jak Feniks z popiołów po-
wstanie powtarzano w trudnych 
chwilach i ta wiara była większą 
siłą od kul i dywizji wrogów. 
W drugiej wojnie światowej, 
w mrokach strasznej okupacji, 
jedni modlii się tymi słowami, 
a drudzy pisali na murach „my 
Hitlera w dupie mamy”. Rdzeń 
siły był ten sam. Amerykański 
autor wie, że w samym środku 
Europy jest naród polski, który 
rozdziela kontynent, a może  
i świat na Wschód i Zachód. 
Poznał historię tego narodu i 
stosownie do polskiej przeszło-
ści, marzeń o wielkości i prze-
znaczeniu wytyczył mu drogę  

Bronisław MJ Kamiński 

PROGNOZY, PRZEPOWIEDNIE I PUŁAPKI
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na całe 100 lat XXI wieku. Będzie-
cie mocarstwem światowym – 
powiedział George Friedman 
- zadziwicie świat siłą militarną, 
z wami będą Stany Zjednoczone 
i Wielka Brytania. Dla Unii Euro-
pejskiej nie ma miejsca w tym 
układzie sił. Jednakże dla polskie-
go czytelnika pojawia się pytanie 
o rzeczywiste intencje autora  
w budowaniu takiej wizji. Czę-
ściowo można te intencje odczy-
tać w innej książce G.Friedmana 
pt. „Następna dekada”. Pisząc  
o trzech amerykańskich prezy-

dentach Lincolnie, Roosvelcie  
i Reaganie podkreśla, że „wszy-
scy trzej uosabiali paradoks, 
który nazywam machiawel-
liczną prezydenturą, instytucję  
w ramach której można pogo-
dzić dwulicowość i prawość, żeby 
uratować Amerykę jako ideę”. 
Autorem kieruje dobro Ameryki  
i tego nigdzie nie ukrywa, z tego 
punktu widzenia snuje swoją 
wizję i programuje wyobraźnię 
czytelników, wśród których są 
politycy. W tym miejscu świata,  
w którym my jesteśmy – pomię-

dzy Wschodem i Zachodem – po-
jawiła się u Słowackiego intuicja 
słowiańskiego papieża, jako pew-
nej idei pomostu i ta wizja może 
być jedną ze skutecznych osłon 
przed pułapką zaprogramowania 
naszej wyobraźni tylko na mo-
carstwowość militarną. George 
Friedman poszedł dawnymi szla-
kami historycznymi, bowiem te 
łatwiej działają na wyobraźnię. 
Czas jest zmiennością „wprzód” - 
jak mówi filozof Marek Łagosz. 
(„Realność czasu”, 2007) . Georg 
Friedman cofa nas. Bliższe pol-

skiej wyobraźni są idee zawarte 
w poezji naszego wielkiego po-
ety Adama Asnyka. W utworze 
„Do młodych” napisał: „Każda 
epoka ma swe własne cele i za-
pomina o wczorajszych snach. 
Nieście więc wiedzy pochodnie 
na czele I nowy udział bierzcie  
w wieków dziele Przyszłości pod-
noście gmach”

Staramy się w Kudowie mieć 
oczy otwarte na nowe idee i od-
nosić je do już sprawdzonych 
dróg.

Piotr Waszkiewicz

(***)

Boże mój! Czymżem tak Ciebie rozzłościł,
Że mi zadałeś cierpienie nad siłę?!
Panie! To prawda – niemało grzeszyłem! –
Lecz czy nie mogłeś okazać litości?!

Boże! W proch starłeś to, czym żyłem dotąd,
Życie me czyniąc powolnym konaniem –
Czym Ci tak bardzo zawiniłem, Panie,
Żeś mnie ukarał tak wielką zgryzotą?!

… I odrzekł z krzyża głos, który był Bogiem –
I słowem Swoim skruszył boleść wszystką;
Nie musisz krzyczeć, dziecko moje drogie –
Wszak kiedy cierpisz, zawsze jestem blisko.

Wrocław, XXIV marca a.Ch. MMVII

Autor tego wiersza Piotr Waszkiewicz urodził się we Wrocławiu 
w 1985 r. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim 
odbył studia teologiczne we Włoszech, napisał cenioną biografię 
włoskiej matematyczki i mistyczki Marii Gaetany Agnesi pt „ Piękna 
dusza” (2018 r.). Po święceniach kapłańskich w 2019 r posługuje 
jako misjonarz na Słowacji pod zakonnym imieniem ks. Wawrzyniec 
Maria Waszkiewicz. 

Fundacja Rosa Mystica wydała w 2020 r. książkę ks. Wawrzyńca 
Marii Waszkiewicza pt. „ Czyńcie cokolwiek wam powie”. Książkę 
można zamówić w Fundacji Rosa Mystica, 51 - 640 Wrocław, ul. Braci 
Gierymskich 92, adres e mail: magda@rosa-mystica.pl

W słowie od wydawcy czytamy: „Czyńcie cokolwiek wam po-
wie” – to ostanie słowa Maryi zapisane w Ewangeliach i jako takie 
stanowią Jej swoisty testament. Życzę nam wszystkim, by był on 
naszym drogowskazem na pokrętnych drogach życia (zwłaszcza 
duchowego), a także by blask tych słów rozpraszał mroki trudnych 
doświadczeń niczym ewangeliczna lampa oliwna.

 „Czyńcie, cokolwiek wam powie”. Przy okazji odnieśmy tę 
wypowiedź Maryi do kultury narodu biblijnego. Występuje w tej 
wypowiedzi kolejność szczególna: a więc nie „Posłuchajmy i uczyń-
my”, lecz „uczyńmy a usłyszymy”, czyli uczynić, co nakazuje, zanim 
zrozumiemy czego chce. Niektórych czynów nie można bowiem 
zrozumieć, dopóki się ich nie wykona. Czyniąc rozumiemy. Pisze  
o tym Lawrence Kushner w książce pt. „Duchowość żydowska” - 
krótkie wprowadzenie dla chrześcijan. 

Redakcja „Ziemi Kłodzkiej” zachęca do nabycia książki ks. Waw-
rzyńca Marii Waszkiewicza. Cały dochód ze sprzedaży zostanie prze-
znaczony na potrzeby klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych przy 
ul. Karłowicza 1 we Wrocławiu.
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Biskup pomocniczy Diecezji 
Wrocławskiej, ordynariusz Diece-
zji Zielonogórsko- Gorzowskiej, 
szczególnie mocno zaangażo-
wany przez całe swoje życie  
w pracę z młodzieżą. Kochał pie-
sze pielgrzymki, górskie wędrów-
ki, jazdę na nartach i wieczorne 
spotkania z młodzieżą przy gi-
tarze. Biskup Adam Dyczkow-
ski zmarł 10 stycznia 2021 roku  
w Zielonej Górze. 

Adam Dyczkowski, urodził się 
17 listopada 1932 roku w Kętach. 
Najwięcej w jego życiu wydarzeń 
związało się z Dolnym Śląskiem. 
Zaczęło się to w 1952 roku, gdy 
wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego we Wrocławiu.  
Po pięciu latach studiów w 1957 
roku z rąk biskupa Bolesława 
Kominka przyjął święcenia ka-
płańskie. Kontynuował studia 
w Lublinie z zakresu filozofii 
chrześcijańskiej. Na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim w1961 
roku ukończył studia doktoranc-
kie, specjalizując się w dość ory-
ginalnej filozofii przyrody. Został 
nauczycielem akademickim  
we Wrocławskim Seminarium Du-
chownym i na Papieskim Wydzia-
le Teologicznym, gdzie wykładał 
m.in. metafizykę i kosmologię.

Pierwszym miejscem Jego 
pracy duszpasterskiej była pa-
rafia katedralna we Wrocławiu, 
w której od 1962 roku pracował 
jako wikariusz. W 1969 roku  
abp Bolesław Kominek uczynił 
go duszpasterzem akademickim  
w Centralnym Ośrodku Dusz-
pasterstwa Akademickiego  
we Wrocławiu. Tak zwana CODA 
była chyba najbardziej zna-
nym ośrodkiem akademickim  
we Wrocławiu. To wtedy roz-
poczęła się jego znakomita 
współpraca i niezwykła więź  
z młodzieżą akademicką. Był naj-
bliższym współpracownikiem ks. 
Aleksandra Zienkiewicza „Wujka”, 
który stał się niemalże twarzą po-
pularnej wrocławskiej „Czwórki”. 
Tam też mieszkał we wspólnym 
mieszkaniu. Pamiętam nasze spo-
tkania na początku lat 80-tych 
właśnie w tym mieszkaniu przy 
ul. Katedralnej 4. 

Adam Dyczkowski miał wielki 
autorytet i był niemal uwielbia-
ny przez studentów, ale także 
przez innych bywalców DA 
CODA. Nazywany był „Harna-

siem”. To pseudonim wymyślony 
przez jego przyjaciela, słynnego  
ks. Józefa Tischnera, z którym 
przemierzał pieszo górskie szlaki, 
także te beskidzkie i tatrzańskie, 
razem jeździli również na nar-
tach. Adam Dyczkowski należał  
do grupy kilku, może kilkunastu 
księży, z którymi ks. biskup Karol 
Wojtyła najbardziej lubił jeździć  
na nartach. 

Praca wśród młodzieży 
akademickiej okazała się nie 
tylko powołaniem ks. Adama 
Dyczkowskiego, ale też jego 
ogromną pasją. Młodzieży po-
święcał najwięcej czasu, głosił dla 
nich rekolekcje i chodził z nimi  
na piesze pielgrzymki. Niestety 
każdy jego krok bacznie obser-
wowali funkcjonariusze Służby 
Bezpieczeństwa. SB uważała 
go za niezwykle wpływowego 
na młode pokolenia i przez to 
niebezpiecznego dla systemu 
komunistycznego wychowania 
w PRL-u.

Wielokrotnie wspierał różne 
duszpasterstwa akademickie, 
upominał się także o legalizację 
Niezależnego Zrzeszenia Studen-
tów. Ks. Adam Dyczkowski lubił 
przesiadywać ze studentami  
na wieczornych spotkaniach, 
podczas których grał na gitarze  
i śpiewał rozmaite piosenki. 
Uwielbiał także kolędowanie  
w gronie studenckim, a jego 
ulubioną kolędą była „Oj, Ma-
luśki, Maluśki”, którą wykonywał  
w oryginalnej wersji góralskiej. 

W stanie wojennym wielo-
krotnie interweniował w sprawie 
studentów zatrzymanych pod-
czas akcji protestacyjnych. Już  
w wolnej Polsce, w 1991 roku zo-
stał uhonorowany, jako pierwszy 
w historii, nagrodą Kolegium Rek-
torów Uczelni Wrocławia i Opola. 
Udzielał się aktywnie w Klubie 
Inteligencji Katolickiej we Wro-
cławiu, ale także pomagał two-
rzyć KIK-i w terenie. Miałem to 
szczęście, że już w 1983 roku po-
prosiłem o pomoc i współpracę  
ks. bpa A. Dyczkowskiego.  
Od razu się chętnie zgodził  
i przy pierwszej okazji przyjechał 
do Nowej Rudy na wydarzenia 
związane z Tygodniami Kultury 
Chrześcijańskiej, gdzie nie tylko 
głosił homilie, ale także spoty-
kał się z działaczami opozycji 
antykomunistycznej. To jemu 

pierwszemu opowiedziałem  
o planach utworzenia w Nowej 
Rudzie Klubu Inteligencji Ka-
tolickiej. Zdziwił się wtedy, że 
w takim górniczym miastecz-
ku może powstać tak ambitna 
inicjatywa, ale od razu obiecał 
wsparcie i słowa dotrzymał  
w kolejnych latach. Przyjeżdżał 
do Nowej Rudy kilkakrotnie, 
spotkania odbywały się przede 
wszystkim na plebanii i w Domu 
Katechetycznym.

 Był jedną z niewielu osób,  
do której kard. Henryk Gulbi-
nowicz miał pełne zaufanie. 
Jego działania miały znaczenie  
w powstawaniu wielu inicja-
twyw patriotycznych w latach  
80. XX wieku, angażując się 
aktywnie w działania NSZZ „So-
lidarność”. Bp Adam Dyczkow-
ski był jedną z niewielu osób 
wtajemniczonych w sprawę 
słynnych 80 mln zł należących 
do dolnośląskiej „Solidarności”, 
a ukrytych za zgodą ks. kard. 
Gulbinowicza w pałacu arcybi-
skupim we Wrocławiu. Biskupa 
Adama nie interesowało to, czy 
ktoś jest wierzący, czy nie, ale 
to czy jest dobrym człowiekiem  
i czy potrzebuje pomocy. Pamię-
tam Jego niezwykłe stwierdzenie, 
że jeden słaby i głupi proboszcz 
może zrobić więcej zła niż 1000 
komunistów…

Pomoc biskupa Adama Dycz-
kowskiego w najtrudniejszym 
okresie stanu wojennego miała 
także inny niezwykły charakter, 
bowiem był On chyba na wszyst-
kich rozprawach sądowych  
w procesach przeciwko działa-
czom „Solidarności”. Szczególnie 
dotyczyło to działaczy Solidar-
ności na Politechnice Wrocław-
skiej, ale uczestniczył także  
w rozprawach sądowych prze-
ciwko działaczom wywodzącym 
się z innych organizacji Solidar-
ności. Jego fizyczna obecność  
na rozprawach nie tylko pod-
nosiła na duchu oskarżonych, 
ale także dodawała pewności 
działaczom Solidarności i NZS-u.

W stanie wojennym działał 
także bardzo aktywnie w Arcy-
biskupim Komitecie Charytatyw-
nym. W 1981 roku oraz w latach 
następnych bp Adam Dyczkowski 
wspólnie z innymi księżmi, naj-
częściej z najbardziej zaufanymi, 
ks. Aleksandrem Zienkiewiczem 

i ks. Andrzejem Dziełakiem, od-
wiedzał internowanych działaczy 
Solidarności, m.in. w Głogowie  
i Gołdapi oraz w innych ośrod-
kach odosobnienia. To on był au-
torem wytycznych dotyczących 
stanowiska Episkopatu Polski wo-
bec osób internowanych. To wła-
śnie z Jego inicjatywy Episkopat 
Polski żądał możliwości kontaktu 
internowanych z rodziną, dostę-
pu do książek i czasopism bez 
cenzury oraz opieki medycznej. 
Stanowczo domagał się przede 
wszystkim humanitarnego trak-
towania internowanych i uwię-
zionych, napiętnował przykłady 
tortur i prześladowania więźniów, 
dzięki temu z internowania zwal-
niane były osoby chore i starsze. 
Pamiętam Jego zaangażowane  
w prace Synodu Archidiecezji 
Wrocławskiej. Pracowaliśmy 
wspólnie przez ponad dwa lata 
w komisji ds. młodzieży. Biskup  
A. Dyczkowski przewodniczył 
pracom tej komisji i dopuszczał 
bardzo szczery i niezwykle otwar-
ty charakter dyskusji. Już wtedy, 
szczególnie świeccy uczestnicy 
podkreślali potrzebę zmiany w 
kształceniu kleryków i wyjściu z 
nauczaniem bardziej szerokim 
frontem do młodzieży polskiej. 

Pamiętam Jego zaangażo-
wanie w prace na rzecz powo-
łania pierwszego na świecie 
Muzeum prof. Josepha Wittiga 
w Nowej Rudzie. Gdy podczas 
jednego ze spotkań zadałem py-
tanie, czy jest mu znana osoba 
prof. J. Wittiga, to nie tylko po-
twierdził, ale także podziękował  
za tą inicjatywę. Powiedział, że 
nie tylko popiera tą inicjatywę, 
bo z Jego wiedzy wynika, że  

Julian Golak

BISKUP ADAM DYCZKOWSKI (1932–2021). WSPOMNIENIE

Śp. bp Adam Dyczkowski



56 Ziemia Kłodzka nr 304-306/styczeń - marzec 2021

prof. J.  Wittig był mądrym 
księdzem i dobrym człowie-
kiem. Skierował mnie wtedy 
także do swojego przyjacie-
la ks. prof. Alojzego Marcola 
jako największego znawcy 
nauki i dziejów prof. J. Wittiga  
w Polsce i w Europie. Odnalazłem 
po tej rekomendacji w Nysie  
ks. prof. A. Marcola, który chętnie 
podejmował dalszą współpra-
cę przy kolejnych Sympozjach 
Wittigowskich w Nowej Rudzie. 
Współpracowałem z nim przez 
kilkanaście lat. Cieszył się, że  
w Nowej Rudzie znalazła się 
grupa społeczników i powsta-
je w byłym domu rodzinnym 
pierwsze na świecie Muzeum 
prof. Josepha Wittiga.

 Biskup A. Dyczkowski zaan-
gażowany był także w powstanie 
trzyletniego Studium Społecznej 
Nauki Kościoła, które działało 

bardzo aktywnie przy kościele 
pw. św. Elżbiety we Wrocławiu. 
To Studium miało wielkie zna-
czenie dla tworzenia nowych 
kadr, szczególnie w terenie,  
w okresie po stanie wojen-
nym. W latach 80-tych i 90-tych  
XX wieku, wykładali na nim nie 
tylko księża katoliccy z Dolne-
go Śląska , ale także wielkie 
autorytety moralne, takie jak  
prof. Roman Duda, późniejszy 
rektor Uniwersytetu Wrocław-
skiego, dr Adolf Juzwenko, dy-
rektor Ossolineum, prof. Józef Łu-
kaszewicz, dr Roman Skawiński, 
ks. dr Franciszek Głód oraz inni 
znakomici wykładowcy. Siedziba 
mieściła się od samego początku 
w budynkach parafii św. Elżbiety 
przy ul. Grabiszyńskiej we Wro-
cławiu. Przez trzy lata w tamtym 
czasie dojeżdżałem regularnie  
z Nowej Rudy na zajęcia prowa-

dzone w tym Studium. Były to 
także niezapomniane możliwości 
planowania dalszej współpracy  
i tworzenia nowych struktur 
opozycji antykomunistycznej 
na terenie Dolnego Śląska.

 Bp Adam Dyczkowski w 1992 
roku został przeniesiony na urząd 
biskupa pomocniczego nowej 
diecezji legnickiej, gdzie papież 
Jan Paweł II pozostawił go tylko 
przez rok, później był ordynariu-
szem diecezji zielonogórsko-go-
rzowskiej w latach 1993–2007. 

Po osiągnięciu wieku eme-
rytalnego (75 lat) bp Adam 
Dyczkowski złożył na ręce pa-
pieża rezygnację ze sprawo-
wanego urzędu ordynariusza i 
zamieszkał w Domu Księży Eme-
rytów w Zielonej Górze. Biskup  
A. Dyczkowski otrzymał wiele 
odznaczeń i wyróżnień w wolnej 
Polsce: Krzyż Kawalerski Orderu 

Odrodzenia Polski (2018), tytuły 
Honorowego Obywatela Głogo-
wa, Gorzowa Wielkopolskiego  
i Zielonej Góry (2008) oraz gminy 
Pszczew (2010), doktorat honoris 
causa Uniwersytetu Zielonogór-
skiego (2011), tytuł Zasłużony  
dla NSZZ „Solidarność” (2015) 
oraz honorowy tytuł „Człowie-
ka 30-lecia Wolnej Polski” (2019).

Zmarł 10 stycznia 2021 roku, 
w okresie pandemii, stając się 
kolejną ofiarą COVID-19. Pra-
wie do końca życia był ciągle 
aktywny, pamiętam, że jesz-
cze nie tak dawno zadzwonił  
do mnie i pogratulował mi książ-
ki pt. „Wspomnienia o Polakach  
i Czechach”. Jak zwykle rozmowa 
była bardzo długa i serdeczna, 
mówił, że kiedy czytał tą książ-
kę, to się wielokrotnie wzruszał, 
bowiem wielu bohaterów książki 
znał osobiście.

Pomocný biskup z Vratisla-
vské diecéze, ordinář z diecéze 
Zelenohorské a Gorzovské, byl 
po celý svůj život obzvláště sil-
ně zapojen do práce s mladými 
lidmi. Miloval turistiku, horskou 
turistiku, lyžování a večerní set-
kání s mladými lidmi, kteří hráli 
na kytaru. Biskup Adam Dycz-
kowský zemřel 10. ledna 2021 
v Zelené Hoře.

Adam Dyczkowský se naro-
dil 17. listopadu 1932 v Kętech. 
Většina událostí v jeho životě ho 
však spojovala s Dolním Slez-
skem. Začalo to v roce 1952, kdy 
vstoupil do významného semi-
náře ve Vratislavi. Po pěti letech 
studia, v roce 1957, byl biskupem 
Bolesławem Kominkem vysvěcen 
na kněze. Ve studiích pokračoval 
v Lublinu (obor křesťanská filozo-
fie). V roce 1961 ukončil doktor-
ské studium na Katolické unive-
rzitě v Lublinu, specializoval se na 
spíše originální filozofii přírody. 
Stal se akademickým učitelem 
ve Vratislavském teologickém se-
mináři a na Papežské teologické 
fakultě, kde mimo jiné přednášel 
metafyziku a kosmologii.

Prvním místem jeho pasto-
rační práce byla katedrální far-
nost ve Vratislavi, kde od roku 
1962 působil jako farář. V roce 
1969 z něj arcibiskup Bolesław 
Kominek udělal akademického 
kaplana v Centrálním akade-

mickém pastoračním centru ve 
Vratislavi. Takzvaný CODA byla 
pravděpodobně nejslavnějším 
akademickým centrem ve Vrati-
slavi. Tehdy začala jeho vynikající 
spolupráce a mimořádné pouto 
s akademickou mládeží. Byl nej-
bližším spolupracovníkem kněze 
Aleksandra Zienkiewicze „Wujka 
(Strýce)“, který se téměř stal tváří 
populární vratislavské „čtyřky“. 
Tam také žil ve společném bytě. 
Vzpomínám si na naše setkání na 
začátku 80. let v tomto bytě na 
ulici Katedrální 4.

Adam Dyczkowský měl vel-
kou autoritu a byl téměř zbo-
žňován studenty, ale i dalšími 
obyvateli DA CODA. Říkali mu 
„Harnasie“ (pseudonym, který 
vytvořil jeho přítel, slavný kněz 
Józef Tischner), s nímž cestoval 
po horských stezkách, včetně 
těch v Beskydech a Tatrách, spolu 
také lyžovali. Adam Dyczkowský 
patřil ke skupině několika, možná 
tuctu kněží, s nimiž Biskup Karol 
Wojtyła nejraději lyžoval.

Ukázalo se, že práce mezi 
akademickou mládeží není jen 
povoláním kněze Adam Dycz-
kowského, ale také jeho velká 
vášeň. Nejvíce času věnoval mla-
dým lidem, kázal jim rekolekce 
a chodil s nimi na pěší poutě. 
Bohužel každý z jeho kroků byl 
ostře sledován příslušníky bezpe-
čnostní služby. SB ho považova-

la za mimořádně vlivného mezi 
mladou generací, a tak nebezpe-
čného pro komunistický systém 
v Polské lidové republice.

Opakovaně různými způsoby 
podporoval akademické farnosti 
a vyzýval k legalizaci Asociace 
nezávislých studentů. Kněz Adam 
Dyczkowský se rád setkával se 
studenty na večerních setkáních, 
během nichž hrál na kytaru a 
zpíval různé písně. Také miloval 
koledování mezi studenty a jeho 
oblíbenou koledou byla „Oj, Ma-
luśki,  Maluśki“, kterou zpíval v 
původní horalské verzi.

Během stanného práva opa-
kovaně zasahoval v případě stu-
dentů zatčených během prote-
stů. Již ve svobodném Polsku, v 
roce 1991, byl poctěn (jako první 
v historii) cenou Kolegia rekto-
rů univerzit ve Vratislavi a Opoli. 
Působil v Katolickém klubu inte-
ligence ve Vratislavi, ale také po-
mohl vytvořit KIK v této oblasti. 
Měl jsem to štěstí, že jsem již v 
roce 1983 požádal kněze biskupa 
Adama Dyczkowského  o pomoc 
a spolupráci, a on okamžitě souh-
lasil a při první příležitosti přijel 
do Nowé Rudy na akce spojené 
s přípravou Týdne křesťanské 
kultury, kde nejen přednášel, 
ale také se setkal s protikomuni-
stickými opozičními aktivisty. On 
byl první, komu jsem vyprávěl o 
plánech na vytvoření Katolického 

klubu inteligence v Nowé Rudě, 
byl překvapen, že v takovém hor-
nickém městě může vzniknout 
tak ambiciózní iniciativa, ale 
okamžitě slíbil svou podporu a 
v následujících letech dodržel své 
slovo. Několikrát přijel do Nowé 
Rudy, setkání se konala hlavně 
na faŕe a v katechetickém domě.

 Byl jedním z mála lidí, ke 
kterým měl kardinál Henryk 
Gulbinowicz plnou důvěru. Jeho 
aktivity byly důležité při vzniku 
mnoha vlasteneckých aktivit v 
80. letech, aktivně se zapojil do 
aktivit NSZZ „Solidarita“. Biskup 
Adam Dyczkowský byl jedním 
z mála lidí, kteří byli zasvěceni 
do případu slavných 80 milionů 
polských zlotých náležejících dol-
noslezské „Solidaritě“ a ukrytých 
se souhlasem kněze kardinála 
Gulbinowicze v Arcibiskupském 
paláci ve Vratislavi.

Biskup Adam Dyczkowský byl 
katolickým knězem, který se ne-
zajímal o to, zda je někdo věřící, 
či nikoli, ale o to, jestli je to dobrý 
člověk a zda potřebuje pomoc. 
Vzpomínám si na jeho pozoru-
hodné prohlášení, že jeden slabý 
a hloupý pastor může udělat více 
zla než 1000 komunistů…

Pomoc biskupa Adama Dycz-
kowského během nejtěžšího 
období stanného práva měla 
také jinou mimořádnou pova-
hu, protože byl pravděpodob-
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ně u všech soudních jednání v 
procesech proti aktivistům „So-
lidarity“. To platilo zejména pro 
aktivisty Solidarity na Vratislavské 
technické univerzitě, ale také se 
účastnil soudních jednání proti 
aktivistům z jiných organizací 
Solidarity. Jeho fyzická přítom-
nost na jednání nejen pozveda-
la náladu obviněných,   ale také 
dodávala odvahu aktivistům 
Solidarity a NZS.

Během stanného práva byl 
také velmi aktivní v Arcibisku-
pově charitativním výboru. 
V roce 1981 a v následujících 
letech biskup Adam Dyczkow-
ský společně s dalšími kněžími, 
nejdůvěryhodnějšími (kněz 
Aleksander Zienkiewicz a kněz 
Andrzej Dziełak), navštěvoval 
internované aktivisty Solidari-
ty, včetně tech v v Głogowě a 
Gołdapu a v dalších izolačních 
centrech. Byl autorem pokynů 
týkajících se postavení polského 
episkopátu vůči internovaným 
osobám. Z jeho iniciativy poža-
doval polský episkopát kontakt 
mezi internovanými a jejich 
rodinami, přístup ke knihám a 
časopisům bez cenzury a léka-
řskou péči. Zejména důrazně 
požadoval humánní zacházení 
s internovanými a uvězněnými, 
poukazoval na mučení a pro-
následování vězňů, díky tomu 

byli z internace propuštěni např. 
nemocní a starší lidé. Vzpomínám 
si na jeho účast na práci synody 
arcidiecéze ve Vratislavi, více než 
dva roky jsme pracovali spole-
čně ve výboru pro záležitosti 
mládeže. Byl to právě biskup 
Adam Dyczkowský, který před-
sedal práci této komise a umožnil 
velmi upřímnou a mimořádně 
otevřenou povahu diskuse. Už 
tehdy, obzvláště světští účastníci 
zdůrazňovali potřebu změn ve 
vzdělávání kněžích a otevřenější 
přístup ke vzdělávání polské 
mládeže.

Pamatuji si jeho zapojení 
do práce na založení prvního 
muzea prof. Josepha Wittiga v 
Nowé Rudě. Když jsem se během 
jednoho ze setkání zeptal, zda 
zná osobu prof. Josepha Wit-
tiga, tak to nejen potvrdil, ale 
také mi poděkoval za tuto ini-
ciativu. Uvedl, že tuto iniciativu 
podporuje, protože jeho znalosti 
ukazují, že prof. Joseph Wittig 
byl moudrý kněz a dobrý muž. 
Také mě odkázal na svého přítele, 
kněze prof. Alojze Marcola jako 
největšího odborníka na učení 
a historii prof. Josepha Wittiga 
v Polsku a v Evropě. Po tomto 
doporučení jsem našel v Nyse 
kněze prof. Alojze Marcola, který 
se ochotně zavázal k další spo-
lupráci na příštích Wittigových 

sympoziích v Nowé Rudě. Spo-
lupracoval jsem s ním více než 
deset let. Byl rád, že se v Nowé 
Rudě našla skupina nadšenců a 
vzniká zde první muzeum prof. 
Josepha Wittiga na světě.

Biskup Adam Dyczkowský se 
také podílel na vzniku (tříletého) 
Studia společenských věd církve, 
které bylo velmi aktivní v kostele 
Svaté Elżbiety ve Vratislavi. Toto 
studium mělo velký význam při 
vytváření nových kádrů, zejména 
v terénu (v období po stanném 
právu). V 80. a 90. letech zde učili 
nejen katoličtí kněží z Dolního 
Slezska, ale také velké morální 
autority, jako je prof. Roman 
Duda, pozdější rektor Vratislavské 
univerzity, Dr. Adolf Juzwenko, 
ředitel Ossolineum, prof. Józef 
Łukaszewicz, Dr. Roman Skawiń-
ski, o. Dr. Franciszek Głód a další 
vynikající lektoři. Sídlo bylo od 
samého počátku v budovách 
farnosti sv. Elżbiety v ulici Gra-
biszyńské ve Vratislavi. V té době 
jsem tři roky pravidelně dojížděl 
z Nowé Rudy na výklady v tomto 
studiu. Byla to také nezapome-
nutelná příležitost pro plánování 
další spolupráce a vytváření no-
vých struktur protikomunistické 
opozice v Dolním Slezsku.

V roce 1992 byl biskup Adam 
Dyczkowský přeložen do kance-
láře pomocného biskupa nové 

diecéze v Lehnicích, kde ho pa-
pež Jan Pavel II nechal jen na rok, 
později se v letech 1993–2007 
stal biskupem diecéze Zelená 
Hora a Gorzów.

Po dosažení důchodového 
věku (75 let) biskup Adam Dycz-
kowský předal papeži rezignaci 
a přestěhoval se do Domu eme-
ritních kněží v Zelené Hoře. Bi-
skup Adam Dyczkowský obdržel 
mnoho vyznamenání a ocenění 
ve svobodném Polsku: Rytířský 
kříž Řádu Polonia Restituta 
(2018), titul čestného občana 
Głogowa, Gorzowa Wielkopol-
ského a Zelení Hory (2008) a 
obce Pszczew (2010), čestný 
doktorát Univerzity v Zelené 
Hoře (2011), titul Za zásluhy pro 
NSZZ „Solidarita“ (2015) a čestný 
titul „Muž 30. výročí Svobodného 
Polska“ (2019).

Zemřel  10.  ledna 2021 
během pandemie a stal se další 
obětí COVID-19.

Byl stále aktivní téměř do 
konce svého života, není to tak 
dávno, kdy mi zavolal a blahopřál 
mi ke knize s názvem "Vzpomín-
ky na Poláky a Čechy". Konver-
zace byla jako obvykle velmi 
dlouhá a srdečná, řekl, že když 
knihu četl, byl mnohokrát dojatý, 
protože mnoho hrdinů knihy znal 
osobně.

Nowa Ruda, parafia św. Mikołaja, 1990 r. Spotkanie na plebanii z ks. biskupem Adamem Dyczkowskim. Przemawia Julian Golak – przewodniczący Rady Miejskiej, obok Stanisław 
Łukasik – burmistrz Nowej Rudy i Teresa Bazała – przewodnicząca Rady Gminy Nowa Ruda. Pierwszy z lewej ks. dziekan Zdzisław Ostapiuk – proboszcz parafii św. Mikołaja
w Nowej Rudzie, gospodarz spotkania. Fot. Ewa Jazienicka 

Nowa Ruda, farnost sv. Mikulaše, 1990. Setkání v presbytáři s knězem biskupem Adamem Dyczkowským. Mluví Julian Golak - předseda městské rady, spolu se Stanisławem Łukasikem 
- starostou Nowy Rudy a Teresou Bazałou - předsedkyně komunální rady Nowa Ruda. Nejprve zleva, kněz děkan Zdzisław Ostapiuk - farář farnosti sv. Mikulaše v Nowé Rudě, hostitel 
setkání. Fotografie Ewa Jazienicka.
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W dniu 24. 01. 2021 roku 
zmarł płk. Bogdan Zdrojew-
ski, zamieszkały od 1947 roku  
w Świdnicy, uczestnik Powstania 
Warszawskiego, skazany przez 
władze komunistyczne na 15 lat 
więzienia. Przesiedział aż 10 lat,  
w tym 3 lata w celi jednooso-
bowej. Był okrutnie torturowa-
ny, o czym opowiadał podczas  
tzw. „żywych lekcji historii”, które 
miałem zaszczyt zorganizować 
w 2017 roku w kilku szkołach 
na terenie Dolnego Śląska.  
Do końca życia pracował aktyw-
nie i społecznie pełnił funkcję 
prezesa oddziału zachodniego 
Zrzeszenia Wolność i Niezawi-
słość.

Bogdan Zdrojewski pocho-
dził z rodziny patriotycznej. Jego 
Ojciec Leon Zdrojewski wraz  
z rodziną walczył w Powstaniu 
Warszawskim. Był żołnierzem 
1 Pułku Szwoleżerów, którym 
dowodził słynny generał Bole-
sław Wieniawa-Długoszowski. 
Od początku okupacji działał                            
w konspiracji. Już jako 10-latek 
Bogdan Zdrojewski w okupowa-
nej Warszawie nosił ulotki w spe-
cjalnie przerobionym tornistrze. 
Podczas jednej z akcji wpadł  
w ręce gestapo, był przesłuchi-
wany, bity po twarzy i kopany. 
Dzięki interwencji ojca, który 
znakomicie znał język niemiecki 
przeżył, bo zdołał go wyciągnąć  
z rąk gestapo – wspominał Bog-
dan Zdrojewski. 

Z terrorem, zagrożeniem 
śmiercią i przemocą był oswo-
jony od najmłodszych lat. Opo-
wiadał mi o swoim ojcu, który 

został zmobilizowany i działał 
jako łącznik z wojskami w Pusz-
czy Kampinoskiej. Mieszkał  
w Warszawie na Żoliborzu, 
który po wybuchu powstania 
został bardzo szybko odcięty 
od reszty miasta. Jego rodzi-
na miała szczęście, że dom,  
w którym mieszkała do końca 
września stał jeszcze cały i mie-
li trochę zapasów żywności.  
Po kapitulacji Niemcy spędzi-
li całą ludność do koszar przy 
Dworcu Gdańskim w Warszawie, 
a potem wywieźli do Pruszkowa. 
Ojciec ocalał, bo zdołał przebrać 
się w cywilne rzeczy. Kiedy wróci-
li do Warszawy, po ich rodzinnym 
domu nie było już śladu. Mówił 
mi wielokrotnie, że on ani jego 
rodzina nie pogodzili się z kolejną 
okupacją, jaka przyszła w 1945 
roku. Rozpoczęli kolejną działal-
ność konspiracyjną .

Płk. Bogdan Zdrojewski 
opowiadał młodzieży podczas 
zorganizowanych „żywych lek-
cjach historii” o powojennych 
losach Powstańców Warszawy, 
żołnierzach Armii Krajowej i WiN.  
Po przyjeździe do Świdnicy  
w 1947 roku jako 18-latek zaczął 
działać w Zrzeszeniu Wolność  
i Niezawisłość. Organizował 
w szkole grupę młodzieżową. 
Chłopcy mieli szkolenia woj-
skowe, ustalali nazwiska i adre-
sy „ubeków”, liczebność wojsk 
sowieckich w mieście, rozno-
sili ulotki antykomunistyczne. 
Wpadł w kwietniu 1952 roku  
i został skazany przez Wojskowy 
Sąd Rejonowy we Wrocławiu  
na 15 lat więzienia. Przebywał 

w ciężkim więzieniu w Rawiczu. 
Spędził w nim aż 10 lat, w tym 
3 lata w celi jednoosobowej,  
w niezwykle okrutnych i nieludz-
kich warunkach.

Po wyjściu z więzienia  
do końca życia mieszkał w Świd-
nicy, pełnił społecznie funkcję 
Prezesa Obszaru Zachodniego 
Zrzeszenia Wolność i Niezawi-
słość. Po 1989 roku był już po-
wszechnie szanowanym bohate-
rem, którego często zapraszano 
do szkół oraz na różne uroczysto-
ści państwowe, ale wcześniejsze 
lata PRL-u były dla niego i rodziny 
bardzo trudne. Od samego po-
czątku zaangażował się na Dol-
nym Śląsku w pracę z młodzieżą. 
Uczestniczył również aktywnie 
we wszystkich uroczystościach 
świąt państwowych oraz obcho-
dach rocznic odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Pomimo 
swoich 92 lat chętnie spotykał 
się z młodzieżą w szkołach  
i opowiadał swoje niezwykłe losy 
żołnierza i więźnia politycznego 
czasów stalinowskich.

Komunistyczne więzie -
nie i tortury odbiły się mocno  
na jego stanie zdrowia. Pomimo 
tego miał bardzo dobre uspo-
sobienie i służył wychowaniem 
patriotycznym młodemu poko-
leniu. W latach 2017-2018 udało 
mi się zaprosić pana Bogdana  
i przekonać Go, by uczestniczył 
aktywnie w projekcie eduka-
cyjnym przygotowanym przez 
Stowarzyszenie Solidarność 
Polsko-Czesko-Słowacka. Był 
wielokrotnie uczestnikiem 
„żywych lekcji historii” w szko-

łach podstawowych i średnich  
w Świdnicy, Lubomierzu, Żaro-
wie, Wałbrzychu, Ząbkowicach 
Śląskich oraz w Świebodzicach. 
Miałem zaszczyt osobiście orga-
nizować te spotkania, przewozić 
pana Bogdana swoim samocho-
dem do wszystkich szkół i pro-
wadzić te niezwykłe i niezapo-
mniane lekcje historii, podczas 
których opowiadał młodzieży  
o swoim życiu, walce o wolą Pol-
skę oraz odpowiadał na wszystkie 
pytania uczniów, także na te naj-
trudniejsze związane z tortura-
mi. Ponadto w dalszym ciągu aż  
do końca swojego życia społecz-
nie pełnił funkcję Prezesa Związ-
ku Więźniów Politycznych Okresu 
Stalinowskiego, Zrzeszenia Wol-
ność i Niezawisłość w Świdnicy, 
udzielał się również społecznie 
jako prezes Związku Inwalidów 
Wojennych. Jest niewątpliwie 
jednym z najbardziej zasłużonych 
bohaterów w walce o wolność  
i niepodległość Polski.

Julian Golak

PŁK BOGDAN ZDROJEWSKI. WSPOMNIENIE

Płk Bogdan Zdrojewski z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich w 2018 roku.

Płk Bogdan Zdrojewski
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W dniu 08.01.2021 roku zmarł 
niespodziewanie w wieku 65 lat 
Adam Litwiniuk. Z zawodu był in-
żynierem budowlanym. Ukończył 
Wydział Budownictwa Lądowego 
i Wodnego na Politechnice Wro-
cławskiej. 

Adama poznałem w 1981 
roku w Duszpasterstwie Akade-
mickim Wawrzyny, we Wrocławiu, 
przy ul. Bujwida, do którego za-
prosił mnie ks. Stanisław Orze-
chowski. Adam wraz z Agatą  
i Lidką (późniejszą jego jedyną 
żoną) tworzyli oryginalny ze-
spół muzyczny w DA Wawrzyny. 
Spotykaliśmy się bardzo często 
w różnych pomieszczeniach  
w podziemiu, przy ul. Bujwida, 
przygotowując kolejne różno-
rodne akcje „Podziemia Orzecho-
wego”, w tym wydarzenia piel-
grzymkowe oraz inne działania  
w ramach DA. Adam był niezwy-
kle zainteresowany interpreta-
cjami pieśni Włodzimierza Wy-
sockiego i Jacka Kaczmarskiego, 
które wykonywał całymi godzina-
mi wraz z członkami DA nie tylko  
w bazie przy ul. Bujwida, ale 
także na licznych wyjazdach.  
W stanie wojennym koncerto-
wał wraz z zespołem studenckim  
z DA podczas Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej w kościołach w deka-
nacie Nowa Ruda. 

Gdy urodziła się w 1987 roku 
moja pierwsza córka Joanna, 
poprosiłem Adama, aby został 
jej Ojcem Chrzestnym. Adam 

chętnie się zgodził. Grał i śpiewał 
także podczas chrzcin Joanny, 
które odbyły się w mojej parafii 
rodzinnej, w kościele św. Barbary 
w Drogosławiu. 

W każdym „wyjeździe waw-
rzynowym” w góry ziemi kłodz-
kiej, na spotkaniach podczas 
ferii zimowych w Gorcach, czy  
w stanie wojennym Adam zawsze 
był gotowy wraz z Lidką zagrać 
i zaśpiewać patriotyczne pieśni. 
Jednak najwięcej pracy poświę-
cał podczas pieszej pielgrzym-
ki wrocławskiej na Jasną Górę.  
W czasie 10 dni pieszej wędrówki 
Adam był niezastąpiony. Nigdy 
nie skarżył się na zmęczenie. 
Jednak najważniejsze było dla 
niego śpiewanie podczas niezwy-
kłych 10-dniowych pielgrzymek  
z Wrocławia do Częstocho-
wy. Przeżyliśmy wspólnie kil-
kanaście programów takich 
„chodzonych uniwersytetów”.  
W latach 1981-1995 regularnie  
w sierpniu każdego roku spo-
tykaliśmy się na trasie 250 km 
pieszej wędrówki. 

Odszedł niespodziewanie  
w erze koronawirusa, gdy tak 
naprawdę zaczynał dopiero dru-
gie życie na emeryturze. Będzie 
nam Go zawsze brakowało i nikt 
już nie zastąpi Adama, który był 
dobrym człowiekiem oraz po-
trafił dobrze zaśpiewać pieśni 
z repertuaru Wł. Wysockiego  
i Jacka Kaczmarskiego…

Julian Golak

ADAM LITWINIUK – WSPOMNIENIE

 Adam Litwiniuk podczas pieszej pielgrzymki z Wrocławia na Jasną Górę.

Dne 8.1.2021 nečekaně ze-
mřel Adam Litwiniuk ve věku 
65 let.

Povoláním byl stavebním 
inženýrem. Vystudoval stavební 
fakultu na Technické univerzitě 
ve Vratislavi.

S Adamem jsem se seznámil 
v roce 1981 v akademické far-
nosti Wawrzyny ve Vratislavi na 
ul. Bujwida, kam mě pozval kněz 
Stanisław Orzechowský. Adam 
spolu s Agátou a Lidkou (později 
jeho jedinou manželkou) založili 
v akademické farnosti Wawrzy-
ny originální hudební skupinu. 
Setkávali jsme se velmi často v 
různých místnostech v suterénu 
na ulici Bujwida při přípravě 

různých akcí „ořechového pod-
zemí“ (od jména kněze Orze-
chowského – pozn. překladatele), 
včetně poutních akcí a dalších 
aktivit v rámci akademické farno-
sti. Adam se extrémně zajímal o 
interpretaci písní Wladimíra Wy-
sockého a Jacka Kaczmarského, 
kterým věnoval hodiny nejen se 
členy akademické farnosti na 
základně v ul. Bujwida, ale také 
na mnoha výjezdech. Zejména v 
období stanného práva koncer-
toval se studentskou skupinou 
akademické farnosti během Dnů 
křesťanské kultury v kostelech 
děkanátu Nowa Ruda.

Když se v roce 1987 narodila 
moje první dcera Joanna, požádal 

jsem Adama, aby se stal Joanni-
ným kmotrem. Adam ochotně so-
uhlasil. Hrál a zpíval také během 
křtů Joanny, které se konaly v mé 
rodné farnosti, v kostele sv. Bar-
bary v Drogosławiu.

Při každém „vavřínovém výle-
tu“ do Kladských hor, na schůz-
kách během zimních prázdnin v 
Gorcích nebo během stanného 
práva byl Adam vždy připra-
ven s Lidkou zahrát a zazpívat 
vlastenecké písně. Většinu své 
práce však věnoval vratislavské 
pouti do Jasné Góry. Během 10 
dnů pěší pouti byl Adam vždy 
nenahraditelný a připravený, také 
velmi aktivně zpíval během stan-
ného práva, nikdy si nestěžoval 

na únavu. Nejdůležitější však byl 
jeho zpěv na mimořádných (de-
setidenních) poutích z Vratislavi 
do Čenstochovy, zažili jsme spolu 
několik takových „chodících uni-
verzit“. Zejména v letech 1981-
1995 jsme se téměř pravidelně 
každý rok v srpnu scházeli na 
trase 250 km pěší pouti.

Nečekaně zesnul v období 
koronaviru, kdy teprve začínal 
svůj druhý život v důchodu. 
Vždy nám bude chybět a nikdo 
již nenahradí Adama, který byl 
dobrý člověkem a dokázal skvěle 
zazpívat repertoár Wladimíra Wy-
sockého a Jacka Kaczmarského ...

 

ADAM LITWINIUK - VZPOMÍNKA

 Adam Litwiniuk jako chrzestny Joanny Golak 29.11.1987 r. Kosciół św. Barbary  
w Nowej Rudzie.
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21.02.2021 roku zmarł tra-
gicznie Jan Lityński. Odszedł  
z tego świata z powodu miłości 
do zwierząt, utonął w rzece ra-
tując psa. 

W latach 1963-1968 studio-
wał matematykę na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Był współorga-
nizatorem i uczestnikiem „wyda-
rzeń marcowych” w 1968 roku, 
zapoczątkowanych zdjęciem 
„Dziadów” z repertuaru Teatru 
Narodowego. Został skazany za 
to na karę 2,5 roku pozbawienia 
wolności. Należał do Komitetu 
Samoobrony Społecznej „KOR”. 
Współtworzył „Biuletyn Infor-
macyjny”, pierwsze czasopismo 
wydawane poza zasięgiem cen-
zury w PRL. W 1977 redagował 
niezależne pismo „Robotnik”.  
W stanie wojennym został in-
ternowany, a następnie areszto-
wany. Od 1984 działał aktywnie  
w podziemiu jako członek Re-
gionalnej Komisji Wykonawczej 
NSZZ „Solidarność” regionu Ma-
zowsze. Był jednym z szesnastu 
oficjalnych Sygnatariuszy dekla-
racji Kręgu Przyjaciół Solidarno-
ści Polsko - Czechosłowackiej  
z 6.07.1987 roku. 

Jan Lityński urodził się rodzi-
nie polsko-żydowskiej, jako syn 
Ryszarda Lityńskiego i Reginy  
z domu Lorenc. Jako kilkuletnie 
dziecko podczas uroczystości  
22 lipca 1952 wręczał kwiaty 
prezydentowi Bierutowi, utrwa-
liła to Polska Kronika Filmowa.  
W latach 1969-1970 pracował 
jako szlifierz w zakładach PO-
LFER w Warszawie. W latach 
1971-1977 był programistą  
w Ośrodku Badawczo-Rozwojo-
wym Informatyki. W 1976 roku 
organizował pomoc dla robot-
ników i ich rodzin w zakładach 
„Ursus” i represjonowanych pra-
cowników w Radomiu. 

6 sierpnia i 2 września 1978 
roku uczestniczył w spotkaniach 
z Vaclavem Havlem oraz z czo-
łowymi działaczami „Karty 77”  
w Karkonoszach i na Borówkowej 
Górze na granicy polsko-czecho-
słowackiej. W 1979 roku został 
współautorem Karty Praw Robot-
niczych. W lipcu i sierpniu 1980 
roku był współorganizatorem 
niezależnej sieci informacyjnej, 
przekazującej prawdziwe wiado-
mości o strajkach w Polsce. Jako 
doradca wspierał strajkujących 

na wybrzeżu, na Śląsku oraz  
w Wałbrzychu. W listopadzie 
1981 był współinicjatorem po-
wstania Klubów Rzeczypospolitej 
Samorządnej „Wolność-Sprawie-
dliwość-Niepodległość”. 

W latach 1989–2001 spra-
wował mandat posła na Sejm 
X kadencji z ramienia Komitetu 
Obywatelskiego, I i II kadencji  
z listy Unii Demokratycznej oraz 
III kadencji z listy Unii Wolności. 
12 października 2010 został do-
radcą prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego, pełnił tą funkcję 
do 5 sierpnia 2015 roku. 

Był autorem wielu publikacji 
w prasie polskiej i zagranicznej, 
m.in. w „Krytyce” „Pulsie”, „Tygo-
dniku Mazowsze”, „Res Publice”  
i w innych pismach wydawanych 
poza zasięgiem cenzury. Publi-
kował także na Zachodzie, np.  
w „Der Spiegel”, „Liberation”, „New 
Yorker”. Opublikował również kil-

ka książek, m.in. „PSL 1945–47 – 
Model oporu”, „Solidarność – pro-
blemy, znaki zapytania”, „Książę 
jest nagi – uwagi o socjotechnice 
komunizmu”. Janek Lityński był 
uczestnikiem wielu akcji Solidar-
ności Polsko- Czesko- Słowackiej. 

Moje ostatnie spotkanie  
z Jankiem miało miejsce w grud-
niu 2011 roku, podczas uroczy-
stości pogrzebowych Vaclava 
Havla w Pradze, bowiem Janek, 
wspólnie z Henrykiem Wujcem 
reprezentowali Bronisława Ko-
morowskiego, prezydenta RP. 
Rozmawialiśmy przy tej smutnej 
okazji bardzo długo. Wspomina-
liśmy śp. Vaclava Havla nie tylko 
podczas długich uroczystości po-
grzebowych w katedrze św. Wita 
i na Hradzie, ale także później,  
w ambasadzie RP w Pradze.

Jan Lityński został odznaczo-
ny w 2006 roku przez prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem 

Komandorskim, a w 2008 roku 
Krzyżem Komandorskim z Gwiaz-
dą. W 2015 roku otrzymał także 
Krzyż Wolności i Solidarności.

Julian Golak

JAN LITYŃSKI (1946 - 2021). WSPOMNIENIE

Śp. Jan Lityński, Fot. Zdzisław Iwanicki, 
Wikipedia

Pogrzeb śp. Jana Lityńskiego w Warszawie.

Pogrzeb śp. Jana Lityńskiego w Warszawie.



61Ziemia Kłodzka nr 304-306/styczeń - marzec 2021

Henryk Wujec, był bardzo 
odważnym działaczem opo-
zycji antykomunistycznej już  
od 1962 roku. Brał aktywny udział 
w protestach marcowych 1968 
roku. Był współzałożycielem  
w 1978 roku Towarzystwa Kursów 
Naukowych, był także współtwór-
cą Ruchu Wolnych Związków Za-
wodowych. W 1976 roku został 
jednym z organizatorów akcji 
pomocy dla poszkodowanych 
robotników z zakładów „Ursus”, 
a także aktywnie pomagał repre-
sjonowanym pracownikom i ich 
rodzinom w Radomiu. W 1987 
roku był jednym z 16 polskich 
sygnatariuszy Kręgu Przyjaciół 
Solidarności Polsko-Czechosło-
wackiej.

Henryk Wujec urodził się  
1 stycznia 1941 r. w Podlesiu  
k. Biłgoraja, pochodził z rodziny 
chłopskiej. Studiował na Uniwer-
sytecie Warszawskim, był absol-
wentem Wydziału Fizyki. Konty-
nuował studia podyplomowe  
na Politechnice Warszawskiej. 
Od 1962 roku był członkiem 
warszawskiego Klubu Inteligen-
cji Katolickiej, w którym bardzo 
aktywnie udzielał się. Uczestni-
czył także w Politycznym Klubie 
Dyskusyjnym na Uniwersytecie 
Warszawskim.Brał aktywny udział  
w wydarzeniach marcowych 
1968 roku, uczestniczył w straj-
kach studenckich po skandalicz-
nym zdjęciu przez polskie władze 
komunistyczne przedstawienia 
„Dziady” A. Mickiewicza z reper-
tuaru Teatru Narodowego.

W latach 1968 - 1978 pra-
cował w Fabryce Półprzewod-
ników TEWA w Warszawie. Zo-
stał jednak zwolniony z pracy  
za działalność w obronie repre-
sjonowanych przez komunistów 
robotników. W roku 1978 został 
pracownikiem Polskiego Komi-
tetu Normalizacji Miar i Jakości, 
gdzie pracował do 1981 roku.

Henryk Wujec był jednym  
z najbardziej aktywnych działa-
czy niepodległościowych w PRL-
-u, przy każdej okazji przybliżając 
prawdziwą historię Polski, której 
wykładanie było zakazane przez 
władze komunistyczne. Bardzo 
aktywnie włączył się w pracę 
polskiego ruchu opozycyjnego, 
organizując w latach 1974-1975, 
spotkania i niezależne seminaria 
dotyczące przedstawiania praw-

dziwej historii PRL. W tej zaka-
zanej działalności pomagała mu 
przede wszystkim żona Ludwika, 
ale także Antoni Macierewicz  
i Piotr Naimski.

W 1975 roku był jednym z ini-
cjatorów zbierania podpisów pod 
Listem do Sejmu PRL, w którym 
przeciwstawiano się zmianom  
w Konstytucji. Te zmiany przed-
stawiały PZPR jako kierowniczą 
siłę narodową. Po tragicznych 
wydarzeniach w czerwcu 1976 
roku został współorganizato-
rem akcji pomocy dla poszko-
dowanych i represjonowanych 
robotników z zakładów „Ursus”,  
a także pomagał represjonowa-
nym pracownikom w Radomiu.

25 sierpnia 1976 roku był 
sygnatariuszem „Listu war-
szawskich działaczy KIK do prze-
wodniczącego Rady Państwa”  
z wezwaniem do władz komu-
nistycznych o uwolnienie z wię-
zień robotników i przywrócenie  
do pracy zwolnionych pra-
cowników Ursusa i Radomia.  
Od początku września w 1976 
roku kierował wspólnie z Woj-
ciechem Onyszkiewiczem roz-
wijającą się na cały kraj akcją 
pomocy dla represjonowanych 
robotników „Ursusa”.

W dniach 24 - 31 maja 1977 
roku uczestniczył w prowadze-
niu akcji głodówki w kościele  
pw. św. Marcina w Warszawie. 
Głodówka została zorganizo-
wana w proteście przeciwko 
uwięzieniu uczestników wyda-
rzeń Czerwca 1976. Domagał 
się odważnie uwolnienia aresz-

towanych członków i współpra-
cowników Komitetu Obrony 
Robotników. W 1977 roku został 
członkiem Komitetu Samoobrony 
Społecznej „KOR”. 

Uczestniczył w pracach Rady 
Funduszu Samoobrony Spo-
łecznej. Był współzałożycielem 
w 1978 roku Towarzystwa Kursów 
Naukowych oraz współorganiza-
torem Ruchu Wolnych Związków 
Zawodowych.9 stycznia i 21 mar-
ca 1979 roku został pobity przez 
zorganizowane przez SB bojówki 
Socjalistycznego Związku Stu-
dentów Polskich. Współorgani-
zował słynne spotkania i prelek-
cje w mieszkaniu Jacka Kuronia.
Mimo ciągłej inwigilacji Henryk 
Wujec nie poddawał się i w dal-
szym ciągu prowadził aktywną 
działalność opozycyjną. Przeżył 
wiele prób pobicia i zastraszania 
ze strony Służby Bezpieczeństwa.
SB prowadziła ciągłą inwigilację 
zarówno Jego, jak i całej rodziny.

Henryk Wujec był również 
jednym z założycieli i redaktorów 
niezależnego pisma „Robotnik", 
jednego z najbardziej znanych  
w PRL-u czasopism wydawanych 
w podziemiu bez ingerencji cen-
zury PRL. Był wielokrotnie zatrzy-
mywany pod byle pretekstem 
przez SB i Milicję Obywatelską  
na 48 godzin, wielokrotnie prze-
słuchiwany i poddawany rewi-
zjom. W dniu 21 sierpnia 1980 
roku przyjechał na Wybrzeże  
i dołączył jako doradca do po-
wstających struktur strajkowych. 
Działał między innymi w Robot-
niczym Komitecie Solidarności 

ze Strajkującymi Robotnikami 
Wybrzeża, które działały w ZM 
„Ursus". 

Od września 1980 roku był 
członkiem w NSZZ „Solidar-
ność", pełnił funkcję doradcy 
MKZ Mazowsze, następnie 
został członkiem Zarządu Re-
gionu Mazowsze i Krajowej 
Komisji NSZZ „Solidarność".  
W 1981 roku został wybrany 
jako elegat Regionu Mazowsze  
na I Krajowy Zjazd Delega-
tów Solidarności.13 grudnia 
1981 roku, zaraz po wprowa-
dzeniu przez gen. Jaruzelskie-
go stanu wojennego został 
aresztowany. Był internowa-
ny w Ośrodku Odosobnienia  
w Warszawie-Białołęce. Więziony 
od września 1982 roku do sierp-
nia 1984 roku oraz od czerwca  
do września 1986 roku pod zarzu-
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tem próby obalenia siłą ustroju 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

W latach 1984–1989 był pra-
cownikiem Centralnego Ośrod-
ka Badawczego Normalizacji. 
Od września 1986 roku jako 
członek Regionalnej Komisji Wy-
konawczej NSZZ „Solidarność” 
Regionu Mazowsze, prowadził 
jawną działalność opozycyjną. 
W 1987 roku został członkiem 
Krajowej Komisji Wykonawczej 
NSZZ „Solidarność”. W 1987 roku 
podczas spotkania z sygnatariu-
szami „Karty 77” podpisał dekla-
rację powołującą Krąg Przyjaciół 
Solidarności Polsko-Czechosło-
wackiej, oficjalnie ogłoszony  
6 lipca 1987 roku. Wszyscy Sygna-
tariusze zdecydowali się odważ-
nie, po raz pierwszy udostępnić 
oficjalnie swoje dane osobowe. 
Deklarację napisał Vaclav Havel. 
Podpisało ze strony polskiej  
16 osób: L. Budrewicz, Z. Bu-
jak, A. Drawicz, A. Falkiewicz,  
Wł. Frasyniuk, Z. Janas, L. Kan-
torski, J. Kielanowski, J. Kuroń, 
B. Labuda, J.J. Lipski, J. Lityński, 
Z. Romaszewski, B. Szkaradziń-
ski, E. Szumiejko i Henryk Wujec. 
Ze strony czeskiej tą deklarację 
podpisało 17 osób; J. Benda,  
E. Bondy, P. Cibulka, J. Čarno-
gursky, J. Dinstbier, L. Dobro-
vsky, M. Duray, V. Havel, M. Kusy,  
I. Lamper, L. Lis, L. Mullerova-Ma-
rečkova, J. Šabata, M.S. Šimečka, 
F. Starek, P. Uhl, J. Vyhryzek. 

H e n r y k  Wu j e c  w  d n i u  
18 grudnia 1988 roku został 
członkiem, a następnie Sekreta-
rzem Komitetu Obywatelskiego 
przy Przewodniczącym „Solidar-
ności” Lechu Wałęsie. Pracował 
na tym stanowisku aż do 1990 
roku. Warto także przypomnieć, 
że w 1989 roku został uczestni-
kiem obrad Okrągłego Stołu, pra-
cował w zespole ds. pluralizmu 
związkowego.

W latach 1962 - 1989 był  
z pewnością jednym z najbar-
dziej aktywnych i zasłużonych 
organizatorów różnych odważ-
nych działań na rzecz demokracji 
i walki o wolną Polskę. Po 1989 
był wielokrotnie posłem na Sejm 
RP z list Komitetu Ogólnopolskie-
go „Solidarność”, następnie partii 
pn. Unia Demokratyczna i Unia 
Wolności.

Angażował się w Sejmie 
również w pracę Komisji Finan-
sów Publicznych oraz Komisji 
Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
nościowej. W latach 1999-2000 
był wiceministrem Rolnictwa  
i Gospodarki Żywnościowej.  

W latach 2010–2015 pracował 
jako doradca prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. Był 
doradcą ds. społecznych. 

 Aktywnie zaangażował się 
w działania solidarnościowe 
dla rodzącej się demokracji  
na Ukrainie. W 2014 roku został 
współzałożycielem Komitetu 
Obywatelskiego Solidarności  
z Ukrainą, był współzałożycielem 
i prezesem Polskiej Izby Produk-
tu Regionalnego i Lokalnego. 
Działał także bardzo aktywnie 
na rzecz upowszechniania wie-
dzy o zbrodniach niemieckich 
w obozie koncentracyjnym  
w Oświęcimiu. W 2012 roku zo-
stał powołany w skład Między-
narodowej Rady Oświęcimskiej,  
w 2013 roku wszedł w skład Rady 
Fundacji Auschwitz-Birkenau. 
W 2006 roku został odznaczo-
ny przez Prezydenta RP Lecha 

Kaczyńskiego Krzyżem Koman-
dorskim z Gwiazdą Orderu Od-
rodzenia Polski. W tym samym 
roku został laureatem Nagrody 
im. Andrzeja Bączkowskiego  
za wzorową służbę publiczną  
i pracę w duchu porozumienia 
„ponad podziałami". W 2016 
roku wraz ze swoją żoną Lu-
dwiką został laureatem Nagrody  
im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Kilka razy miałem okazję 
współpracować z Henrykiem 
Wu j ce m  p o d c z a s  d z i a ł a ń  
na rzecz pomocy dla Osób repre-
sjonowanych. Ostatni raz widzie-
liśmy się i długo rozmawialiśmy 
w dniu pogrzebu Vaclava Havla  
w Pradze. Przez kilka godzin 
wspominaliśmy naszego wspól-
nego idola Vaclava Havla. Naj-
pierw na placu przed katedrą  
w Pradze. Potem wspólnie 
uczestniczyliśmy w mszy świętej 

i uroczystościach pogrzebowych 
w Katedrze św. Wita, Waclava  
i Wojciecha. Siedzieliśmy w zim-
nej katedrze, w czasie tej smutnej 
uroczystości w sąsiednich ław-
kach. Również po zakończeniu 
mszy świętej i uroczystości po-
grzebowych przyszliśmy wspól-
nie do ambasady RP w Pradze, 
gdzie w towarzystwie Tadeusza 
Mazowieckiego, Petra Pospi-
chala, Bogdana Zdrojewskiego 
i Lecha Wałęsy wspominaliśmy 
przez ponad dwie godziny  
śp. Vaclava Havla.

Henryk Wujec zmarł w War-
szawie 15 sierpnia 2020 roku, po 
długiej i ciężkiej chorobie. Zo-
stał pochowany na cmentarzu 
wojskowym w Warszawie. Cześć 
Jego pamięci.

23.12.2011 r. Praga, katedra św. Vita. Uroczystości pogrzebowe Vaclava Havla. W drugim rzędzie od lewej: Henryk Wujec i Jan Lityński.  
Za nimi Julian Golak. Fot. Piotr Golak

Pogrzeb śp. Henryka Wujca w Warszawie. Fot. Kancelaria Sejmu / Rafał Zambrzycki
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Jarosław Rybský byl ce-
něným překladatelem lite-
ratury s několika desítkami 
překladů literárních textů. 
Byl také autorem knih s 
názvem „Warkot“ a „Gromił“. 
Navíc byla jeho velkou vášní 
hudba, mnoho let pracoval 
v rozhlasových stanicích 
jako hudební novinář. V 
letech 1990–1994 byl akti-
vním mluvčím první správy 
Polsko-československé so-
lidarity.

Jarosław R ybsk ý se 
odvážně angažoval v akti-
vitách antikomunistického 
podzemí v Polské lidové 
republice, působil v Anti-
komunistické organizaci 
pro mládež, v Asociaci ne-
závislých studentů a přede-
vším v organizaci Polsko-če-
skoslovenské solidarity. Ve 

dnech od 3.11. do 5.11.1989 
byl spoluorganizátorem le-
gendární Přehlídky nezávislé 
československé kultury ve 
Vratislavi, o které Václav Ha-
vel řekl, že byla „předehrou 
k sametové revoluci“.

V roce 1990 se podílel 
na legalizaci polsko-česko-
slovenské organizace Soli-
darity a byl zvolen jedním 
z prvních šesti mluvčích již 
registrovaného sdružení. V 
roce 1997 spoluorganizo-
val první návštěvu českého 
předsedy vlády Petra Pithar-
ta ve Vratislavi.

V roce 2008 mu byl za 
jeho aktivity ve prospěch 
demok ratických změn 
udělen Zlatý kříž za zásluhy.

Jarosław Rybski był cenionym 
tłumaczem literatury, posiada-
jącym w swoim dorobku kilka-
dziesiąt przekładów tekstów 
literackich. Był także autorem 
książek pt.:„Warkot” i „Gromił” . 
Ponadto Jego wielką pasją była 
muzyka, przez lata pracował  
w rozgłośniach radiowych jako 
dziennikarz muzyczny. W la-
tach 1990 - 1994 był aktywnym 
Rzecznikiem pierwszego Zarządu 
Solidarności Polsko - Czechosło-
wackiej.

Jarosław Rybski był odważnie 
zaangażowany w działalność an-
tykomunistycznego podziemia 
w PRL-u, działał w Młodzieżowej 
Organizacji Antykomunistycznej, 
Niezależnym Zrzeszeniu Studen-
tów, a przede wszystkim w ruchu 
Solidarności Polsko - Czechosło-
wackiej. W dniach 3-5. XI 1989 
roku był współorganizatorem 
legendarnego Przeglądu Nieza-
leżnej Kultury Czechosłowackiej 
we Wrocławiu, który Vaclav Havel 
nazwał  „uwerturą do Aksamitnej 
Rewolucji”. 

W roku 1990 przyczynił się 
do legalizacji organizacji pn. So-
lidarność Polsko - Czechosłowac-

ka i został wybrany na I Zjeździe 
członków stowarzyszenia SPCz, 
który odbył się we Wrocławiu, 
jednym z pierwszych sześciu 
Rzeczników SPCz – członków 
zarządu już zarejestrowanego ofi-
cjalnie stowarzyszenia. Jarosław 
Rybski był cenionym tłumaczem 
literatury, posiadającym w swoim 
dorobku kilkadziesiąt przekładów 
tekstów literackich. Był także au-
torem książek pt. „Warkot” i „Gro-
mił”. Przez długie lata pracował 
w rozgłośniach radiowych jako 
dziennikarz muzyczny, bowiem 
muzyka była jego wielką pasją. 

W roku 1990 przyczynił się  
do legalizacji organizacji Solidar-
ność Polsko - Czechosłowacka  
i został wybrany jednym z pierw-
szych sześciu Rzeczników już za-
rejestrowanego stowarzyszenia.  
W 1997 roku współorganizował 
pierwszy przyjazd do Wrocławia 
premiera Czech Petra Pitharta.

W 2008 roku za działalność 
na rzecz demokratycznych 
przemian otrzymał Złoty Krzyż 
Zasługi.

Julian Golak
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 31 grudnia 2020 roku  
we Wrocławiu po ciężkiej cho-
robie nowotworowej zmarł oj-
ciec Maciej Zięba, dominikanin, 
filozof i publicysta. Pochodził  
z rodziny o tradycjach patriotycz-
nych. Jego brat Wojciech Zięba 
działał aktywnie między innymi 
w duszpasterstwie akademic-
kim „Wawrzyny” we Wrocławiu. 
Maciej Zięba był w przeszłości 
autorytetem dla rodzącej się So-
lidarności, współorganizatorem  
i dyrektorem Europejskiego Cen-
trum Solidarności w Gdańsku. 

Maciej Zięba urodził się we 
Wrocławiu w 1954 roku. W latach 
1973-78 studiował fizykę na Wy-
dziale Matematyki, Fizyki i Chemii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Na-
stępnie pracował naukowo jako 
fizyk w Instytucie Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu. Od 1973 roku był związany 
z kręgami opozycji antykomuni-
stycznej, zaangażowany w pracę 
między innymi w Klubach Inte-
ligencji Katolickiej. Został także 
członkiem zarządu, a następnie 
wiceprezesem wrocławskiego 
KIK-u. 

Poznaliśmy się w sierpniu 
1980 roku, gdy Maciej Zięba 
został jednym z pierwszych eks-
pertów rodzącej się Solidarności  
w słynnej Zajezdni Autobusowej 
nr 7 we Wrocławiu. Byłem wtedy 
organizatorem strajku w ZGPiT, 

następnie delegatem do MKS-u  
i członkiem Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego we Wro-
cławiu. Przebywałem przez kilka 
dni na terenie tej właśnie zajezd-
ni autobusowej przy ul. Grabi-
szyńskiej we Wrocławiu, gdzie 
bardzo liczyły się rady mądrego  
i odważnego Macieja Zięby. 

Później był także ekspertem 
Międzyzakładowego Komitetu 
Założycielskiego, a następnie Re-
gionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidar-
ność". Został także założycielem 
i pierwszym redaktorem naczel-
nym „Solidarności Dolnośląskiej", 
potem dziennikarzem „Tygodnika 
Solidarność" w Warszawie.

W sierpniu 1981 roku, nie-
spodziewanie wstąpił do za-
konu dominikanów. Po trzech 
miesiącach wraz z kolegami  
z Solidarności „zrywaliśmy boki”, 
czytając jego pierwszą książecz-
kę wydaną jeszcze w podziemiu 
pt. „Sto dni szczenięcia pańskie-
go”, w której niezwykle szczerze 
opisywał swoje pierwsze kroki  
w zakonnie dominikanów.  
W 1986 r. złożył śluby wieczyste, 
a w 1987 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie. Uczestniczyłem  
w jego pierwszych mszach  
św. we Wrocławiu.

W 1997 r. uzyskał stopień 
doktora, był także stypendystą 
Uniwersytetu w Eichstätt, Ca-
tholic University of America (Wa-

szyngton) oraz American Enter-
prise Institute w Waszyngtonie. 
Opublikował następujące książki: 
„Sto dni szczenięcia pańskiego”, 
„Biało-czarne zapiski" (1987), 
„Chrześcijaństwo-demokracja- 
kapitalizm" (wraz z M. Novakiem 
i A. Rauscherem, 1993), „Po szko-
dzie? Przed szkodą?" (1996), „De-
mokracja i antyewangelizacja" 
(1997), „Niezwykły pontyfikat" 
(1997), „Papieże i kapitalizm" 
(1998). 

Napisał i opublikował kilka-
set artykułów w prasie krajowej:  
w „Tygodniku Powszechnym”, 
„Przeglądzie Politycznym”, 
„Znaku”, „Ethosie”, „Odrze”, „Res 
Publice”, a także w prasie zagra-
nicznej. Jego opracowania były 
doceniane i tłumaczone w USA, 
Anglii, Niemczech, Czechach oraz  
na Ukrainie.

Od 1990 r. był wykładowcą 
w Kolegium Filozoficzno-Teolo-
gicznym w Krakowie. W latach 
90 - tych XX wieku uczestniczył 
w kilkudziesięciu seminariach  
i konferencjach. Wygłaszał tak-
że gościnnie wykłady na wielu 
wyższych uczelniach w Polsce, 
USA, Włoszech, Czechach, a także 
na Ukrainie. Był członkiem rady 
programowej Studium Generale 
Europa przy Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie, Centrum 
im. Adama Smitha w Warszawie 
oraz kwartalnika myśli poli-

tycznej Civitas. Współzałożyciel  
w 1992 r. i członek zarządu 
Ośrodka Myśli  Politycznej  
w Krakowie. W latach 1998-2006 , 
przez dwie kadencje był prowin-
cjałem Polskiej Prowincji Domini-
kanów. Był również założycielem  
i od 1995 roku dyrektorem In-
stytutu Tertio Millennio, jednym  
z organizatorów, a w latach 2007-
2010 dyrektorem Europejskiego 
Centrum Solidarności w Gdań-
sku. Jeden z najmądrzejszych 
księży katolickich jakich pozna-
łem w swoim życiu. Źle znosił  
w ostatnich latach swojego życia 
tzw. „wojnę polsko - polską”, uwa-
żał, że pomimo wszystko należy 
się spotykać i zawsze konstruk-
tywnie rozmawiać.

Julian Golak
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25.12.2020 roku, w wigi-
lię Świąt Bożego Narodzenia,  
zmarł w Katowicach Janek Sta-
chowski. Ukończył bohemistykę  
na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Był jednym z najdłużej pracu-
jących polskich dyplomatów  
w ambasadzie RP w Pradze, 
(1991- 1996 oraz 1998- 2002). 
Był bohemistą, znakomitym tłu-
maczem książek wielu czeskich 
autorów, uznawany za perfekcyj-
nego, niezwykle dokładnego tłu-
macza. Był niewątpliwie jednym  
z najwybitniejszych tłumaczy, 
który na język polski przełożył 
niektóre dzieła takich autorów 
jak: Vaclav Havel, Bohumil Hra-
bal, Josef Skvorecki. Był także 
tłumaczem wielu filmów, nie-

kwestionowanym autorytetem 
w dziedzinie kultury czeskiej  
w Polsce i promocji literatury 
czeskiej za granicą.

 Szczególnie pokochał twór-
czość Bohumila Hrabala, a jego 
tłumaczenie „Będzie gorzej” Jana 
Pelca, zostało uznane przez kole-
gów po fachu za książkę wybitną.

Mówił biegle w języku na-
szego południowego sąsiada. 
Miał zdolności mówienia także  
w czeskiej gwarze, w tzw. języ-
ku hospodzkim czeskim. Nawet 
śp. prof. Jacek Baluch doceniał 
tą niezwykłą zaletę  Janka, który 
mówił swobodnie tak, jak stali 
bywalcy czeskich piwiarni…

Od samego początku Janek, 
był aktywnym  członkiem stowa-

rzyszenia Solidarność Polsko - 
Czesko - Słowacka. Poznaliśmy 
się zaraz po  aksamitnej rewolu-
cji.  Uczestniczył  między innymi  
w pierwszym spotkaniu prezy-
denta Vaclava Havla z Lechem 
Wałęsą, zorganizowanym przez 
naszą organizację w marcu 
1990 roku w Karkonoszach  
i na Śnieżce.

Uczestniczył także w wielu 
akcjach SPCzS-u, był jedynym 
przedstawicielem SPCzS-u  
w Katowicach, który regularnie 
przyjeżdżał na zjazdy naszej 
organizacji. Wielokrotnie brał 
aktywnie udział w festiwalach 
filmowych i teatralnych w Cie-
szynie, organizowanych przez 
SPCz-S.

Nasze ostatnie spotkanie 
miało miejsce przed rokiem  
w Czeskim Cieszynie, podczas 
którego Janek wydał swoją spon-
taniczną opinię o tłumaczeniu 
na język polski wspomnień Petra 
Holubara, czeskiego desydenta; 
…Jeżeli Petr napisał „kurwa”, to 
ma być przetłumaczone „kurwa”, 
a nie jakaś literka „k” z kropka-
mi… Taki był Janek, zawsze 
dokładny, dobrze usposobiony 
i optymistycznie nastawiony 
do ludzi i życia. Będzie nam Go 
brakowało, bo był jedyny i nieza-
stąpiony. To wielka strata dla nas 
żyjących jeszcze na tym świecie, 
że nie spotkamy już Janka, który 
bywał tak regularnie, szczególnie 
w Cieszynie… 

Julian Golak

JAN STACHOWSKI. WSPOMNIENIE
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25. prosince 2020 (na První 
svátek vánoční) zemřel v Katovi-
cích Janek Stachowský. Vystudo-
val bohemistiku na Jagellonské 
univerzitě. Byl jedním z nejdéle 
sloužících polských diplomatů na 
polském velvyslanectví v Praze 
(1991-1996 a 1998-2002). Byl bo-
hémem, vynikajícím překladate-
lem knih mnoha českých autorů, 
byl považován za dokonalého, 
mimořádně přesného překlada-
tele. Byl nepochybně jedním z 
nejvýznamnějších překladatelů, 
který do polštiny přeložil mimo 
jiné některá díla autorů, jako jsou 
například Václav Havel, Bohumil 
Hrabal a Josef Škvorecký. Byl také 
překladatelem mnoha filmů, byl 
nespornou autoritou v oblasti če-
ské kultury v Polsku a propagace 
české literatury v zahraničí.

 Miloval zejména díla Bohu-
mila Hrabala, ale jeho překlad 
Jana Pelce „Bude to horší“ uzna-
li jeho kolegové jako vynikající 
knihu.

Dokázal také mimořádně 
plynule hovořit jazykem našeho 
jižního souseda. Měl také schop-
nost mluvit českým dialektem, 
tzv. v hospodskou češtinou. Do-
konce i zesnulý prof. Jacek Baluch 
ocenil tento mimořádný talent 
Janka, který hovořil tak svobodně 
jako štamgasti českých pivnic ...

Janek byl od samého začátku 
aktivním členem sdružení Pol-
sko-česko-slovenské solidarity. 
Setkali jsme se hned po same-
tové revoluci. Zúčastnil se mimo 
jiné prvního setkání prezidenta 
Václava Havla s Lechem Wałęsou, 
které naše organizace uspořádala 
v březnu 1990 v Krkonoších a na 
Sněžce.

 Podílel se také na mnoha ak-
cích SPCzS, byl jediným zástup-
cem SPCzS v Katovicích, který se 
pravidelně účastnil jednání naší 
organizace. Aktivně se účastnil 
mnoha filmových a divadelních 
festivalů v Těšíně, pořádaných 
SPCz-S.

Naše poslední setkání se 
konalo před rokem v Českém 
Těšíně, během něhož Janek vy-
jádřil své spontánní stanovisko k 
překladu pamětí českého obyva-
tele Petra Holubara do polštiny; 
... Pokud Petr napsal „kurva“, musí 
se překládat „kurva“, ne nějaké 
písmeno „k“ s tečkami ... Byl to Ja-

nek, vždy přesný, dobře naladěný 
a optimistický k lidem a životu. 
Bude nám chybět, protože byl 
jedinečný a nenahraditelný. Pro 
nás, kteří stále žijeme v tomto 
světě, je velkou ztrátou, že už ne-
budeme potkávat Janka, který 
býval tak pravidelně, zejména v 
Těšíně ...

Zesnulý Jan Stachowský (první zprava), vedle Pavla Foglová, Petruška Šustrová,  
Julian Golak. Český Těšín před Kinem Central, 2019. 

31. prosince 2020 ve Vratisla-
vi po těžké rakovině zesnul otec 
Maciej Zięba, dominikán, filozof 
a novinář, pocházel z rodiny s 
vlasteneckými tradicemi. Jeho 
bratr Wojciech Zięba působil 
mimo jiné v akademické farnosti 
„Wawrzyny“ ve Vratislavi. Maciej 
Zięba byl v minulosti autoritou 
v rodící se Solidaritě, byl spo-
luorganizátorem a ředitelem 
Evropského centra solidarity v 
Gdaňsku.

 Maciej Zięba se narodil ve 
Vratislavi v roce 1954, v letech 
1973-78 studoval fyziku ve Vra-
tislavi na Fakultě matematiky, fy-
ziky a chemie Vratislavské unive-
rzity. Poté pracoval jako fyzik na 
Ústavu meteorologie a vodního 
hospodářství ve Vratislavi.

Již od roku 1973 byl svázán s 
kruhy protikomunistické opozice, 
angažoval se mimo jiné v Klu-
bech katolické inteligence. Stal 
se také členem představenstva 
a poté viceprezidentem Vratisla-
vského KIK.

Setkali jsme se v srpnu 1980, 
kdy se Maciej Zięba stal jedním 
z prvních odborníků rodící se 
Solidarity ve slavném autobuso-
vém nádraží č. 7 ve Vratislavi. V 

té době jsem byl organizátorem 
stávky v ZGPiT, poté delegátem 
MKS a členem mezipodnikového 
stávkového výboru ve Vratislavi. 
Několik dní jsem pobýval v areálu 
tohoto autobusového depa č. 7 
na ul. Grabiszyńské ve Vratisla-
vi, kde byly rady moudrého a 
odvážného Macieje Zięby velmi 
ceněny.

 Později byl také odborníkem 
Mezipodnikového zakládajícího 
výboru a poté také tzv. Dolno-
slezského regionu NSZZ „Solida-
rita“. Stal se také zakladatelem a 
prvním šéfredaktorem časopisu 
„Solidarność Dolnośląska“, poté 
byl také novinářem časopisu „Ty-
godnik Solidarność“ ve Varšavě.

V srpnu 1981 (pouhé tři 
měsíce před zavedením stanného 
práva v Polsku) se nečekaně při-
pojil k dominikánskému řádu. Po 
třech měsících jsme spolu s mými 
přáteli ze Solidarity „pukali ze 
smíchu“ při čtení jeho první kni-
hy vydané v podzemí s názvem 
„Sto dní panského štěněte“, ve 
kterém upřímně popsal své první 
kroky v dominikánském řádu. V 
roce 1986 složil věčné sliby a v 
roce 1987 byl vysvěcen na kněze. 
Zúčastnil jsem se jeho prvních 

mší ve Vratislavi.
V roce 1997 získal doktorát, 

byl také držitelem stipendia 
na univerzitě v Eichstättu, na 
Catholic University of America 
(Washington) a v American Enter-
prise Institute ve Washingtonu.

Vydal následující knihy: „Sto 
dní panského štěněte“, byla to 
brožura vydaná během stanného 
práva po prvních 100 dnech slu-
žby v dominikánském řádu.

Další důležitější knihy; „Bílo-
-černé spisy“ (1987), „Křesťan-
ství-demokracie-kapitalismus“ 
(spolu s M. Novakem a A. Rau-
scherem, 1993), „Po škodě? Před 
škodou?“ (1996), „Demokracie a 
anti-evangelizace“ (1997), „Mi-
mořádný pontifikát“ (1997), „Pa-
pežové a kapitalismus“ (1998).

Napsal a publikoval několik 
stovek článků v celostátním tisku: 
Tygodnik Powszechny, Przegląd 
Polityczny, Znak, Étos, Odra, Res 
Publica a také v zahraničním ti-
sku. Jeho práce byly oceněny a 
přeloženy v USA, Anglii, Němec-
ku, České republice a na Ukrajině.

Od roku 1990 přednášel na 
Filozofické a teologické fakultě v 
Krakově. V 90. letech dvacátého 
století se účastnil desítek semi-

nářů a konferencí. Přednášel také 
na mnoha univerzitách v Polsku, 
USA, Itálii, České republice a také 
na Ukrajině.

Byl členem programové 
rady Studium Generale Europa 
na Akademii katolické teologie 
ve Varšavě, Centrum im. Adam 
Smith ve Varšavě a Civitas čtvr-
tletníku politického myšlení. Spo-
luzakladatel v roce 1992 a člen 
správní rady Centra politického 
myšlení v Krakově.

V letech 1998-2006 byl na 
dvě funkční období zvolen pro-
vinciálem polské dominikánské 
provincie.

Byl také zakladatelem a od 
roku 1995 ředitelem institutu 
Tertio Millennio Institute.

Byl také jedním z organi-
zátorů a v letech 2007–2010 
ředitelem Evropského centra 
solidarity v Gdaňsku. Byl jedním 
z nejmoudřejších katolických 
kněží, jaké jsem v životě potkal. 
Špatně snášel tzv. „polsko-pol-
skou válku“ a věřil, že navzdory 
všemu by se člověk měl setkat a 
vždy konstruktivně mluvit.

Julian Golak

OTEC MACIEJ ZIĘBA (1954 - 2020)

JAN STACHOWSKÝ (VZPOMNÍNKA)
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W dniu 20.03.2021 roku,  
w godzinach wieczornych zmarł 
Jan Mroczkowski. Od 1982 roku 
był zaangażowany w działalność 
opozycyjną w strukturach pod-
ziemnej  „Solidarności”. Ponad  
30 razy jako kurier przenosił 
przez „zieloną granicę” ulotki, 
książki, prasę podziemną, a także 
inne zakazane materiały. Prze-
rzucał nielegalnie przez „zieloną 
granicę” także radiostację z Polski 
do Czechosłowacji. 

Z Czechosłowacji przenosił 
zakazane publikacje Karty 77. 
Współorganizował w połowie 
1989 roku przerzut przez gra-
nicę do Polski, poszukiwanego 
czeskiego opozycjonisty Standy 
Devatego, który ukrywał się w 
jego domu, w specjalnie wyko-
nanej skrytce.

Znałem Janka od wielu lat, 
często telefonował do mnie, spo-
tykaliśmy się przy każdej możli-
wej okazji. Osobiście składałem 
wniosek do czeskiej ambasady 
w Warszawie, aby został uho-
norowany za swoją działalność  
specjalnym wyróżnieniem. 

Ambasador Republiki Cze-
skiej w Warszawie Jakub Karfik 
odznaczył Jana Mroczkowskiego 
medalem „Złotej Lipy”, przyzna-
nym przez władze Republiki Cze-
skiej. Uroczystość, którą miałem 
zaszczyt prowadzić odbyła się  
w dniu 24.11.2016 roku w Urzę-
dzie Wojewódzkim we Wrocła-
wiu. Laudacji, którą przygo-

towałem,  wysłuchał nie tylko  
śp. Jan Mroczkowski i Jego naj-
bliższa Rodzina, ale także posło-
wie na Sejm RP, działacze SPCzS, 
Marszałek Województwa Dolno-
śląskiego - Cezary Przybylski, 
Wojewoda Dolnośląski - Paweł 
Hreniak, konsul Republiki Cze-
skiej we Wrocławiu- Arkadiusz 
Ignasiak oraz przedstawiciele 
MSZ. Wszyscy uczestnicy uroczy-
stości byli zadziwieni nieznaną 
bliżej działalnością odważnego 
kuriera Solidarności Polsko - Cze-
chosłowackiej.

Jego niezwykle odważną 
działalność na pograniczu upa-
miętnia jedyny w Europie „Szlak 
Kurierów Solidarności Polsko- 
Czesko-Słowackiej” w górach 
ziemi kłodzkiej.  Zdjęcia Jana 
Mroczkowskiego umieszczone 
są na każdej tablicy informacyj-
nej na tym szlaku edukacyjnym, 
zorganizowanym  przez Solidar-
ność Polsko - Czesko - Słowacką  
w górach,  wzdłuż granicy polsko - 
czeskiej. Jan Mroczkowski  po-
został do końca życia skromnym 
człowiekiem. Uważam, że jest 

jedną z najbardziej zasłużonych 
Osób dla odzyskania wolności 
i demokracji w Polsce i w Cze-
chach. 

Ostatnie nasze spotka-
nie miało miejsce w dniu  
27 sierpnia 2020 roku, podczas 
uroczystości otwarcia Skweru 
Solidarności Polsko - Czesko - 
Słowackiej we Wrocławiu. Janek 
spotkał się wtedy  po raz ostatni                                                                                
z  przyjaciółmi z działalności  
opozycyjnej na pograniczu.

Julian Golak

JAN MROCZKOWSKI. WSPOMNIENIE

Wrocław, 24. 11. 2016 r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Dekoracja Jana Mroczkowskiego przez Jakuba Karfika- ambasadora Rep. Czeskiej. 
Wręczenie medalu "Złotej Lipy", przyznanego przez Rząd Rep. Czeskiej. Pierwszy z lewej: Jan Mroczkowski.

Wrocław, 27.08.2020 r. Spotkanie z Andrejem Droba - ambasadorem Rep. Słowackiej  
w Polsce. Pierwszy z prawej: Jan Mroczkowski. Fot. Julian Golak

Jan Mroczkowski (z lewej), wraz z synem Maciejem i żoną Barbarą podczas uroczystości 
otwarcia Skweru SPCzS we Wrocławiu w dniu 27. 08. 2020 roku. Fot. Julian Golak
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 Jubileuszowy weekend 
z Teatrem William-Es

W październiku 2020 roku 
Teatr William – Es obchodził jubi-
leusz 15-lecia istnienia. Z tej oka-
zji zaprezentował wałbrzyskiej 
publiczności różne spektakle  
i koncerty. Wydarzenia odbyły 
się zarówno na scenie Starej 
Kopalni jak i w innych miejscach 
miasta. Pierwszym spektaklem 
było przedstawienie dla dzieci 
pt. ,,Calineczka’’, które zostało 
wystawione na scenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 5  
w Wałbrzychu. Jest to jedyna 
szkoła posiadająca scenę teatral-
ną. W przedstawieniu uczestni-
czyli uczniowie klas drugich.  
O ile dotychczasowe produkcje 
dla dzieci Teatru William-Es były 
właściwie od początku do końca 
utrzymane w konwencji komedii, 
to „Calineczka” jest przedstawie-
niem, któremu typowa dla An-
dersena nostalgia podyktowała 
inny nieco charakter.

 Już sam początek przedsta-
wienia (pojawienie się człowieka 
w surducie i w cylindrze) suge-
ruje, ze przedstawienie będzie 
nieco inne od poprzednich. 
Podobnie narodziny Calineczki 
to scena liryczna, zupełnie inna 
od tych, z których zbudowane 
dotąd były przedstawienia Bajko-
wej Sceny. Także muzyka całego 
prologu przenosi tak dzieci, jak 
i dorosłych w teatralno - ander-
senowski świat. Nastrój zmienia 
się, gdy na scenie pojawiają się 
pierwsze z epizodycznych po-
staci, czyli żaby. W tym bowiem 
momencie nostalgia ustępuje 
miejsca dowcipowi, tak charak-
terystycznemu dla dziecięcych 
spektakli Teatru William-Es. 
Ropuch, śpiewający i tańczący 
piosenkę na melodię ,, Zimnego 
drania’’, budzi wśród dziecięcej 
publiczności śmiech (w tej roli 
dobrze się odnalazł Damian 
Jankowski). Calineczkę zagrała 
Justyna Pacoń.

Kolejne z pojawiających się 
postaci, poza andersenowskim 
tekstem, rozśmieszają zarów-
no młodszych jak dorosłych 
widzów zabawnymi dialogami  
i piosenkami do melodii szlagie-
rów lat trzydziestych XX wieku. 
Aktorzy wykazali się znako-
mitym warsztatem aktorskim  

i wokalnym. Wszystkie pio-
senki były śpiewane na żywo,  
co w dzisiejszych czasach jest 
ewenementem. Muzykę do spek-
taklu skomponował Konstanty 
Rożek. Scenografię zaprojektował 
Takis Makandasis. Dużym atutem 
przedstawienia jest reżyseria 
Danuty Gołdon-Legler, która 
znakomicie połączyła nostalgię  
z wątkami komediowymi, po-
przez takie potraktowanie baśń 
Andersena nabrał lekkości i świe-
żości spojrzenia. Tak rzewność jak 
i liryka tekstu Andersena miesza 
się z dowcipem i lekkością, dzięki 
czemu „Calineczka”, choć inna niż 
poprzednie przedstawienia tej 
sceny, jest podobnie jak poprzed-
nie atrakcyjna tak dla dzieci jak 
dorosłych. 

11 października 2020 roku  
w Kolegiacie pw. NMP Bolesnej 
i Św. Aniołów Stróżów w Wał-
brzychu odbył się skierowany 
do dzieci i dorosłych spektakl 
Pastuszkowie Matki Bożej,  
w reżyserii Danuty Gołdon-Le-
gler, reżyserki, aktorki, wokalistki 
i założycielki Ogólnopolskie-
go Teatru William-Es. Z okazji 
obchodów XV-lecia Teatru,  
w niedzielę, po wieczornej mszy 
świętej, wierni zostali zaprosze-
ni na doświadczenie pięknego  
i wzruszającego przedstawienia 
historii trójki dzieci, wybranych 
przez Boga do spełnienia ważne-
go zadania. Pastuszkowie Matki 
Bożej w przystępny sposób po-
kazują historię targanej wojną 
Portugalii i Europy, kładąc nacisk 
na wiarę i objawienia fatimskie, 
jakich doświadczyła trójka ma-
łych dzieci. Dzieci, które nie 
umiały pisać i czytać, nie chodziły  
do szkoły i zajmowały się wy-
pasem owiec. Daty i konkret-
ne wydarzenia są możliwe  
do odtworzenia dzięki relacjom 
niedawno zmarłej (13.02.2005) 
Siostry Łucji dos Santos, która 
wstąpiła do zakonu w 1925 roku 
i poświęciła swoje życie kultowi 
Niepokalanego Serca Maryi.

Akcja przedstawienia roz-
poczyna się 13 maja 1917 r.  
w Portugalii, kraju skołatanym 
wewnętrznymi konfliktami, kiedy 
to za samo posiadanie różańca 
można było trafić do więzie-
nia. Walka o władzę, represje 
katolików, morderstwa, nęka-
nie księży, niszczenie świątyń, 

Marta Chrisidu, Danuta Gołdon - Legler 

XV-LECIE TEATRU WILLIAM-ES W WAŁBRZYCHU

Danuta Gołdon - Legler w roli Matki Bożej w spektaklu „Pastuszkowie Matki Bożej”  
w kościele św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu.

Scena ze spektaklu „Jądro ciemności”
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zamknięcie domów modlitwy, 
szkół i ośrodków dobroczynnych, 
usunięcie religii z edukacji dzieci 
i młodzieży, zakaz noszenia szat 
duchownych poza kościołami  
i urządzania procesji – to wszyst-
ko działo się w Portugalii przez 
8 lat przed wybuchem I wojny 
światowej. Wcześniej mocno wie-
rzące społeczeństwo, monarchia 
uznająca jednego króla, jednego 
Boga, państwo mocno ugrunto-
wane w wierze chrześcijańskiej 
i obrządku katolickim, zostało 
wystawione na ogromną próbę. 
Próbę wiary.

Troje dzieci - Łucja dos Santos 
(10 lat) grana przez Karolinę Wo-
lańską, Franciszek (9 lat), którego 
zagrał Michał Nogawka i Hiacyn-
ta Marto (7 lat) przedstawiona 
przez Justynę Pacon, wypasając 
owce, nieopodal Fatimy, doznało 
objawień Matki Boskiej, w rolę 
której wcieliła się Danuta Gołdon 
-Legler. Pierwsze objawienie się 
Matki Boskiej zostało poprzedzo-
ne dwukrotnym błyskiem światła. 
Dzieci ujrzały kobietę otoczo-
ną świetlną poświatą, ubraną  
na biało, w suknię i szal. Nie wie-
działy, że to Matka Boska, więc 
nazwały ją Piękna Pani. Maryja 
zapowiedziała, że będzie do nich 
przychodzić regularnie - przez 
kolejne 6 miesięcy, 13 dnia mie-
siąca o tej samej godzinie, około 
południa. Objawiała się dzieciom 
tak, jak powiedziała. Przeka-
zywała im ważne informacje  
o świecie, przykazała odmawia-
nie różańca w intencji zakończe-
nia I wojny światowej, zachęcała 
je do nauki czytania, i obiecała, 
że w październiku powie, kim jest 
i czego chce, i uczyni cud, aby 
wszyscy uwierzyli. Matka Boska 
wyjawiła też dzieciom tajemnice 
fatimskie i nauczyła modlitwy:  
„O mój Jezu, przebacz nam nasze 
grzechy, zachowaj nas od ognia 
piekielnego, zaprowadź wszyst-
kie dusze do nieba, a szczególnie 
te, które najbardziej potrzebują 
Twojego miłosierdzia.”

Piękna Pani spełniała wiele 
obietnic, które złożyła w trakcie 
objawień. Uzdrawiała niektórych 
chorych. Prosiła o modlitwę ró-
żańcową, ponieważ to ona za-
kończy wojnę. W październiku 
ujawniła, że jest Matką Bożą Ró-
żańcową. Nakazała wybudować 
kaplicę na Jej cześć w miejscu 
objawień. Oznajmiła koniec 
wojny i rzekła: Niech przestaną 
obrażać Boga, On zniósł już zbyt 
wiele zniewag. Po tym uniosła 
się ku słońcu. Dzieci zobaczyły 

św. Józefa z dzieciątkiem błogo-
sławiących światu, Maryję pod 
postacią Matki Boskiej Bolesnej, 
a następnie Matki Boskiej z Góry 
Karmel, a na koniec dorosłego 
Pana Jezusa. Wtedy to zdarzył 
się Cud Słońca, dzięki któremu 
cała Portugalia uwierzyła w ob-
jawienia.

Przybycie Matki Boskiej zapo-
wiedział dzieciom Anioł Portuga-
lii (Jarosław Rosiński). Odwiedził 
je trzykrotnie przed pojawieniem 
się Matki Bożej. Przychodził do 
dzieci w 1916 roku, zapraszając 
je do wspólnej modlitwy. Przy 
drugim spotkaniu zalecił dzie-
ciom umartwianie się w intencji 
nawrócenia grzeszników, a przy 
trzecim widzeniu przykazał dzie-
ciom przyjmowanie ciała i picie 
krwi Chrystusa.

W przedstawieniu nie mo-
gło zabraknąć postaci szatana, 
którego zagrał Marcin Falandys.  
W jednej ze scen szatan naj-
pierw oswoił dzieci ze sobą, 
karmiąc je, a później zaczął 
podejmować próby manipu-
lacji, działając poprzez zastra-
szanie. Dzieci były gnębione  
i zastraszane przez swoje wizje, 
o których zaczęły mówić gło-
śno. Byli ludzie, którzy podążali  
za dziećmi w miejsce objawień. 
We wrześniu stanął tam tłum 
ludzi, a Maryja powiedziała, 
kim jest i czego oczekuje. Łucja 
słyszała, widziała i rozmawiała  
z Aniołem i Matkę Boską. Hia-
cynta widziała ich i słyszała, 
a Franciszek słyszał to, co mówili 
Anioł i Maryja.

Do dziś nie zostały upublicz-
nione pełne treści objawień. Bóg 
czeka aż ludzkość będzie gotowa 
na doświadczanie pełnej miłości - 
Boga i bliźniego. Aż zakończą się 
spory, walki, wojny w domach, 
przy wspólnym stole, w jednej 
rodzinie. Aż zakończą się wojny 
domowe, wojny na tle religijnym 
i walka o władzę w imię własne-
go ja. Bez miłości, w samowoli.

Jądro Ciemności – prawda 
o naturze ludzkiej

18 października 2020 r.  
w Centrum Kultury i Sztuki „Stara 
Kopalnia” w Wałbrzychu odbył 
się spektakl Jądro Ciemności  
w reżyserii Danuty Gołdon-Legler.  
Na scenie Klubu Montownia 
czworo aktorów: Danuta Goł-
don-Legler, Wojciech Gabryś, 
Damian Jankowski i Dariusz Nie-
zubek wprowadziło obecnych 

widzów w świat magii, przed-
stawiając najgorsze fragmenty 
prawdy o naturze człowieka  
w sposób zarazem dosadny, ale 
też przyjemny w odbiorze. Za-
stosowane sposoby wyrażenia 
kunsztu artystycznego poprzez 
teatr cieni i żywego planu, po-
zwoliły wprowadzić uczestni-
ków w swoisty trans, tworząc 
przestrzeń dla wyobraźni widza  
i pozostawiając go w nieustan-
nym oczekiwaniu na ciąg dalszy 
przedstawianej historii. Budującą 
odpowiednie napięcie muzykę 
do spektaklu skomponował Ma-
rek Banaszczyk, a inscenizacją 
zajęła się Danuta Gołdon-Legler 
oraz Dariusz Rosanowski. W ten 
sposób aktorka, reżyserka i wo-
kalistka uczciła obchody XV-lecia 
założonego przez siebie Ogól-
nopolskiego Teatru William-Es.

Spektak l  rozpoczął  s ię  
od zakończenia powieści – sce-
ny śmierci sławnego Kurtza  
i rozmowy Kapitana Marlowa  
z narzeczoną agenta. Pytanie ko-
chającej kobiety o to, czy była 
godna swojego wspaniałego 

narzeczonego, zapoczątkowu-
je rozwinięcie fabuły i przenosi 
widza w świat afrykańskiej dżun-
gli. Beztroski z początku Marlow 
wyrusza w rejs po Tamizie, jego 
intencją jest chęć pomocy sław-
nemu agentowi. Podkreśla też 
fakt, że sam lubi doświadczać. 
Brzydzi się kłamstwa. Jest to 
postać ciekawa samego siebie. 
Nastawiona na przyjemność, 
poznawanie siebie, własnego ja, 
swoich ograniczeń, słabości i re-
akcji. Ciekawa świata. Otwarta na 
doświadczenia. Indywidualista. 
Wprost mówi, że lubi korzystać 
z życia. Wyprawa Eldorado koń-
czy się dla Marlowa zderzeniem  
z brutalną rzeczywistością. 
Marlow ma odszukać Kurtza 
w samym środku lasu – jądrze 
ciemności ludzkiego istnienia. 
W trakcie wędrówki doświadcza 
wielu krzywd wyrządzanych 
miejscowej ludności – gwałtów, 
nadużyć, niewolnictwa, zabija-
nia buntowników, których głowy 
wbijane są na pal i prezentowane 
innym celem zastraszania i mani-
pulowania zależnymi od władzy 

Spektakl „Pastuszkowie Matki Bożej” w kościele św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu.
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słabszymi jednostkami. Spotyka 
się z aktami kanibalizmu, sam 
staje przed dylematem podej-
mowanych decyzji, jak postąpić 
z martwym ludzkim ciałem. Np. 
decyduje o wyrzuceniu za burtę 
ciała swojego sternika – w akcie 
wolności i zachowania jakiejkol-
wiek moralności decyduje o tym, 
by ciało zostało zjedzone przez 
ryby, nie przez ludzi. Układy, 
układziki, władza, potęga, pie-
niądze, żądza. wyzbycie się mo-
ralności - wszystko dla kości sło-
niowej. Przyzwolenie na rasizm, 
pławienie się w morderczości.

Rodzi się w człowieku pyta-
nie: na co mogę sobie pozwolić 
w świecie bez chrześcijaństwa? 
Gdzie jest granica między wolno-
ścią a samowolą? Na co mogę so-
bie pozwolić? To jedno pytanie. 
Drugie to, czego chcę. Jeśli już 
wiemy, co możemy, jeśli znamy 
swoją ciemną i jasną stronę, to 
pozostaje pytanie jakie jest na-
sze pragnienie. Jeśli pragnienie 
wiedzie ku miłości i wolności, to 
nabiera zupełnie innego znacze-
nia. Pozwala poszerzać horyzon-
ty i działać w imię dobra. Jeśli 
pragnienie wiedzie ku destrukcji, 
służąc zaspokajaniu własnej żą-
dzy, zachcianek, kosztem drugie-
go człowieka – wówczas siejemy 
zło i zamiast wolności powstaje 
samowola. Wolność jest w miło-
ści, samowola w ciemności.

Kapitan spotykał różnych 
ludzi, którzy opowiadają mu  
o Kurtzu jak o bogu lub skrajnie 
przeciwnie – jak o upadłym czło-
wieku, dla którego mają współ-
czucie. Postać agenta owiana jest 
tajemnicą. Jest przedstawiona 
tylko w teatrze cienia, a jego 
twarz zostaje uwidoczniona 
publiczności na samym końcu – 
w formie zdjęcia portretowego. 
Wieńczące wyprawę spotkanie 
Marlowa z Kurtzem jest przedsta-
wione jak spotkanie wielkiego, 
potężnego człowieka, cieleśnie 
dominującego nad małym kapi-
tanem. Jednocześnie cień Kurtza 
jest rozmyty, a postać Marlowa 
wyraźna, konkretna. Ich rozmo-
wa jest krótka i treściwa. Agent 
nie ma siły dźwigać ciężaru jaki  
na siebie wziął. Zasmakował za-
bijania, władzy, uprawiał samo-
wolę. Z jednej strony chciał z tym 
skończyć, z drugiej nie mógł tego 
porzucić. W imię tępienia dzikich 
obyczajów, z jakimi spotkał się  
w dżungli, zaczął stosować te 
same praktyki, z którymi walczył, 
zniewalając w ten sposób same-
go siebie. Na koniec rozmowy dał 

Kapitanowi swego rodzaju testa-
ment mówiący o tępieniu dzi-
kich obyczajów. Podróż Kapitana 
symbolizuje dotarcie człowieka 
do jądra ciemności – ciemności 
swojego serca, najgorszych za-
kamarków swojej duszy. Wypra-
wa Eldorado to wyprawa w głąb 
siebie. Co dzieje się w człowie-
ku po takiej wędrówce? Jak żyć  
po dotknięciu jądra ciemności? 
Jak żyć w kłamstwie i kłamiąc 
znając prawdę? Przy kręgosłu-
pie moralnym nieznoszącym 
oszustwa.

Ostatnia scena pokazu-
je nam prawdę. Po powrocie  
do ojczyzny, Kapitan spotkał się 
ponownie z narzeczoną Kurtza, 
graną przez Panią Danutę Goł-
don-Legler. Przyszła do niego  
i zadała pytanie o ostatnie słowa 
swojego ukochanego. Marlow 
wahał się - już miał powiedzieć 
prawdę o agencie - bestialstwie, 
odczłowieczeniu, wyzbyciu się 
zasad moralnych, morderstwach. 
Jednak patrząc na cierpienie nie-
wiasty, słysząc i czując jej miłość 
względem tego człowieka, zde-
cydował się ukoić jej cierpienie  
i zażegnać wątpliwości, czy była 
godna swego ukochanego. Uczy-
nił to w prosty sposób: powie-
dział, że ostatnie słowa, jakie wy-
powiedział Agent Kurtz, to było 
imię jego ukochanej. Dokonał 
wyboru zadając sobie pytanie, 
co będzie lepsze dla tej kobiety – 
poznanie prawdy, która ją zabi-
je, czy życie ciągłą iluzją postaci 
tego człowieka? Może on sam 
nie poznał Kurtza dostatecznie 
dobrze? Może poznał tylko jed-
ną jego odsłonę. Może ta stojąca 
przed nim kobieta znała agenta 
lepiej niż ktokolwiek na ziemi. 
Może ona mimo ciemnej strony 
nadal kochała swojego mężczy-
znę. Takiego, jaki jest, z tym, cze-
go dokonał, gdzie poległ, a gdzie 
się wzniósł. Z jego słabościami 
i przymiotami. Może dzięki tej 
kobiecie poznajemy odpowiedź 
na pytanie, jak żyć po doświad-
czeniu swojego jądra ciemności? 
Dzięki niej okazuje się, że życie 
na tej planecie bez miłości, nie 
ma sensu. Dzięki miłości jesteśmy 
ludzcy. Naszym powołaniem jest 
żyć w miłości i doświadczać jej  
w pełni. Dostrzegamy piękno 
tego świata w powiewie wia-
tru, promieniach słońca, smaku 
jedzenia. Widzimy oczy i dusze 
drugiego człowieka. Odczuwa-
my świat zmysłami. Łączymy te 
dobre i te złe cechy w jednej oso-
bie – dzięki miłości widzimy go 

takim, jaki jest naprawdę.
Danuta Gołdon- Legler zo-

stała odznaczona Złotą Odznaką 
Honorową Zasłużony dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Otrzy-
mała Nagrodę Okolicznością 
Ministra Kultury za działalność 
w dziedzinie teatru.

Spektakle pt. ,, Pastuszkowie 
Matki Bożej’’ i ,, Kwiaty Jana Paw-
ła II’’, które zostały wystawione  
w kościołach: pw. Św. Fran-
ciszka z Asyżu w Wałbrzychu,  
pw. Świętych Aniołów Stróżów 
w Wałbrzychu, pw. Św. Jana 
Nepomucena w Rakoszycach,  
pw. Józefa Robotnika w Wał-
brzychu cieszyły się ogromną 
popularnością i pozytywnym 
odbiorem, co można przeczy-
tać w opiniach zamieszczonych  
na stronie Teatru William-Es. Wi-
dzowie mogli je oglądać zarówno 
na żywo jak i online. 

Danuta Gołdon - Legler zo-
stała odznaczona – Złotą Od-

znaką Zasłużony Województwa 
Dolnośląskiego. Otrzymała rów-
nież Nagrodę Okolicznościową 
Ministra Kultury za działalność 
w dziedzinie teatru.

Spektakle pt. , ,Pastusz-
kowie Matki Bożej’’ i ,,Kwiaty 
Jana Pawła II’’, które zostały 
wystawione w kościołach: pw.  
Św Franciszka z Asyżu w Wałbrzy-
chu, pw. Świętych Aniołów Stró-
żów w Wałbrzychu, pw. Św. Jana 
Nepomucena w Rakoszycach,   
i pw. Józefa Robotnika w Wał-
brzychu cieszyły się ogromną 
popularnością  i pozytywnym od-
biorem, co można było przeczy-
tać w opiniach zamieszczonych  
na stronie Teatru William-Es. Wi-
dzowie mogli je oglądać zarówno 
na żywo jak i online. 

Projekt „Jubileuszowy week-
end z teatrem William - Es” został 
dofinansowany przez Urząd Mia-
sta w Wałbrzychu.

Koncert „Zaczarowana miłość”.

Scena ze spektaklu „Jądro ciemności”
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Přes nepříznivý počátek roku 
2020 probíhala příprava na Dny 
poezie obvyklým způsobem.

Od počátku roku jsem praco-
vala na antologii Stromy průvodci 
našich cest, do níž básně poslali 
účastníci předchozích dvou ro-
čníků a také autoři zúčastnění na 
plenéru ve Wieszczyně. Inspirací 
k básním byly fotografie stromů, 
které si autoři vybrali z mnou při-
pravených fotografií na tvůrčích 
dílnách Dnů poezie. Kniha byla 
vydána s předstihem už v červnu 
2020.

V průběhu května a června 
byly autorům rozeslány pozvánky 
spolu s přihláškami a programem 
21. Dnů poezie, informace byla 
otištěna v regionálním tisku a na 
stránkách spisovatelských orga-
nizací. V červenci jsem začala pra-
covat na přípravě sborníku po-
ezie přihlášených autorů. Sborník 
vyšel na počátku října. Připravo-
vané besedy se žáky a studenty, 
setkání v knihovnách a na akci 
Střediska východočeských spiso-
vatelů i vlastní třídenní festiva-
lové setkání autorů včetně jeho 
zahajovacího večera musely být 
vzhledem k pandemii zrušeny. 
XXI. Dny poezie v Broumově tak 
proběhly díky finanční podpoře 
města alespoň formou vydaných 
knížek.

Ve sborníku s názvem Pod 
potemnělou oblohou publi-
kovalo své básně 60 autorů, 
z toho 26 z Čech, 26 z Polska, 
5 ze Slovenska a po jednom z 
Bulharska, Německa a Ukrajiny. 
V antologii Stromy průvodci 
našich cest, která s básněmi 
obsahovala i barevné fotografie 
stromů, k nimž byly básně na-

psané, publikovalo 50 autorů, 
z toho 20 z Čech, 24 z Polska a 
6 ze Slovenska. Antologii jsem 
měla možnost prezentovat na 
Slovensku v srpnu na večeru 
Ars Poetica Neosoliensis v Ban-
ské Bystrici. Obě publikace měly 
příznivý ohlas jak u autorů, tak u 
ostatních čtenářů.

V průběhu října, listopadu a 
prosince jsem rozeslala zájem-
cům z řad autorů sborníky a an-
tologie a odeslala výtisky i do 
vybraných knihoven v Čechách. 
Protože dotace nepokryla zcela 
náklady na tisk, museli autoři 
uhradit kromě poštovného i 
část nákladů na vydání antologie, 
sborník dostali zdarma.

Bylo nám velice líto, že jsme 
se nemohli setkat. Mrzí mě, že 
byla také přerušena tradice set-
kání autorů s mládeží a dětmi 
broumovských škol, ale pevně 
věřím, že překonáme pandemii 
a že se do škol znovu vypravíme, 
abychom žákům a studentům 
přiblížili poezii i její autory a také, 

jak už se stalo zvykem díky účasti 
zahraničních autorů, i slovanské 
jazyky.

Děkuji městu Broumov, že 
nám finančně pomohlo s vy-

dáním obou publikací a spolu s 
ostatními se těším na další po-
etická setkávání.

Věra Kopecká

OHLÉDNUTÍ ZA XXI. DNY POEZIE V BROUMOVĚ

Tomáš Jirgl
***

Velikán ve chvíli zmaru 
vlastně jen zchromlá páteř 
ruce vpáčené do hrobu 
polibkem lesních matek
Mohyla zlomená v pase
Měna ztracená v čase

Małgorzata Tomczyk
Tęsknota

Jeden promień słońca 
uchwycony w przebły-
skach korony. 
Już wiem, 
nikt nie jest samotny. 
W odblasku nieba, 
w okruchach Twych słów 
nie przemijasz, 
nie odchodzisz, 
jesteś!

Gabriela Grznárová
Po smrti idú stromy do neba

Nebom sa vtáci mihli, 
krídlami hladia alej. 
Do stromov vdýchol šifry 
zimný Boh. 
A šiel ďalej. 
Len požičal im perie  
z krehkosti, celkom malej. 
Po smrti si ich berie 
do neba. 
Možno ďalej…
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Listopadowe wieczory
Gdy Pamięć
Kształty przybiera Kochane 

/ Monika Maciejczyk /

 Mówią . . . do Apelu stańcie
 Nie . . . to ja pójdę do Was
 z tym światełkiem w dłoni
 co nie lęka się Prawdy
 głosem światła płonie

 / Monika Maciejczyk /

Czas Pandemii wyznacza  
i zakreśla nam … miejsce nasze – 
tu i teraz. Człowiek z natury swej 
wolnym jest, a więc prawo wy-
boru obdarza go dobrostanem. 
I na szczęście mamy to prawo  
i wybór ten jest naszym udzia-
łem. Logiczną konsekwencją 
prawa owego będzie decyzja 
nasza – tu i teraz. Bowiem de-
cyzja ta z wolnego wyboru pły-
nąca, może zmienić wszystko  
w życiu naszym. To jak wielka 
Waga, na której zmierzyć się mu-
simy z ciężarem naszych uczuć., 
miłości, wspomnień i tradycji…  
a życiem, zdrowiem i bezpieczeń-
stwem naszym, naszych bliskich 
za których jesteśmy odpowie-
dzialni, a też ludzi nieznanych, 
a spotkanych przypadkiem  
na cmentarzu w Dzień Zaduszny. 
I nikt i nic w czasie tym trudnym 
nie odpowie nam na szekspirow-
skie pytanie… być albo nie być… 
Bowiem w tych słowach zawrze 
się i zakreśli przyszłość nasza  
i ludzi, których spotkamy. Pozo-
stańmy w domach w ten czas 
listopadowego Święta Wszyst-
kich Zmarłych. Przy świecach, 
w ciepłym domowym zaciszu 
wspominajmy i módlmy się 
za Dusze tych, którzy odeszli. 
Usłuchajcie mądrych i dobrych 
rad profesorów medycyny, na-
ukowców, polityków i księży… 
bo powiem Wam, że daleko, to 
czasem tak blisko… najbliżej. 
A świadomość pamięci i umysł 
nasz przywoła ludzi kochanych  
i miejsca gdzie spoczęli na cmen-
tarzach Świata. Przywołajcie  
w myślach tych ludzi i miejsca 
serdeczne, gdzie nie dotrzemy 

ze względu na odległość, granice 
i czas Pandemii Koronawirusa. 

Jezuita - ksiądz dr Jacek 
Prusak wypowiedział dobre  
i krzepiące słowa… „Zmarli będą 
z nami wszędzie i zawsze, jeśli 
tylko w to wierzymy” pomyślmy 
o tych wszystkich, którzy odeszli, 
a żyją w nas – w naszej pamięci.  
I pielęgnujmy tę pamięć. Strzeż-
my jej jak skarbu wielkiego, bo 
to tożsamość nasza, co wyznacza 
nasze miejsce na ziemi i określa 
nas, wpisując w tę jedną i nie-
powtarzalną rzeczywistość, bo 
tylko naszą. Tę, która światem 
naszym jest i wszechświatem. 
Niepowtarzalną i jedyną, taką jak 
i my, tak jedyni i niepowtarzalni 
wśród milionów innych.

Smutny i zamyślony dzień li-
stopadowy, czasem słoneczny, 
czasem zapłakany deszczem. 
Czas, gdy zamiera i usypia buj-
ność świata odsuwając wszystko 
w dziedzinę pamięci. Pola puste, 
nagie drzewa i wiatr. Pomyśl-
my przy stole rodzinnym, przy 
świecach nie tylko o umarłych, 
a też o tych, którzy pozostali sa-
motni w tym wielkim i obcym 
Świecie. Tych, którym pozosta-
ły tylko wspomnienia. Bowiem 
oni to ogrzać się mogą tylko tym 
światełkiem, co w ciemnościach 
płonie i serdecznym, ciepłym 
wspomnieniem bliskich, którzy 
odeszli.

Jaskółeczka

Listopadowe wieczory
Gdy Pamięć
Kształty przybiera Kochane

Kochaliśmy
Byliśmy Kochani
zostaliśmy Sami

Tu i Teraz
Deszcz za oknem
wiatr
włosy traw rozwiewa
smutne nagie drzewa
jak Czarownice,
Przemijanie wróżą

Gałąź sucha
była kiedyś Różą

Między nimi Granica
Światów Niepoznanych
Za nią tylu Kochanych
Dobrych
Miłowanych

I Śpiew słyszę
Ona jedna Tam została
Jaskółeczka 
 

Różany Dwór Polanica 
31 października 2006

Tekst piosenki autorstwa 
Moniki Maciejczyk, do którego 
muzykę napisał kompozytor, pia-
nista Marcin Szczepankiewicz. 
Premiera odbyła się w Klubie 
Muzyki i Literatury we Wrocławiu  
we wrześniu 2019 roku.

Pomyślmy, że w tym smut-
nym dniu znajdziemy też wiele 
radości z bliskości i ciepła ro-
dzinnego, które daje nam siłę  
i moc wspólnoty, która daje nam 
wsparcie, poczucie pewności  
i bezpieczeństwa w tym niepew-
nym i niebezpiecznym Świecie. 
Cieszmy się tą wspólnotą i tym, 
że jesteśmy razem i żyjemy. Bo 
wszystko takie ulotne jak samo 
życie. A gdy za oknem deszcz  
i wiatr, cieszmy się tą bliskością, 
ciepłą strawą i tą szczególną 
wspólnotą, która pozwala nam 
znać i wspominać tych samych 
ludzi, którzy żyli pośród nas. Tych, 
których my znaliśmy, a inni nie 

wiedzą o ich istnieniu. I ten dar 
wspólnych wspomnień jest bez-
cenny.

W dniach tych uroczystych, 
pamiętajmy o Polakach na cmen-
tarzach Świata. O tych co polegli 
za wolność naszą i niepodległość. 
Broniąc tego naszego miejsca  
na polskiej ziemi. Lata zaborów, 
powstań narodowych, rewolucji  
i wojen, walk i tułaczki… ten 
czas kaleki… co ślad pozostawił 
w Polsce i na Świecie mogiłami, 
gdzie kamień, drzewiec krzyża 
lub tylko garstka ziemi i popio-
łów… po nieznanym żołnierzu. 
Wspomnijmy i pochylmy się nad 
tymi co za Polskę, gdzieś tam da-
leko, w obcej ziemi… i nigdy już 
do domu nie wrócą.

Posłuchajcie Państwo pieśni: 
autorka tekstu Monika Maciej-
czyk, autor muzyki Cezary Staw-
ski,  Monika Maciejczyk – Pieśń 
nad Pieśniami (https://youtu.be/
GqLJeEjN96g)

Pamięci Polaków 
na cmentarzach Świata
Wędrowcom szlakami 
martyrologii polskiej

PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI

Mówią... do Apelu stańcie
Nie... to ja pójdę do Was
z tym światełkiem w dłoni
co nie lęka się Prawdy
głosem światła płonie

Monika Maciejczyk

PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI, CZYLI TAK BLISKO, A TAK DALEKO,  
A TEŻ SŁÓW KILKA O JASKÓŁECZKACH CO POZOSTAŁY, 
ORAZ O BEZCENNYM DARZE ŻYCIA.

Monika Maciejczyk w Różanym Dworze
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Pieśń to o Polakach
na cmentarzach Świata
Tych mogiłkach 
nieszczęsnych
i tych co w ziemię wrośli tam
gdzie serce ustało

Ziemio co otulasz 
jak Matka prawdziwa
w łono swe przyjmujesz
ciało i krew polskich dzieci

Ziemio co 
Koisz, spokojem bez pytań
głowy do Snu wiecznego 
złożone
Ty jak Matka kołyszesz
ciała drobne
bezwładne 
bielą śmierci wydane
wolno wrastasz w Ciszę

Ziemio co skrywasz 

śmiertelną Tajemnicę
To co pozostało po tych 
dawnych chłopcach
Tych co na straży daleko
Tam Ojczyzny bronią
Wieczną strażą
na rubieżach Świata

w lasach i stepach 
skwarze pustyni co słońcem 
kości bieli
w morzach i oceanach
interiorach słońcem 
spalonych
wiecznym skutych lodem

Tam , niech Pamięć Twoja
światełko zapali w ciemności
Tam , niech Pamięć Twoja 
pomniki postawi
jak Kamienie Milowe
co Drogi do Domu znaczą …
Pamięcią wieczną śladów 

stóp

 Mówią. . . do Apelu stańcie
 Nie. . . to ja pójdę do Was
 z tym światełkiem w dłoni
 co nie lęka się Prawdy
 głosem światła płonie
 

 / Monika Maciejczyk /
Różany Dwór Polanica 

21 października 2018 roku

Wspomnijmy… i stanie się 
tak blisko, a przecież to tak da-
leko.

I cieszmy się, że… żyjemy.  
I wspólnie możemy przy ciepłym 
piecu zasiąść, gorącą zupą i chle-
bem się podzielić, światełko 
zapalić i wspomnieć tych… co 
odeszli. Pójdźmy w pola i lasy, 

aby oddychać swobodnie z dala 
od ludzkich zgromadzeń. Tam, 
gdzie samotne kapliczki przy-
drożne. I tam światełka Pamięci 
zapalcie waszym bliskim i tym, 
którzy nieznani. 

Pozostańmy w ten czas  
w domach naszych. Pozostawmy 
cmentarze. Niechaj śnią swój sen. 

A wy o życie dbajcie i bądźcie 
ostrożni, myślący i rozważni. Bo-
wiem dar życia jest najwspanial-
szym i bezcennym. I pozostańmy 
w domach w Czas Pandemii…  
a życie nasze chrońmy jak to 
światełko na wietrze w Dzień 
Zaduszny. Tak maleńkie i deli-
katne… co byle jaki najmniejszy 
podmuch wiatru zgasić potrafi.

Monika Maciejczyk
TRENY POLSKIE
 z cyklu 
 W Kraju Starych Ludzi 
I

Bez wybaczenia . . .

 W Kraju Starych ludzi 
 umierają Marzenia
 bez Nadziei
 i bez wybaczenia

 Miasta oniemiałe i ulice
 zastygły w bezruchu
 przerwanym tylko na chwilę
 gdy upadnie laska
 i głos echem powróci
 stare drzwi zaskrzypią
 wiatr targnie okiennicą
 a wszystko na marne 
 i na zatracenie

 A Młodość iskrooka
 włosy w błyszczących lokach 
 co tańczą w świetle dnia
 jędrność i płodność życia
 co Światy nowe rodzi i wznosi
 z okruchów obcego chleba
 na fundamentach Miłości
 tam w wiatrach Czterech Stron 
Świata
 gości
 Ta nasza Młodość co odeszła stąd

 I pierś młodej kobiety
 karmi Światy inne 
 I młodych mężczyzn dłonie
 mocne w pracy znojnej 
 i czułe w pieszczocie

 Słuchaj, słuchaj choć chwilę
 bo chodzi tylko o to . . .
 by powrócić
 Bo w Kraju Starych ludzi
 umierają Marzenia
 wysycha jałowa ziemia
 i myśli 
 a w głowach siwych
 tylko na chwilę się przyśni
 ten dawny
 dawny Świat

 Bo w Kraju Starych ludzi
 umierają Marzenia
 bez Nadziei na jutro
 i bez wybaczenia

 słuchaj , słuchaj choć chwilę
 bo chodzi tylko o to
 by złota nie zmienić w błoto
 by zdążyć wrócić tam
 zanim umrą Marzenia
 wśród Starych Ludzi
 w Kraju Starym
 bez Nadziei
 i bez wybaczenia

refren:
 
Sznur

I widziałam jak chleb suszyli 
staruszkowie mili 
na sznurach jak pranie
kromka po kromce
w słońcu na wietrze
drżał chleb powszedni
jak staruszków ręce

a w dłoniach Sznur

TRENY POLSKIE
 W Kraju Starych Ludzi
 II

 W Kraju Starych Ludzi
 lęk ze snu budzi i niepokój 
 w obawie o Jutro
 I o ten świt co się narodził z nocy
 Strach się skrada . . .
 i czy starczy mocy 
 aby przeżyć dzień

 W Kraju Starych Ludzi
 marzną palce i spiętrzają się 
schody
 wiosny mgnienia
 i słońca maleńkie pogody 
 na ławeczce przed domem śpią

W Kraju Starych Ludzi
zimy się nie kończą
tak nagle jak węgla grudy
co ciepło niosą i otuchę

W Kraju Starych Ludzi
kapcie przydeptane 
szurające
w ciszy wielkiej nocy
i zegar na wieży
bezwzględny
co odmierzy
godzinę śmierci ostatnią
I czyje ręce w całun spowiją
na ostatnią drogę
I czyje głowy nad ciałem pochylą
bliskie czy wrogie 
znane 
czy obce ręce
pieczęć dotyku zapiszą ostatnią

 W Kraju Starych Ludzi

 wielkie wyczekiwanie 

 czy już

 czy za chwilę

 ostatnie się stanie

 I czy przygarnie ktoś psa starego

 co furtki przed obcym broni

 i nogi starcom umywał pokornie

 

 W Kraju Starych Ludzi

 jak po Wielkiej Wojnie 

 życie zmartwychwstanie

 inne … inne … inne

 i całkiem nieznane

 wielkie … wielkie … wielkie

 i ostatnie to wyczekiwanie

refren :

 

 Sznur

 I widziałam jak chleb suszyli 

 staruszkowie mili 

 na sznurach jak pranie

 kromka po kromce

 w słońcu na wietrze

 drżał chleb powszedni

 jak staruszków ręce

 a w dłoniach Sznur
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Jesień w Różanym Dwo-
rze… retrospekcje z COVID 19  
w tle, a też wierni laureaci na-
grody Imienia Róży, wielka proza  
i poezja, grzybobrania, świersz-
cze w kominie i o motylu co  
na biurku usnął snem wiecznym. 

Jesień, polska jesień i tyle 
znaczeń ile słowo pomieścić 
może w swych dawnych i współ-
czesnych zapisach naszej historii. 

I przeminęła jesień Czasu 
Pandemii.

C h i ń s k a  k l ąt wa  m ów i :  
„Obyś żył w ciekawych czasach”.  
We wspomnieniach Sir Hughe 
Montgomery Knatbull - Huges-
sen – brytyjski ambasador w Chi-
nach (opublikowanych w 1949 
roku) napisał, że zanim wyjechał 
z Anglii na placówkę dyploma-
tyczną do Chin (1936), przyjaciel 
powiedział mu o tej chińskiej klą-
twie. Wcześniej Sir Austen Cham-
berlain w liście do przyjaciela 
napisał, że usłyszał to przysło-
wie od dyplomaty brytyjskiego  
w Chinach z adnotacją, że jest to 
jedno z głównych przekleństw 
chińskich rzuconych na wroga. 
Po raz pierwszy przysłowie przy-
toczone zostało publicznie przez 
Sir Josepha Chamberlaina pod-
czas przemówienia w 1898 roku. 
Tak więc podawane z ust do ust 
przysłowie chińskie funkcjonuje 
w obiegu dzięki Brytyjczykom. 
Jednak nie o proweniencję, 
lecz o ważności przekazu rzecz 
cała. Bowiem głęboka prawda  
i mądrość płynie z owego zapisu.  
I mamy oto ciekawe czasy i zanu-
rzeni jesteśmy w rzeczywistości 
po uszy. A owe ciekawe czasy nie 
kończą się nagle, tylko ewoluują 
i trwają. To jak wielkie falowanie. 
Jak okręt na wzburzonym morzu 
i nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie 
ta wielka fala, która może nas za-
topić. A nasza rozwaga i życiowe 
mądrości na nic się tu zdadzą, 
bowiem wszystko rozgrywa się 
bez naszego udziału i wpływu 
na to, co przyniesie jutro. I co 
możemy uczynić.

Moja droga na zły czas, to… 
Dom. Spokojny dom. Pomimo 
wszystko. Dom, gdzie wszystko 
usypia podczas burz i wichrów. 
Dom, gdzie płynie czas jak le-
niwa rzeka. Klimat co daje moc 
przetrwania. Stare meble i książ-
ki, listy sprzed lat przewiązane 
różową wstążką. Myśli spokojne  

i wiele pokory w przyjmowaniu 
trudnych spraw i trudnych słów. 
A za oknem wiewiórki tańczące 
wesoło na gałęziach orzechow-
ca, szpaki na drzewach karmione 
troską o przeżycie, objadające 
pozostawione na drzewach jabł-
ka. Karmniki dla zwierząt z ziar-
nem i chlebem. Pies śpiący przy 
nogach, gdy piszę nocą. Jesienne 
granie świerszczy za kominem. 
Motyl na biurku powoli śniący 
swój wieczny sen. Jesienne grzy-
bobrania, leśne ostępy i sma-
żenie słodkich konfitur. Z dala  
od zgiełku. Zaścianki, przysiół-
ki i jesienny wiatr, jak w starym 
moim wierszu … W ziołach,  
w ziołach wiatr szeleści przed-
wieczorne śpiewa pieśni. Wieczór 
ciepły i świerszcze grają 

 

 W Ziołach

Wiatr szeleści
przedwieczorne
śpiewa Pieśni
O Lecie co minęło
właśnie
O świerszczach
co bajają Baśnie
Zanim wszystko Zimą 
W zapomnieniu zaśnie

Wolany 4 września 2006

 Odpływają gdzieś troski i po-
wraca spokój , serdeczność życia 
zwyczajnego i tak niezmiernie 
ważna… radość z rzeczy wiel-
kich, małych i tych maleńkich.  
A ona krzepi i siły daje i moc. Wra-
cają do Różanego Dworu Goście 
zacni, co wcześniej gościli i nowi, 

co z opowiadań znają, a dotknąć 
chcą tych chwil i przyjąć udział 
w tym dziele wspólnym. Wracają 
laureaci nagród Imienia Róży.

Dniem upalnym wrześnio-
wym zagościła Poezja wraz  
z Rodziną Stasiewiczów. Viola  
i Oskarek słuchali pilnie, zajada-
jąc się ciastem biszkoptowym 
z galaretą i wyspą bitej śmie-
tany, a Jerzy Stasiewicz laure-
at najwyższego wyróżnienia 
Różanego Dworu – nagrody 
Imienia Róży przywiózł do Ró-
żanego Dworu nowy almanach 
roku 2020 Konfraterni Poetów  
w Krakowie pod redakcją sław-
nego Jacka Lubarta - Krzysicy – 
 ikony Piwnicy pod Baranami  
i możnowładcy Literatury Kró-
lewskiego Miasta Krakowa. Tytuł 
tej małej, cennej książki to „Za-
gubieni w domu”- zbiór myśli  
i uczuć poetów czasu Pandemii 
Koronawirusa. To dotknięcie nie-
znanego podarowało literaturze 
polskiej dziwny obraz dni. Tego 
jeszcze nie było, a jednak nade-
szło… tak inne i oryginalne jak 
każdy z nas. Książkę rozpoczy-
na wiersz Wisławy Szymborskiej 
,,Klucz’’. A ja polecam z sił całych 
Państwu tę książkę z manifestu-
jącym się w wierszu noblistki 
przesłaniem – przestrogą. Napi-
sane przed laty, a jakże aktualne 
dzisiaj. Tak bardzo żałuję, że nie 
ma w tym zbiorze mojego tekstu 
pieśni – Dwie Damy, napisanego 
do tej książki z intencją. Dzwo-
nił dnia któregoś Jacek Lubart – 
Krzysica i prosił, by przesłać,  
a ja… nie zdążyłam. I tak bardzo 
żałuję, że codzienne krzątanie  
za chlebem sprawiło, że nie mogę 

czytać swojego wiersza napisa-
nego czarnymi, małymi literami  
na śnieżnobiałej i gładkiej skórze 
papieru. Na okładce nocna, cud-
na i pełna tajemnic krakowska 
uliczka, która ujawni Czytelnikom 
tyle zagubień i wzruszeń wiosny 
2020 roku. Życzę dziełu temu, aby 
tłumaczone było na języki Świata  
i zawędrowało na szczyty i pod 
strzechy w dolinach.

W pewien ciepły październi-
kowy wieczór odwiedzili Różany 
Dwór zacni goście. Sebastian 
Sikora – dyrygent i dyrektor ar-
tystyczny chórów ,, Con Grazia’’ 
i ,, Cantiamo Tutto’’. Absolwent 
Międzynarodowej Wyższej 
Szkoły Logistyki i Transportu 
we Wrocławiu, oraz Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, a także Wydziału Pedagogicz-
no – Artystycznego w Kaliszu  
na kierunku Edukacja Artystycz-
na w zakresie Sztuki Muzycznej  
o specjalności dyrygentura chó-
ralna. Sebastian jest laureatem 
wielu nagród ogólnopolskich  
i wyróżnień. Pracuje z wielkimi 
grupami muzyków i wokalistów. 
Jest Prezesem Zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia Animatorów Kul-
tury ,,Kulturalny Koneser’’. Obec-
nie w najbliższych planach ma 
doktorat z dyrygentury. Człowiek 
renesansu, potrafiący gromadzić 
twórców i wykonawców w imię 
muzyki scenicznej. Zagościł też 
Marcin Szczepankiewicz, pia-
nista i kompozytor utworów 
na fortepian, komponujący też 
wspaniałą muzykę do moich 
wierszy. Gośćmi wieczoru byli 
też Danuta Szczepankiewicz – 
wokalistka, Krzysztof Grzegółka, 

Monika Maciejczyk

JESIEŃ W RÓŻANYM DWORZE

Goście Różanego Dworu
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Monika Burzec i Michał Jelonek. 
Pośpiewaliśmy w salonie … tak z 
serca i Duszy, powspominaliśmy 
dawne czasy i drogi nasze twór-
cze, a też wśród marzeń snuliśmy 
wspólne plany na przyszłość. 
Wieczór ciepły i ciepłe wspo-
mnienia. Prawdziwy Przyjaciół 
Krąg. Tortem wszyscy się raczyli, 
miód i wino pili… 

Złotym, jesiennym dniem 
w samo południe przyjechała 
Anusia Brzeska – poetka polska, 
obecnie doktorantka Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Przy różanej 
herbatce, na balkonie otulonym 
winem czerwonym od upału  
i jesieni, tak się zagadałyśmy  
o Świecie i wielkiej kulturze, że 
słońce powoli za las się schowało. 
Piękne to chwile.

A ile książek w bibliotece 
przybyło jesienią. Wanda Dusia 
Stańczak, prezes Stowarzyszenia 
Autorów Polskich w Warszawie 
i animatorka Kabaretu Pół-Serio 
przysłała nową antologię SAP – 
Klinika Strachu. Rzecz cała  
o pandemii, a ona świadomie 
lub nieświadomie narodziła… 
wiersze i prozę. W antologii znaj-
duje się mój tekst prozatorski - 
Pełnia Różowego Księżyca, czyli 
Pierwszy Zmierzch Ziemi, a też 
opowieść o gołębiach i soko-
łach na kościelnej wieży. Pre-
zes Związku Literatów Polskich  
na Dolnym Śląsku – Kazimierz 
Burnat przysłał nową antolo-
gię ZLP – Słowo – jest czynu 
testamentem; (Wrocław – Po-
lanica Zdrój 2020). W antologii 
tej znajduje się rozdział mojej 
książki – Żebrak i Pies (2015)  
pt. Leonardo i teoria spadania, 
oraz wiersz – Batyskaf.

Bywalec salonu literackiego 
Różany Dwór – Henryk Grzybow-
ski przysłał dwa opowiadania 
jeszcze niepublikowane – Mapa 
i Dzwony. Wielkie to zaufanie 
pisarza, aby tekst, który jeszcze 
nie ukazał się drukiem, posłać 
innemu twórcy. I to jest piękne 
… tacy jesteśmy. I to jest cenne 
ponad wszystko … to zaufanie 
i świadomość wspólnej drogi. 
Opowiadania Henryka Grzy-
bowskiego to najwyższa półka 
pod względem merytorycznym  
i lingwistycznym. Piękna pol-
szczyzna i finezja w zabawie 
słowem. Myślę, że autor po pu-
blikacji kilku swoich opowiadań, 
niejednego z nas zaskoczy. A ja, 
jestem bardzo dumna, bo na-
mawiałam Henryka, aby Czas 
Pandemii wykorzystał w spo-
sób intelektualny i ukazał swój 

talent. Gdy książka będzie już 
ukończona, z wielką radością 
napiszę recenzję.

A na deser... z największą 
radością mam zaszczyt po-
wiadomić Państwa, że biblio-
teka Różanego Dworu ma już  
w swoim posiadaniu dwie cenne 
pozycje wydawnicze podarowa-
ne przez Krystynę i Mirosława 
Awiżeniów. Z wdzięcznością 
przyjęłam. W domu, dniem 
w ciszy gabinetu i nocą w ci-
szy sypialni czytałam wielką 
prozę Mirosława Awiżenia - 
DOBRZE – TRZEBA ŻYĆ! Twar-
da poezja życia prawdziwego. 
Książka głęboko porusza prawdą 
i szczerością. Do bólu … odsła-
nia człowieka, którego przecież 
znam od 40 lat. Człowieka, które-
go cenię za pracę pozytywistycz-
ną u podstaw. Dzień po dniu bu-
dowanie przestrzeni kulturalnej 
naszego regionu. Zdało mi się, że 
… znam. I nagle, czytając zrozu-
miałam i dotknęłam czegoś nie-
uchwytnego. Zjawiskowa proza, 
gubiąca wszelkie normy zapisów. 
Prawdziwa. Nieprawdopodobnie 
prawdziwa i odważna. Wyzwo-
lona z wszelkich konwenansów. 
Mądra i intrygująca swym zapi-
sem prowadzonym w formie … 
pamiętnika jednego roku. To 365 
dni z życia człowieka myślącego. 
Rok 1985 od czerwca do czerwca 
1986 roku. Prowadziłam kiedyś 
dawno temu we Wrocławiu spo-
tkanie autorskie pewnej poetki  
z Warszawy. Wiersze były o mi-
łości – temacie wiernej i niewy-
sychającej nigdy rzeki. A każdy  
z wierszy nieco inny w metafo-
rach, porach dnia czy roku. I stała 
się rzecz niebywała, siedzący na 
sali prezes Związku Literatów Pol-
skich na Dolnym Śląsku – Andrzej 
Bartyński zadał autorce jedno 
pytanie … po co pani pisze? Za-
stygło powietrze i słychać było 
jakąś mizerną muchę. Autorka 
zaniemówiła, ja też. Spojrzałam  
na poetkę w nadziei uratowania 
sytuacji. I już po chwili wiedzia-
łam, że nie mogę pomóc, bo-
wiem pytanie skierowane było 
tylko do poetki. Przyznam. Nie 
powiem co było dalej… jednak 
utkwiło to w mojej pamięci jak 
drzazga. Tyle już lat minęło,  
a zdaje mi się, że to zaledwie 
wczoraj. Czytając pamiętnik 
Mirosława można zadać wielu, 
wielu innym to samo pytanie… 
dlaczego pan lub pani pisze? 
Bowiem od autora pamiętnika 
uczyć się można prawdy i słowa. 
Czyste słowo.

Michał Rusinek sekretarz na-
szej noblistki Wisławy Szymbor-
skiej mawia, że „każdy przymiot-
nik osłabia znaczenie rzeczow-
nika. I po prawdzie… po co tyle 
zbędnych słów, jeśli to co najważ-
niejsze można wyrazić jednym. 
Ono przemawia z ogromną siłą. 
Jest pełne ekspresji. Interpunk-
cja i wszelkie znaki zapisu, jak  
i konstrukcja graficzna utworu… 
mówi, szepcze, czasem krzyczy.  
I wiem, dlaczego Mirosław Awi-
żeń napisał tę książkę, nowator-
ską zarówno w treści jak i formie. 
Książkę głęboko poruszającą. To 
najwyższa półka literacka i suge-
stywna forma wyrazu, a jedno-
cześnie uczy nas… jak niewielu 
potrzeba słów, aby celnym być 
w prawdzie.

Z radością przeczytałam 
też książkę historyczną napisa-
ną przez Krystynę Oniszczuk - 
Awiżeń, opartą o szeroki zbiór 
źródłowy. Biografia stanowiąca 
bazę książki „O dawnym hrab-
stwie kłodzkim i zasłużonym 
historyku Josephie Köglerze” 
(Kłodzko 2018) prowadzi nas 
przez życie postaci wybitnej,  
a jednocześnie pomimo za-
sług tak skromnej. Czytałam 
w życiu wiele biografii mocno 
osadzonych w realiach ówcze-
snych czasów. Jednak, pomimo 
wartości tych pozycji, zabrakło  
w nich czegoś szczególnego,  
co sprawia, że książka ta jest  
do innych niepodobna. A wiecie 
Państwo na czym polega różni-
ca? Człowieka o którym pisze 
autor należy po prostu polubić 
na tyle, by stał się nam bliskim. To 
niby niewiele, a tak ogromna róż-
nica. Krystyna Oniszczuk - Awi-
żeń prowadzi swego bohatera 
poprzez meandry pracowitego  
i  t r u d n e g o  ż yc i a  c z a s ów  
XVIII wieku na Dolnym Śląsku. Po-
zwoliłam prowadzić się autorce 
tą ścieżką i wierzcie mi, była to 
przygoda wiodąca mnie poprzez 
życie Josepha Köglera  od wcze-
snego dzieciństwa, poprzez czas 
mozolnie uzyskiwanej edukacji 
po wiek dojrzały, aż do śmierci. 
Wielka to zasługa autorki, aby tak 
przybliżyć postać tego zacnego 
duchownego i poznać szczegóły 
Jego życia, poświęconego pracy 
naukowej. Dzięki tej książce po-
stać Josepha Koglera stała mi się 
bardzo bliska. Podążałam Jego 
ścieżkami, odkrywając miejsca 
mi bliskie w Dusznikach, Lewi-
nie, Kłodzku i Wrocławiu. Te same 
miejsca, uczelnie, gmachy, mury, 
którymi mogłam pójść śladami 

księdza Josepha. Ja też ukoń-
czyłam LO im. B. Chrobrego  
w dawnym kolegium jezuickim 
w Kłodzku. Studiowałam na Uni-
wersytecie Wrocławskim, uczy-
łam się w gmachu Ossolineum. 
To ogromnie ciepła i serdeczna 
książka, co w przedziale pozycji 
historycznych jest niespotykane. 
Polecam tę książkę Państwu, bo-
wiem choć postać tego wybitne-
go księdza jest dobrze poznana, 
dzięki licznym publikacjom, to ta 
jedna pozycja sprawia ogromną 
różnicę w prawdziwym i ludzkim 
poznaniu Josepha Köglera. To 
piękny i barwny obraz tamtych 
czasów i człowieka, który siłą 
ducha góry przenosił.

 I tak to jesienią w Różanym 
Dworze bywało … i powiem 
Wam, że kocham ten Dom.

I pieska mojego małego  
w pierzynie, i świerszcze za komi-
nem, i wesołe wiewiórki, i biur-
ka moje, i książki, opowiadania 
i wiersze, muzykę i piosenki,  
i lampkę zieloną co w noc ciem-
ną długo się świeci. I motyla co 
w ostatnie słoneczne dni usiadł 
na moim biurku i tam już zasnął 
snem wiecznym.

To bajkowa kraina, gdzie 
czas się zatrzymał na godzinie 
szczęśliwej.

I wiem, że Dom ten na Skale 
i jego klimat jest ostoją nie tyl-
ko dla mnie, ale dla wielu moich 
Przyjaciół.

 W Różanym Dworze

 Pająk u powały
 ale taki słaby , maleńki i miły 
 w trudzie pajęczym niedbały
 muchy wolnością obdarzył 
 i trzęsie się cały
 ze strachu przed Światem
 chronię go . . .

W Różanym Dworze
Świerszcz gra za kominem
pieśń Andersena
o Augustynie 
przeminie , przeminie, 
przeminie
to wszystko przeminie
a zostanie to . . .
co . . . w sercu masz
dzięki temu trwasz
tu . . . na tym skrawku ziemi
trwasz
W Różanym Dworze

 / Monika Maciejczyk /
Polanica, 

13 października 2019 roku
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Odkąd się pojawił człowiek, 
jesteśmy pewni, że żyjemy  
w materialistycznym świecie. 
Z jednej strony to jest prawdą. 
Ponieważ dostrzegamy rzeczy w 
ich formie materialnej. Wszystko 
co nas otacza, ma swoje wymiary, 
wagę, kształty. Nawet ciało czło-
wieka posiada te same cechy. Ale 
jest jeszcze coś. My odczuwa-
my. Przeżywamy różne rodzaje 
emocji. Ktoś posiada niesamo-
witą empatię i miłosierdzie. Ktoś 
jest stwardniałym i bezdusznym 
materialistą. Ale w każdym z nas 
tętni życie. Wszyscy posiadamy 
żywą duszę. Tysiące lat pozostaje 
dla nas zagadką, skąd jesteśmy  
i czym jest ten niewidzialny świat, 
który tylko odczuwamy. Może 
się wydawać, że są to pytania  
do filozofów i z naszą codzien-
ną rzeczywistością nie ma to nic 
wspólnego. Tym bardziej jaki to 
ma związek ze sztuką? Są ludzie, 
które przy styczności ze sztuką 

mówią, że nie mają odpowied-
niego wykształcenia, wiedzy  
na ten temat i dlatego nie 
mogą o tym mówić. A może 
to jest błędne podejście… 
S z t u k a  a k u r a t  p o w s t a j e  
na pograniczu świata material-
nego i tego niewidzialnego. 
Uruchamia wyobraźnię. Wzbu-
dza emocje. Stymuluje rozwój  
i dojrzewanie osobowości. Sztuka 
jest potężnym psychologicznym 
bodźcem dla człowieka. Łączy 
materialne z niematerialnym. 

Miejsca, gdzie zadomowia-
ła się sztuka, posiadają swoją 
specyficzną atmosferę. To świat 
marzeń, gdzie niemożliwe nabie-
ra kształtu, gdzie można zostać 
przypadkowym świadkiem deli-
katnego procesu tworzenia. Tam 
emocje stają się rzeczywistością. 
Powietrze jest nasiąknięte prą-
dem energii twórczości. Czasem 
nawet słowa są zbędne. Trzeba to 
odczuć… Oprócz energii, którą 

człowiek dostaje z pokarmów, 
potrzebne są energie innego 
rodzaju. Powietrze, słońce, to 
też są źródła tej niewidzialnej 
substancji, która pozwala nam 
normalnie funkcjonować. Dla 
życia również bardzo ważne są 

emocje. W tym przypadku sztuka 
odgrywa bardzo ważną rolę. 

Kudowa-Zdrój  posiada 
miejsce, gdzie miłośnicy sztu-
ki i artyści mogą się spotykać 
i tworzyć. Jest to Dom Pracy 
Twórczej „Cyganeria”. Miejsce,  

Irina Malinska

ŚWIAT SZTUKI

Wiktoria Łata. Poniżej jej prace.
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w którym zaczęła się twór-
cza kariera wielu artystów. 
K t o ś  p r a c u j e  z awo d o wo,  
a ktoś amatorsko, lecz to nie 
zmienia ogromnego wpły-
wu sztuki. Chcę opowiedzieć  
o dwóch osobach. Jest to wzór  
i dowód na tą magię świata 
sztuki. 

Katarzyna Pyrcz - rodowita 
Kudowianka, obecnie mieszkają-
ca w Gołaczowie, swoją przygodę 
ze sztuką zaczęła już dawno. Jest 
amatorem. Ale papier, koronki 
i różne drobiazgi w jej rękach 
nabierają nowych kształtów. 
Tworzą się cudowne kartki i in-
stalacje. Lubi eksperymentować 
z formą i kolorem. Wciąż się roz-
wija, dlatego do scrapbookingu  
i cardmakingu dołączyło rów-
nież malarstwo. Jest spragniona 
wiedzy o sztuce, zafascynowana 
postaciami Gustawa Klimta, Fridy 
Khalo, Amadeo Modiglianiego. To 
z ich twórczości czerpie pomysły, 
kolory oraz energię do swoich 
dzieł. Nieśmiało robiła pierwsze 
kroki w malarstwie, ale jest do-
wodem na to, że jeżeli człowiek 
chce, to potrafi wszystko. W ciągu 
6 miesięcy zaprezentowała wi-
dzom inną stronę swojej twórczej 
duszy w postaci indywidualnej 
wystawy malarskiej w 2019 r.  
Od dłuższego czasu jest miło-
śniczką DPT „Cyganeria”, gdzie 
wielokrotnie uczestniczyła  
w zbiorowych wystawach ręko-
dzieła oraz w innych imprezach.

Została Laureatem I Nagrody 
w kategorii Instalacja w 8. Dol-
nośląskim Przeglądzie Plastyki 
Nieprofesjonalnej „Walor 2019” 
oraz uczestniczyła w plenerze 
malarskim w Lewinie Kłodzkim 
w 2020 r.

Młode pokolenie reprezen-
tuje kudowianka Wiktoria Łata. 
Ma 16 lat i jej pasją jest sztuka. 

Oprócz rysunku interesuje się 
ceramiką, fotografią, muzyką, 
książkami, lubi też pisać wiersze. 
Rysując, stosuje różne techniki  
i media. Nie boi się eksperymen-
tować w poszukiwaniu własnego 
stylu. Prace wykonuje: ołówkiem, 
kredkami, akwarelami, gwasza-
mi, akrylami, kawą, pastelami 
suchymi i olejnymi, węglem, 
długopisem. Maluje również na 
drewnie i ubraniach. Jest wielbi-
cielką twórczości Vincenta Van 
Gogha. Stąd czerpie pomysły. 
Inspiruje ją szczególnie swoją 
tajemniczością i głębią obraz 
„Gwiaździsta Noc”. Jest swoistym 
odzwierciedleniem wewnętrz-
nego świata młodej artystki  
o delikatnej i wrażliwej duszy. 
Wiktoria – Laureatka I Nagrody 
I Edycji Konkursu „Kudowa - 
2050” organizowanego przez 
Stowarzyszenie „Obywatelska 
Kudowa”. Wystawa jest wyeks-
ponowana w DPT „Cyganeria”.  
W 2018 r. uczestniczyła w zbioro-
wej wystawie poświęconej Dniu 
Dziecka organizowanej przez 
Kudowskie Centrum Kultury  
i Sportu oraz Miejską Bibliote-
kę Publiczną w Kudowie-Zdroju, 
DPT „Cyganeria”.

„Narysowałam subiektywną 
koncepcję wizji przyszłości Ku-
dowy - Zdroju. W swojej pracy 
starałam się zamieścić kontrast 
podkreślający, do czego możemy 
doprowadzić, biorąc pod uwa-
gę wpływ zmian klimatycznych, 
zanieczyszczeń oraz upływu lat. 
Moja praca ma na celu uświado-
mić ludziom ich wybór pomię-
dzy dbaniem o środowisko – 
nasze miejsce zamieszkania,  
a zaniedbaniem. Osobiście wy-
bieram świat czystszy, zadbany 
i ekologiczny, dlatego na moim 
rysunku widnieją ekologiczne 
źródła energii takie jak: solary, 

czy wiatraki…” (Wiktoria Łata)
Jest to bardzo optymistycz-

ne, że młode pokolenie zastana-
wia się nad przyszłością i idzie  
we właściwym kierunku. Sztuka 
daje człowiekowi skrzydła. Sta-
je się sposobem komunikacji 
wrażliwej duszy artysty z innymi 
ludźmi, ze światem. Ona jest nie-
zbędna. Czasem nawet zbyt nie-

doceniana. Każdy człowiek jest 
na swój sposób utalentowany. 
Każdy ma jakieś swoje wyjątkowe 
zdolności. Wszyscy się różnimy 
i jednocześnie uzupełniamy się. 
W tym tkwi piękno i mądrość 
Stwórcy świata. Dla każdego  
z nas jest miejsce na ziemi i wła-
ściwe przeznaczenie. Wszystko 
ma swój sens. 

Katarzyna Pyrcz. Poniżej jej prace
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Polskie Towarzystwo Histo-
ryczne – Oddział w Kłodzku, 
działający od 1981 r. przy Mu-
zeum Ziemi Kłodzkiej, obcho-
dzi w 2021 roku swoje 40-lecie.  
Z tej okazji wydany został przez 
Oficynę Wydawniczą BRAMA 
12 numer „Almanachu Ziemi 
Kłodzkiej”. Jesto to pismo po-
pularyzujące tematykę tury-
styczno-historyczno-kulturalną 
związaną z Ziemią Kłodzką.  
W tym numerze, powstałym przy 
współpracy z Polskim Towarzy-
stwem Historycznym, przybliżo-
no zarys 40-letniej działalności 
Oddziału i zaprezentowani zo-
stali jego obecni członkowie.  
A ponieważ Towarzystwo skupia 
w swych szeregach historyków 
i pasjonatów historii, są też cie-
kawe opracowania, autorstwa 
członków Oddziału. Znajdziecie 
tu Państwo m.in. biografie zasłu-
żonych postaci – duchownych  
i alpinistów, informacje o mate-
riałach źródłowych – archiwaliach 
i grafikach, na podstawie których 
możemy odkrywać różne cieka-
we historie, prezentację Szlaku 
im. Bł. G. Hirschfeldera, artykuł  
o podziemiach w kłodzkiej 
Twierdzy, a także bliższe naszym 
czasom omówienie 30-letniej hi-
storii Zespołu Szkół Społecznych  
w Kłodzku, Festiwalu im. Reiman-
na w Krosnowicach i działalności 
Różanego Dworu w Polanicy-
-Zdroju. Autorami artykułów 
są: Teresa Bazała, Andrzej Be-
han, Henryk Grzybowski, Irena 
Klimaszewska, Mietek Kowalcze, 
Janusz Laska i Krystyna Onisz-
czuk-Awiżeń oraz nie związani  
z PTH, ale również pasjonaci 
historii: Kornel Drążkiewicz, 
Franciszek Piszczek i Monika 
Maciejczyk.  To bogata i ciekawa 
lektura – polecamy i zapraszamy  
do czytania.

A na okładce prezento-
wany jest fragment tzw. Rolki 
sztokholmskiej, przedstawia-
jącej orszak ślubny Konstancji 
Austriaczki i króla Zygmunta 
III Wazy. Orszak ten przeszedł 
szlak z Grazu do Krakowa, gdzie  
w grudniu 1605 r. odbył się 
ślub, a po drodze, w listopadzie 
1605 r. orszak przechodził przez 
Kłodzko i tu zatrzymał się na 3 
dni wypoczynku. O tym także 

możemy przeczytać w „Alma-
nachu”.

***

„Pionierskie lata 
1945-1950”

W listopadzie 2020 r. ukazała 
się książka z cyklu „Ciekawost-
ki z dziejów Ziemi Kłodzkiej”  
w opracowaniu Krystyny Onisz-
czuk-Awiżeń. Publikacja, liczą-
ca blisko 500 stron, dotyczy lat 
powojennych – stąd tytuł „Pio-
nierskie lata 1945-1950”. Książka 
zawiera wspomnienia pionierów, 
wycinki prasowe oraz mnóstwo 
różnych informacji związanych 
z organizacją powojennego 
życia przybyłych tu osadników. 
Wzbogacają ją liczne unikatowe 
ilustracje.

We wstępie do książki czyta-
my: „…Pierwsze lata powojenne 
to okres kształtowania się nowe-
go społeczeństwa na terenie 
Ziemi Kłodzkiej. Zetknęły się tu 
w 1945 roku grupy ludności, róż-
niące się między sobą sposobem 
życia, zwyczajami, językiem czy 
dialektem, tradycją historyczną 
oraz doświadczeniami wyniesio-
nymi z ostatniej wojny i stosun-
kiem do przemian ustrojowych 
zachodzących w powojennej 
Polsce. Obok dotychczasowych 
mieszkańców, czyli Niemców, 
coraz liczniej przybywali osad-
nicy z różnych stron Polski,  
w tym przede wszystkim z daw-
nych Kresów Wschodnich oraz 

Sybiracy, powracający z zsyłki, 
a także reemigranci z Zachodu. 
To oni mieli tu znaleźć swój nowy 
dom i tu rozpocząć nowy etap 
swego życia.

W pierwszym okresie pa-
nowało typowe powojenne 
zamieszanie. Kursowały obok 
siebie złotówki, ruble, marki oku-
pacyjne i niemieckie. Brakowało 
żywności. Domy wspólnie były 
zamieszkiwane przez Niemców  
i przybyłych Polaków. W tej 
atmosferze swoistej mozaiki 
ludnościowej, powojennych 
problemów, tworzyły się zręby 
polskiej administracji, polskiego 
sądownictwa, szkolnictwa, go-
spodarki. Ciekawy, choć bardzo 
trudny czas dla tych ludzi, któ-
rym przyszło tworzyć to nowe 
życie. Towarzyszyła temu jednak 
nadzieja i często też entuzjazm, 
bo przede wszystkim zakończy-
ła się wojna … ale też obawa  
i niepewność, czy to będzie na 
pewno ich nowy dom. Cieszyli 
się przede wszystkim z powodu 
zakończenia rozłąki wojennej 
członków rodziny, którzy przeżyli 
zsyłki, obozy, walki na frontach 
i czas okupacji. Z drugiej strony 
towarzyszyła temu tęsknota  
i żal za opuszczonymi rodzinny-
mi stronami, za Kresami, które 
musieli opuścić… i niepewność 
jutra…/…/  

Powstanie książki zawdzię-
czamy ponad 20-letniej redakcyj-
nej pracy „Gazety Prowincjonal-
nej Ziemi Kłodzkiej”. W 1995 roku, 
z okazji obchodzonej rocznicy 

50-lecia przynależności Ziemi 
Kłodzkiej do państwa polskie-
go, redakcja „Gazety Prowin-
cjonalnej”, zainaugurowała cykl 
wspomnień, które były kontynu-
owane przez kolejne lata, a także 
cykl publikacji różnych artyku-
łów historycznych, powstałych  
w efekcie prowadzonych badań 
przez poszczególnych autorów. 
W rezultacie, w ciągu minionego 
20-lecia ukazało się w gazecie,  
w jej dodatku pt. „Przegląd Kul-
turalny” oraz roczniku „Almanach 
Ziemi Kłodzkiej” ponad 200 róż-
nych artykułów, dokumentują-
cych powojenne życie mieszkań-
ców Ziemi Kłodzkiej.  

Rozproszone w różnych 
numerach z różnych lat, po-
stanowiłam zebrać je w całość,  
w większości wraz z dokumen-
tacją fotograficzną i uzupełnić 
różnymi ciekawostkami, m.in. 
zaczerpniętymi z ówczesnej po-
wojennej prasy dolnośląskiej…”.

Publikacja składa się z trzech 
działów zatytułowanych: I  – FAK-
TY-DATY-WYDARZENIA, II – PRA-
SA PISAŁA 1945-1949 oraz III – 
WSPOMNIENIA – PREZENTACJE.

Pierwszy z nich zawiera róż-
ne informacje historyczne oraz 
fotografie z tego okresu. Drugi 
ukazuje różne aspekty życia, 
prezentowane na łamach ów-
czesnej prasy. Jest w tych arty-
kułach mnóstwo propagandy, 
ale też autentyczności trudów 
codziennego dnia. Trzonem pu-
blikacji są wspomnienia ludzi – 
część z nich opracowana została 

Krystyna Oniszczuk - Awiżeń

JUBILEUSZ KŁODZKIEGO ODDZIAŁU PTH I „XII ALMANACH 
ZIEMI KŁODZKIEJ”
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autorsko, część powstała dzięki 
prowadzonym wywiadom przez 
redaktorów. W tej grupie obok 
wspomnień, są też prezentacje 
osób działających w powojen-
nych czasach.

„…Wielkie podziękowania 
należą się Autorom, bo to dzię-
ki ich pracy, powstała ta książ-
ka. Niektórzy z nich niestety 
nie doczekali tego momentu, 

tym bardziej więc zasługują  
na wdzięczność i pamięć Czytel-
ników. Mam nadzieję, że uznacie 
Państwo tę książkę za ważną po-
zycję w swej rodzinnej bibliotece 
regionalnej.” – pisze we wstępie 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń. 

Książkę opublikowała Oficy-
na Wydawnicza „Brama”, można 
ja nabyć m.in. w kłodzkich księ-
garniach. Koncepcja wydaw-

nictwa, redakcja, wybór wycin-
ków prasowych i materiałów 
tekstowych, autorka wstępu – 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń: 
historyk, muzealnik, st. kustosz 
Muzeum Ziemi Kłodzkiej, publi-
cystka, inicjatorka i redaktorka 
„Almanachu Ziemi Kłodzkiej”, 
autorka książek: Ciekawostki  
z dziejów Ziemi Kłodzkiej (2016), 
O dawnym hrabstwie kłodzkim  

i jego największym historyku 
Josephie Köglerze (2018), Kłodz-
ko na dawnej karcie pocztowe 
(2010), Zdroje Ziemi Kłodzkiej  
na dawnej karcie pocztowej 
(2016) oraz Atrakcje turystyczne 
Ziemi Kłodzkiej na dawnej karcie 
pocztowej (2019).

Zainteresowanie historią zie-
mi kłodzkiej jest zjawiskiem coraz 
bardziej powszechnym. Szcze-
gólnie w ostatnich latach wielu 
mieszkańców powiatu próbuje 
śledzić dzieje swoich miejscowo-
ści oraz hrabstwa kłodzkiego. To 
bardzo dobra tendencja, sprzy-
jająca tworzeniu trwałych więzi 
mieszkańców z regionem, zatem 
warto ją wspierać wszelkimi do-
stępnymi środkami.

W zgłębianiu historii sprzed 
1945 r. przydatne są opracowa-
nia niemieckich autorów, do-
stępne w języku niemieckim. 
Za pierwszego profesjonalnego 
badacza dziejów ziemi kłodzkiej 
uchodzi Joseph Kögler. Dziejopis 
był synem tej ziemi: urodził się 
w Lewinie Kłodzkim w 1765 r. 
Jego ojciec Ignatz zajmował się 
tkactwem oraz pełnił funkcję 
kościelnego. Miejscowym ko-
ściołem opiekował się wcześniej 
dziadek Josepha – Franz Kögler. 
Być może przywiązanie rodziny 
do kościoła stało się powodem 
podjęcia przez Josepha w 1778 
roku nauki w kolegium jezuickim 
w Kłodzku. Dwa lata później wy-
jechał do Wrocławia. W 1783 r. 
rozpoczął studia filozoficzne  
na prowadzonym wówczas przez 
jezuitów uniwersytecie. W 1785 
r. Joseph uzyskał stopień magi-
stra filozofii i sztuk wyzwolonych,  
po czym podjął studia teologicz-
ne. Niższe święcenia kapłańskie 
otrzymał po dwóch latach, a god-
ność kapłańską uzyskał 8 marca 
1788 r. Kolejny etap w karierze 
Josepha Köglera rozpoczął się 
kilka miesięcy później; dzień 
przed wigilią świąt Bożego Na-
rodzenia został wikarym w parafii 
w Dusznikach, nieopodal swego 
rodzinnego miasteczka. Jednak 
dusznicki klimat mu nie służył (?) 
i w 1791 roku został przeniesio-

ny do parafii w Krosnowicach 
Kłodzkich, gdzie także sprawował 
obowiązki wikarego. Szesnaście 
lat później otrzymał probostwo 
w Ołdrzychowicach Kłodzkich, 
gdzie pełnił posługę do swej 
przedwczesnej śmierci w 1817 
roku. Spoczął w krypcie grobo-
wej właścicieli Ołdrzychowic – 
rodziny Magnisów, co dowodzi 
ogromnego szacunku, jakim go 
darzono.

Joseph Kögler oprócz pełnie-
nia funkcji kościelnych zajmował 
się badaniem dziejów licznych 
miejscowości na ziemi kłodzkiej. 
Opracowując ich historię przed-
stawiał losy majątków ziemskich 
i ich właścicieli, dzieje kościołów 
oraz poszczególnych duszpaste-
rzy jak też najważniejszych dla 
miejscowości obiektów. W swo-
ich pracach badawczych opierał 
się na dokumentach, kronikach, 
rachunkach, korespondencji. In-
teresował się epitafiami, archi-
tekturą i sztuką. Przywoływanie 
przez Köglera źródeł uwiary-
gadnia podawane przez niego 
informacje i czyni je niezwykle 
ważnymi dla kolejnych pokoleń 
historyków ziemi kłodzkiej. 

Jak twierdzi Krystyna Onisz-
czuk-Awiżeń, autorka książki  
O dawnym hrabstwie kłodzkim  
i zasłużonym historyku Josephie 
Köglerze, wydanej w Kłodzku  
w 2018 roku, Kögler pozostawił 
po sobie liczne opracowania, 
a wśród nich ponad 60 kronik 
miast, wsi i parafii ziemi kłodzkiej. 

Część opracowań Köglera 
ukazało się drukiem za jego ży-
cia, jednak większość bezcennych 
kronik pozostało w rękopisach. 
Niektóre opublikowano jeszcze 
w XIX wieku w lokalnych wy-
dawnictwach. Jednak dziś są 
szeroko dostępne głównie dzięki 
współczesnemu wydaniu Kronik 

Hrabstwa Kłodzkiego Josepha 
Köglera, publikowanemu stara-
niem wydawnictwa dra Ditera 
Pohla. Tom pierwszy został wyda-
ny w 1992 roku, a kolejne 4 tomy 
ukazały się w latach 1993-2003.

W 2018 r. na zlecenie Mu-
zeum Papiernictwa przetłu-
maczono materiały dotyczące 
Dusznik-Zdroju, dzięki czemu 
upublicznione zostały dzieje 
kościoła i parafii oraz historia  
i opis Dusznik. Materiał spotkał 
się z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, dla których ory-
ginalne teksty pisane w języku 
niemieckim używanym w XVIII 
wieku, były dostępne w ograni-
czonym zakresie. W 2019 r. nasze 
muzeum zorganizowało konfe-
rencję poświęconą Köglerowi, na 
której postawiony został postulat 
przetłumaczenia na język polski 

kronik wydanych wcześniej przez 
dra Pohla.

W 2020 r. dzięki środkom 
przeznaczonym przez Starostwo 
Powiatowe w Kłodzku została 
przetłumaczona część kronik 
dotycząca kłodzkiego kościoła 
i Kłodzka. Przekładu podjęła się 
Urszula Ososko. Przetłumaczo-
ny tekst prezentujemy w portalu 
internetowym Muzeum Papier-
nictwa, z nadzieją, że materiał bę-
dzie wykorzystywany przez miło-
śników historii Kłodzka. Wspólnie 
z Muzeum Ziemi Kłodzkiej planu-
jemy w 2021 roku zorganizować 
seminarium na temat znaczenia 
kroniki Köglera dla poszerzenia 
wiedzy o dziejach Kłodzka.

Tłumaczenie zrealizowano 
dzięki dofinansowaniu z budżetu 
Powiatu Kłodzkiego

Dr hab. Maciej Szymczyk

KŁODZKO W OPISACH JOSEPHA KÖGLERA
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Die Tradition des Orgelbaus 
in der Grafschaft Glatz reicht zu-
rück bis in die zweite Hälfte des 
15. Jahrhunderts. Die Blütezeit 
des Handwerks fällt jedoch erst 
in den Zeitraum der Jahrhunder-
twende vom 19. zum 20. Jahr-
hundert. Die Mehrzahl der Or-
geln wurde in diesem Zeitraum 
errichtet oder umgebaut durch 
den in den Jahren 1862 bis 1926 
tätigen Orgelbau-Meisterbetrieb 
Lux aus Bad Landeck.

Gründer der Firma war 
Joseph Lux, geboren am 25. 
September 1831 in Altgersdorf. 
Der Vater des späteren Orgel-
baumeisters war Tischler und 
Sägewerksbesitzer. Bei ihm 
begann der junge Joseph seine 
Tischlerlehre. Er lernte zudem 
in der Schusterwerkstatt seines 
Onkels. Am 28. Oktober 1862 
heiratete er in Schreckendorf 
die Altgersdorferin Anna Hoff-
mann. Der Tag der Trauung war 
gleichzeitig der Tag, an dem die 
Firma offiziell ihre Tätigkeit auf-
nahm. Joseph zog damals nach 
Landeck-Niederthalheim um, wo 
er an der späteren Seitenberger 
Straße 10 ein Haus erwarb und 
seine eigene Tischler- und Orgel-
bauwerkstatt eröffnete. Die erste 
nachweisliche Erwähnung seiner 
Tätigkeit stammt aus dem Jahre 
1866 und betrifft den Umbau der 
Orgel in der Pfarrkirche zu Wöl-
felsdorf. Es ist nicht bekannt, wo 
der junge Tischler die Kunst des 
Orgelbaus erlernte. Im öffentli-
chen Bewusstsein galt er als ge-
nialer Autodidakt. Mit Sicherheit 
hat er jedoch mit dem Landecker 
Orgelbaumeister Traugott Wün-
sche (1821-1884) zusammenge-
arbeitet. Höchstwahrscheinlich 
hat er bei ihm den neuen Beruf 
erlernt. Joseph Lux starb am 15. 
Dezember 1896 in Bad Landeck.

Eigenhändige Unterschrift 
von Joseph Lux

Nach seinem Tod führten die 
Söhne Franz und Reinhold die 
Firma weiter, wobei der ältere 
von ihnen, Franz, die Leitung 
übernahm. Mit seinem Namen 
wurden die neuen Instrumente 
signiert. Franz Lux wurde am 
29. Februar 1864 in Bad Lan-

deck geboren. Schon von Kind 
an erlernte er die Handgriffe 
des Orgelbaumeisters im elter-
lichen Betrieb. Gemäß damals 
verbreiteter Sitte begab er sich 
auf eine Gesellenwanderung in 
verschiedene europäische Or-
gelbau-Meisterbetriebe. Ende 
1894 ließ er sich in Breslau nie-
der, wo er am 14. Mai 1895 in der 
St-Mauritius-Kirche die Landec-
ker Schneiderin Elisabeth Teuber 
zur Frau nahm. Der Aufenthalt in 
der Hauptstadt Niederschlesiens 
dauerte nicht sehr lange, denn 
schon im September 1896, also 
noch zu Lebzeiten seines Va-
ters, schloss er den Bau seines 
ersten Instrumentes für die Kir-
che in Passendorf ab. Diese Or-
gelbautätigkeit führte er über 
einen Zeitraum von 30 Jahren 
fort. Seine intensivste Schaf-
fensperiode wurde durch den 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
jäh unterbrochen. Die Firma fand 
danach nie wieder zur alten Blüte 
zurück, was nicht nur mit der 
Inflationskrise in Deutschland 
zusammenhing, sondern auch 
mit der wachsenden Konkur-
renz. Ihr letztes Instrument mit 
der Kennzeichnung Opus 81 er-
richtete die Firma im Jahre 1920 
in der Kirche zu Altlomnitz. In der 
Folgezeit führte sie nur noch In-
standsetzungsarbeiten durch. 
In diesem Zusammenhang sei 
angemerkt, dass Franz Lux auch 
ein guter Pianist und Organist 
war. Viele Jahre hindurch war er 
unentgeltlich als Kirchenmusiker 
in der Landecker Marienkapel-
le tätig. Außerdem gehörte er 
dem örtlichen Kirchenchor an. 
Er engagierte sich auch für den 
Cäcilienverein der Grafschaft 
Glatz. Franz Lux verstarb am 9. 
September 1926. Nach seinem 
Tode stellte die Firma ihre Tätig-
keit ein. 

Eigenhändige Unterschrift 
von Franz Lux

Über das Leben von Rein-
hold Lux wissen wir nicht viel. 
Er wurde am 20. Mai 1866 in Bad 
Landeck geboren. Den Beruf des 
Orgelbaumeisters erlernte er im 
väterlichen Betrieb. Er war ein 
Einzelgänger und galt als Son-

Andrzej Prasał  

DIE ORGELBAUTÄTIGKEIT DER FIRMA LUX  
IN BAD LANDECK

Eigenhändige Unterschrift von Joseph Lux

Eigenhändige Unterschrift von Franz Lux

Die Joseph-Lux-Orgel in der Pfarrkirche zu Ullersdorf

Firmenschild des Orgelbaumeisters Lux (Altlomnitz)
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Prasał Andrzej, Działalność organmistrzowska firmy Lux z Lądka-Zdroju, Wydawnictwo SINDRUK-DIMK: Opole 2018
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derling. Reinhold gründete keine 
eigene Familie, er war Jungge-
selle. Er starb am 8. September 
1919.

Der verhältnismäßig kleine 
Handwerksbetrieb Lux mit Sitz 
in Bad Landeck sorgte dafür, dass 
die Mehrzahl der katholischen 
Gotteshäuser auf dem Gebiet der 
Grafschaft Glatz mit einer Orgel 
ausgestattet wurde. Im Verlau-
fe ihrer 64-jährigen Tätigkeit 
baute die Zwei-Generationen-
-Firma insgesamt 81 neue Instru-
mente. Dabei handelte es sich 
in der Regel um kleine Orgeln 
(mit weniger als 20 Stimmen) 
für kleinere Städte und Dörfer, 
darunter aber bekannte Kurorte 
(Bad Reinerz, Bad Landeck, Bad 
Altheide), was für den guten Ruf 
der Firma spricht. Die Lux-Orgeln 
entsprachen von der Größe her 
den örtlichen Bedürfnissen und 
kamen auch den finanziellen 
Möglichkeiten der einzelnen 
Pfarreien entgegen. Das größte 
Instrument mit 30 Stimmen ent-
stand im Jahre 1912 für die St.-

-Barbara-Kirche in Kunzendorf 
bei Neurode.

Die Joseph-Lux-Orgel 
in der Pfarrkirche 
zu Ullersdorf

Das Tätigkeitsfeld der Firma 
erstreckte sich hauptsächlich auf 
den Bereich der Grafschaft Glatz. 
Im Jahre 1913 baute Franz Lux 
eine Orgel für die evangelische 
Kirche in Ossig bei Lüben. Hierbei 
handelt es sich um die einzige 
bekannte Arbeit, die die Firma 
für einen nicht-katholischen 
Auftraggeber ausgeführt hat. Es 
wurden auch Hinweise gefun-
den auf Tätigkeiten der Firma 
Lux im Bereich Oberschlesien, 
dem Oppelner Land sowie im 
nahe gelegenen Sudetenland 
(Gemeinde Jauernig). 

Die Instrumente der Landec-
ker Firma sind ein Beispiel für ty-
pische Lösungen der Orgelbau-
kunst. Bei ihren Entwürfen orien-
tierte sich die Firma an allgemein 
anerkannten und bewährten Mo-

dellen. Das Klangbild basiert auf 
einer großen Anzahl achtfüßiger 
Stimmen, und eine Analyse der 
Disposition zeigt deutlich eine 
romantisch ausgerichtete Ästhe-
tik. Die musikalischen Qualitäten 
dieser Orgeln sind, allgemein ge-
sprochen, vergleichbar mit den 
Eigenschaften der meisten zur 
damaligen Zeit, in erster Linie für 
liturgische Zwecke entstandenen 
Orgeln. Auf diesen Instrumenten 
lässt sich jedoch problemlos das 
gesamte Repertoire von Orgel-
kompositionen spielen. Nach 
dem Tod von Joseph Lux kam 
es zu deutlichen Veränderungen 
im Orgelbau. Entsprechend den 
herrschenden Tendenzen wurde 
die Schleiflade durch die Kegel-
lade und die mechanische durch 
die pneumatische Traktur ersetzt. 
In seinen Instrumenten wandte 
Franz Lux verschiedene moderne 
wie damals modische Lösungen 
an. Für seine Zwecke setzte er 
auch Zungenstimmen ein. In we-
iterer Hinsicht unterschieden sich 
seine Instrumente jedoch nicht 

vom damals verbreiteten Baustil 
und wiesen keinerlei auffallen-
de Eigenarten auf. Es ist nicht 
auszuschließen, dass sowohl 
Joseph als auch Franz sich all-
gemein zugänglicher Modelle 
bedienten und sogar in anderen 
Orgelbau-Meisterbetrieben Fer-
tigteile erwarben.

Firmenschild 
des Orgelbaumeisters 
Lux (Altlomnitz)

Die Lux-Instrumente erfreu-
ten sich der Anerkennung durch 
Organisten und Sachverständi-
ge gleichermaßen, vor allem im 
Hinblick auf ihre musikalischen 
Eigenschaften und Verarbeitung-
squalität. Für Letzteres spricht 
u.a. die Tatsache, dass in vielen 
Gotteshäusern des Glatzer Lan-
des bis heute die von der Lux-Fa-
milie erbauten Orgeln erklingen.

Übersetzung: Heinz-Peter 
Keuten

Książka Historia Czech jest  
do nabycia w cenie 70 zł brutto 
za egzemplarz także bezpośred-
nio u Wydawcy, tzn. w Polsko- 
Czeskim Towarzystwie Nauko-
wym we Wrocławiu. Odbiór 
osobisty jest możliwy po uprzed-
nim kontakcie telefonicznym 
(691 968 239). 

M o ż n a  r ó w n i e ż  s k ł a -
dać zamówienia e-mailem:  
pcztn@wp.pl; wówczas należy 
podać ilość zamawianych eg-
zemplarzy i określenie odbiorcy  
z dokładnym adresem do 
wysyłk i .  Jeśli  ma być wy-
stawiona faktura ,  należ y 
podać NIP – wówczas zo-
stanie wysłany skan faktury  
do zapłaty. Należność płatna  
na konto: Polsko-Czeskie To-
warzystwo Naukowe, Rynek 
58, 50-116 Wrocław, nr 17 1090 
2503 0000 0001 4413 9519.  
Po wpływie środków na konto 
zostanie wysłana zamówiona 
ilość egzemplarzy za zaliczeniem 
pocztowym.  

Przy odbiorze można zgło-
sić życzenie wystawienia przez 
Pocztę faktury lub innego po-

kwitowania za koszty  przesył-
ki. Szczegółowsze uzgodnie-
nia możliwe są telefonicznie  

(691 968 239).

Jadwiga Dunaj
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To pierwsze na polskim rynku wydawniczym tak obszerne 
opracowanie historii Czech, obejmujące czasy od najdawniejszych 

śladów cywilizacji po współczesną Republikę Czeską. Autorzy 
z niezwykłą skrupulatnością opisują polityczne, militarne, społeczne 
i gospodarcze dzieje ziem czeskich, poświęcając też znaczną uwagę 
kulturze i sztuce, co czyni  książkę jeszcze bardziej wartościową 
i interesującą. Czeska historia potraktowana jest tu nie tylko jako 
historia narodu czeskiego, ale również jako historia terytorium, 
na którym się rozwijał.  Książka obejmuje więc także dzieje 
społeczności słowackiej i niemieckojęzycznej w zakresie, w którym 
łączyły je z Czechami wspólne losy, wpisując dzieje naszych sąsiadów 
w szerszy, środkowoeuropejski kontekst. To lektura obowiązkowa 
dla wszystkich, którzy interesują się historią i kulturą Czech, ale to 
także znakomite zwierciadło dla nas samych, ukazujące losy kraju 
i narodu, bliskiego nam geogra cznie i etnicznie, ale rozwijającego się 
często w skrajnie odmiennych warunkach kulturowych i politycznych.

JAN RYCHLÍK, 
ur. 1954, profesor 
historii Uniwersytetu 
Karola w Pradze 
i Uniwersytetu 
Technicznego                    

w Libercu, specjalista w zakresie historii 
Czech, Słowacji i  Bałkanów  XIX i XX w. 
Spod jego pióra wyszły fundamentalne 
prace na temat stosunków czesko-
słowackich, zwłaszcza w okresie 
wspólnego państwa   i po jego rozpadzie.  
Jest także autorem znakomicie przyjętych 
wśród czeskich czytelników syntez 
historii Bułgarii i Chorwacji oraz 
współautorem syntez historii 
Macedonii i Serbii. 

WŁADIMIR PENCZEW, 
ur. 1957, profesor 
Instytutu Etnologii 
i Folklorystyki 
z Muzeum 
Etnogra cznym 

Bułgarskiej Akademii Nauk w So i. 
Wykłada też  historię slawistyki, 
etnologię i antropologię społeczno-
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Człowiek, rzeczy i pamięć 

W 2005 roku uległo reor-
ganizacji Muzeum Regionalne 
w Wałbrzychu. Jego oddział 
terenowy skansen w Kudowie - 
Zdroju na Pstrążnej, jako Mu-
zeum Kultury Ludowej Pogórza 
Sudeckiego zostało przejęte 
przez samorząd kudowski. Do-
tychczasowy dyrektor oddziału 
dr Euzebiusz Gil nie chciał konty-
nuować pracy w nowej strukturze 
organizacyjnej, więc Burmistrz 
Czesław Kręcichwost powierzył 
mi zadanie zreorganizowania 
muzeum, z dostosowaniem  
do potrzeb miasta Kudowy - 
Zdroju. Akurat ukończyłem  
67 rok życia i przeszedłem  
na emeryturę. Jako dyrektor Ze-
społu Rehabilitacyjnego dla Dzie-
ci „Czermna-Bukowina” współ-
pracowałem z dr Gilem i nawet 
przekazałem skansenowi jeden 
z obiektów na Pstrążnej. Miałem 
z nim bardzo dobre kontakty. Był 
wybitnym etnografem, założy-
cielem tego muzeum i zasługuje  
na wdzięczną pamięć, tym bar-
dziej, że działał jako pionier  
w trudnych warunkach. W reor-
ganizacji - w krótkim czasie upo-
raliśmy się ze sprawami technicz-
no-gospodarczymi, a głównie  
z naprawą dachów, wykonaniem 
parkingu i dróg wewnętrznych,  
z unowocześnieniem kanalizacji, 
węzłów sanitarnych i bezpieczeń-
stwem przeciwpożarowym przez 
wykonanie studni głębinowej. 
Remonty budynków były moją 
specjalnością, całe życie zawo-
dowe spędziłem w skompliko-
wanych budynkach opieki zdro-
wotnej, na ogół zabytkowych  
i wymagających wielkiej troski. 
Trudniejsze było przechowywa-
nie i eksponowanie przedmio-
tów zabytkowych, których było 
ponad dwa tysiące. Mimo, że 
ukończyłem studia historyczne, 
to jednak ochrona zabytków była 
tematem dla mnie nie w pełni 
rozpoznanym, tak od strony ich 
rodzajów, wielkiej różnorodności, 
jak i sposobów ich wystawiania 
i konserwacji, a także od strony 
przepisów o ich prawnej ochro-
nie. Zapisałem się więc na Pody-
plomowe Studium Muzeologii 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Uzgodniłem z Burmistrzem, że 
Urząd Miejski pokryje czesne dla 

uczelni, ja zaś wezmę na siebie 
koszty dojazdu i hoteli. Było to 
obustronnie uczciwe postawienie 
sprawy: mnie zależało na zdoby-
ciu wiedzy do fachowego wyko-
nania powierzonego mi zadania, 
a równocześnie byliśmy świado-
mi, że ze względu na mój wiek 
inwestycja w kształcenie była 
obliczona na krótki okres, więc 
mój współudział finanansowy 
był zasadny. Przy wręczaniu in-
deksu na rozpoczęcie studium 
prof. Rybotycki powiedział  
do mnie, siwobrodego studenta: 
nie jest pan najstarszy, mamy tu 
studenta 71-letniego. Tym stu-
dentem był dyrektor Zespołu 
Szkół Rzemiosł Artystycznych 
i obaj byliśmy – przy naszym 
zarozumialstwie – najlepiej 
zorientowanymi studentami.  
W drugiej połowie życia można 
być lepszym niż w pierwszej. 
Studium ukończyłem pracą 
dyplomową pt. „ Muzeum jako 
deponent pamięci zbiorowej”. 
Przemyślenia przy pisaniu pracy 
dyplomowej ukierunkowały mnie 
bardziej w stronę antropologii 
kulturowej i filozoficznej, aniżeli 
etnografii i to znalazło swój wy-
raz w dalszej mojej działalności 
muzealnej i kulturowej poza 
muzeum.

Realizacja idei antropologicz-
nych zaowocowała pojawieniem 

się scen wokół amfiteatru, w za-
gospodarowaniu strychu kuźni 
na cele wystawowo-konferen-
cyjne, w organizowaniu spotkań 
o tematyce antropologicznej 
i wydawaniu kwartalnika „Pa-
miętnik Kudowski”. W 2008 roku 
wydaliśmy publikację książkową 
pt „Muzeum, a dziedzictwo kultu-
rowe pogranicza. Kudowa - Zdrój, 
tożsamość i zbliżenia”, jako dzieło 
zbiorowe pod redakcją dr Ryszar-
da Gładkiewicza. Owocem takie-
go nastawienia był też „Projekt 
domowych muzeów”, z jakim 
wówczas wystąpiłem i który 
rozwinął się dzięki znakomitej 
działalności dr Gładkiewicza, jako 
przewodniczącego Polsko-Cze-
skiego Towarzystwa Naukowe-
go. Dr Gładkiewicz miał również 
nastawienie antropologiczne  
i dzięki temu działania muzeum 
objęły szeroką tematykę huma-
nistyczną. Linię antropologiczną 
kontynuuje muzeum pod kie-
rownictwem dyrektora Marka 
Biernackiego. Bez etnografii nie 
mogłoby jednak funkcjonować 
muzeum kultury ludowej i ten 
profil działalności dobrze prowa-
dzi kustosz Krzysztof Chilarski. 

Przedstawiając ten fragment 
życia kulturalnego w Kudowie, 
chciałbym nie tylko przypomnieć 
i zapisać go w historii miasta, ale 
także zwrócić uwagę na rozwi-

jającą się różnorodność, nawet  
w tak wąskim zakresie działal-
ności, jak ochrona zabytków. 
Wprowadzenie profilu antro-
pologicznego otworzyło dalsze 
możliwości dla tej wzbogacającej 
się różnorodności. Płynie także  
z tego pewien morał, choć zda-
wałoby się, że oczywisty i przez 
to banalny, że we wszystkim 
trzeba widzieć różnorodność 
otaczającego nas świata, że 
człowiek to nie jest maszyna 
do zaprogramowania jakimś 
jednym tylko programem. 
Głęboko mądra jest myśl filo-
zofa Carla Jaspersa, że dla czło-
wieka - jako twórcy kultury - 
odpowiednikiem nie jest inna 
pojedyncza istota, ale kultura 
jako całość i wszechświat jako 
całość (Carl Jaspers, Filozofia 
egzystencji). Kultura – jak mó-
wią mądrzy ludzie – to nie tylko 
wyraz ewolucji człowieka, jego 
zdobyczy techniczno-material-
nych, ale jest to sposób istnienia 
człowieka. Spojrzenie antropo-
logiczne, z refleksją teologiczną  
i ontologiczną, integruje perspek-
tywę przyrodniczą i mistyczną. 

Podejście antropologiczne, 
otwarte na różnorodność nie 
jest powszechnie uświadamia-
ne; wręcz przeciwnie: spłycona 
edukacja, pobieżna, hasłowa  
i esemesowska kusi upraszcza-

Bronisław MJ Kamiński

RÓŻNORODNOŚĆ A JEDNOLITOŚĆ

Skansen w Kudowie-Zdroju Pstrążnej
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niem człowieka do mechanizmu, 
który można zaprogramować 
politycznie, wstawić do szere-
gu, podporządkować i wszystko 
ujednolicić, jako monolityczną 
masę elektoratową.W tym lęku 
przed różnorodnością człowiek 
nie jest traktowany jako twór-
ca kultury stworzony na obraz  
i podobieństwo, lecz jako istota 
manipulująca i manipulowana  
z zewnątrz , jako maszyna stero-
wana społecznie i ideologicznie.
(Zenon Waldemar Dudek – „Ana-
liza archetypowa w psychologii 
kultury” 2011). Te , zdawałoby się 
bardzo ogólne socjologiczne  
i filozoficzne sformułowania, 
mają jednak swoje miejsce nie 
tylko w teoriach i w książkach, ale  
i w praktyce życia społecznego: 
w polityce, w organizacjach,  
w gminie, niemal wszędzie. Re-
fleksja antropologiczna może 
być przydatna w rozstrzygnię-
ciu takiej na przykład bardzo 
praktycznej sprawy: czy w spo-
łeczeństwie gminy złożonym 
z ludzi przybyłych po II wojnie 
światowej z różnych stron kra-
ju podtrzymywać i doceniać tę 
różnorodność, np. w działalno-
ści kulturalnej, gospodarczej,  
w nazwach ulic, w instalowaniu 
tablic pamiątkowych, pokazywa-
niu wzorcowych postaci dla tej 
społecznosci, np. kresowych, ślą-
skich, góralskich, itd., czy zwracać 
uwagę na jednolitość, tworzenie 
bardziej jednorodnego społe-
czeństwa, a więc w nastawieniu 
na zacieranie różnorodności? 
Odpowiedź na to bardzo prak-
tyczne pytanie zależy od horyzo-
tów intelektualnych, od tego czy 
traktujermy różnorodność jako 
coś naturalnego, prawdziwego, 
jako motor wszelkiego rozwoju, 
czy wybieramy działanie admi-
nistracyjno-polityczne, sztuczne,  
z pozoru sprawne w zrówny-
waniu wszystkiego, a w rze-
czywistości hamujące postęp  
w rozwoju duchowym, a nawet 
materialnym. 

Drogowskazy życiowe

Po I I  wojnie światowej  
na terenie ziemi kłodzkiej i Po-
górza Sudeckiego osiedłiło się 
wielu polskich przesiedleńców 
z Wołynia. Po drugiej stronie 
granicy, w Czechach, od Nacho-
du, po teren w pobliżu Śnieżki 
osiedłiły się rodziny czeskie także  
z Wołynia, znowu jesteśmy obok 
siebie. Nadmieńmy, że jeszcze 
w okresie caratu rosyjskiego, 

w drugiej połowie XIX wieku 
Czesi otrzymali dobre warunki 
do osiedlenia się na Wołyniu 
i zagospodarowania wielkich 
obszarów tamtejszej urodzajnej 
ziemi. Przed 1939 rokiem żyło 
na Wołyniu ponad 30000 Cze-
chów. W czasie pracy w muzeum  
i w codziennych kontaktach  
z Czechami poznawaliśmy Cze-
chów wołyńskich i zorganizowali-
śmy w 2008 i w 2009 roku w mu-
zeum na Pstrążnej dwa spotkania 
polskich i czeskich wołyniaków. 
Mieliśmy okazję do badania, 
skąd się biorą bardzo mocne  
i żarliwe nawroty wspomnienio-
we do dziejów ojców i dziadków 
i czy ta żarliwość ma jakiś zwią-
zek z wiekiem, czy jest taka sama 
lub podobna u dorosłych, jak  
i u młodzieży? Pomimo, że jest 
wiele interesujących tematów  
z bieżącego życia, często bardzo 
praktycznych, a nawet życiowo 
pilnych, to jednak ludzie idą jak  
w transie ku niedawnej prze-
szłości, ku czemuś, co minęło 
. Z czego to wynika? Dlaczego 
pojawia się z wielką siłą w wie-
ku dojrzałym, a nie występuje  
z taką pasją w wieku młod-
szym, w pierwszej połowie ży-
cia? W polskich środowiskach  
z dawnych Kresów Wschodnich 
widać wielką intensywność prze-
żywania historii kresowej wła-
śnie u osób w wieku średnim  
i powyżej średniego, i brak ta-
kich zainteresowań u młodzieży. 
Nie jest to zresztą typowe zja-
wisko dla problematyki tylko 
kresowej. Na przykład w Kudo-
wie, po 2015 roku pojawiło się 
wśród rodzin pochodzących  
z ziemi żywieckiej bardzo silne 
zaintersowanie życiem ojców  
i dziadków, ich kulturą duchową, 
zdolnościami, zachowaniem się 
w trudnych sytuacjach, uporem, 
bohaterstwem i pomysłowością 
zaradczą, tradycjami dawnych 
miejsc na żywiecczyźnie, a nawet 
głębokie pragnienie nawiązania 
łączności z matecznikiem górali 
żywieckich, czyli dzisiejszą spo-
łecznością w Żywcu, Pietrzyko-
wicach, Łodygowicach, Ujsołach 
i innych tamtejszych miejscowo-
ściach. Czy to oznacza, że wystę-
puje jakiś kryzys i pogłębienie 
podziałów w dzisiejszym społe-
czeństwie kudowskim, czy może 
odwrotnie: powracamy na drogi 
naszych rodzin, bo odczuwamy 
siłę korzeni, mądrość życiową, 
wierność ideałom, i pragniemy 
to zachować jako drogowskazy 
na dalsze życie? Sprawdzamy 

siebie jacy jesteśmy naprawdę. 
Czy wybór drogi do Kudowy,  
z dala od pierwotnego matecz-
nika rodzin, od widoku gór, 
zapachu ziemi, łez, krwi i potu 
przodków - okazał się wyborem 
dobrym? Czy wzorce etyczne  
i życiowe przekazywane przez 
przodków zdały egzamin? Jak 
iść dalej? Komu i jak wyrazić 
wdzięczność i co przekazać  
do dobrej pamięci na przyszłość? 

W drugiej połowie życia 

Życie odczuwamy jako rado-
sne, piękne, trudne lub ciężkie  
i wszelkie myśli o jego cie-
l e s ny m  k o ń c u  n a p o t y k a -
ją  na  natura lną  blok adę. 
Jeśli  życie jest światłem – 
jak mówi ks.prof. Włodzimierz 
Sedlak – to jest energią, a ener-
gia nie starzeje się i nie ginie. 
Gdyby życie potraktować jako 
wędrówkę – jak chce Paweł De-
jot - to widać w nim pierwszą 
połowę, gdzieś do czterdziestego 
roku życia i drugą połowę, tę po 
czterdziestce. Wędrujemy w nie-
znane. Jego zdaniem w pierwszej 
połowie życia idziemy pod górę, 
może dlatego, by potem z góry 
lepiej widzieć, mijamy różne 
drogowskazy, dokonywaliśmy 
wyborów drogi lub szliśmy 
tak, jak nam nakazano. Drogo-
wskazem mogła być opowieść 
religijna, modlitwa dziecięca, 
postać z książki Sienkiewicza, 
obraz z filmu, niezwykły boha-
ter literacki, pieśń patriotyczna, 
hymn, a także życie matki, babci, 
czy bohaterstwo ojca, tradycja 
rodzinnej miejscowości, wybudo-
wany dom, dobrze prowadzony 
intereres, rzetelność w kontak-
tach z ludźmi. Znany psychotera-
peuta, twórca programu rozwoju 
osobowego i trener biznesu -  
dr Zenon Waldemar Dudek,  
w cytowanej wyżej pracy nazy-
wa te drogowskazy archetypami. 
Polecamy naszym czytelnikom 
mądre wywody tego autora. Te 
pierwotne obrazy jako wzorce 
myślenia, postrzegania, przeży-
wania i postępowania oddziały-
wują na rozwijającą się osobo-
wość jednostki w bieżącym do-
świadczeniu i tworzą tożsamość 
kulturową osoby; nasze „Ja” wiąże 
się z symbolami archetypowy-
mi. Człowiek kulturowy – mówi 
dr Dudek – drzemie w dziecku, 
budzi się w młodości, a nabiera 
trwałej mocy w człowieku do-
rosłym. Życie rodzi przeszkody  
i lęki, które do ich pokonania wy-

magają odwołania się do owych 
drogowskazów archetypowych. 
Chcemy się z nimi zmierzyć, 
poczuć ich siłę, by wiedzieć jak 
iść dalej bez lęku. Ten powrót  
do zweryfikowania drogowska-
zów pojawia się w drugiej poło-
wie życia. Paweł Dejot ujmuje to 
obrazowo tak, że gdy po cztrdzie-
stce wyjdziemy na swoją wielką 
górę o bezkresnym horyzoncie, 
to może pojawić coś w rodzaju 
lęku przestrzeni.Wtedy powraca-
my do drogowskazów, chcemy 
sprawdzić ich wartość i dokąd 
jeszcze prowadzą, czy szliśmy 
dobrze, czy nie przynieśliśmy 
wstydu naszym przodkom i na-
szemu Stwórcy, czy możemy je 
przekazać dalej naszym następ-
com? Możemy także dostrzec  
i odrzucić to, co okazało się złe. 
Tymi wynurzeniami Paweł Dejot 
mnie trochę zasmucił, bowiem 
dostrzegłem zbyt wiele potknięć.

Z góry lepiej widać 

Człowiek kulturowy – pisze 
dr Dudek - drzemie w dziecku, 
budzi się w młodości, a nabiera 
trwałej mocy w człowieku doro-
słym. Taki człowiek czerpie ener-
gię i wartości z wzorców swoich 
przodków, które są naszym wy-
posażeniem. W tradycji kreso-
wej przebija dążenie do życia 
w kulturze prawości rycerskiej, 
w walce ze złem, w jakiejś tęsk-
nocie dokończenia przerwanej 
misji. Jest ona wzniosła i twórcza 
pod warunkiem, że zawiera duch 
pokory, szacunku dla innych 
kultur, a nie tylko wskazywanie 
własnej krzywdy i czyjegoś zła. 
W wyobraźni górali żywieckich 
horyzont zamykają góry, życie 
jest tylko tu i na tym skrawku 
ziemi, trzeba pracą utrzymać 
się i rozwijać. Zapobiegliwość, 
obowiązkowość i wierność 
tradycji były najcenniejszymi 
drogowskazami przekazywa-
nymi z pokolenia na pokolenie, 
wchodziły w krew i poszły z tymi 
ludźmi wszędzie. Społeczność,  
w której są drogowskazy kultury 
kresowej i drogowskazy kultury 
górali żywieckich, a także dro-
gowskazy pozostawione przez 
mieszkańców czeskich i niemiec-
kich w długiej historii tej ziemi, 
jest bogata róznorodnością i po-
winna tę różnorodność umacniać 
w warunkach kultury polskiej  
i współczesnego świata.
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Ponad 70 uczniów w wieku 
od 7 do 18 lat z prawie 20 róż-
nych szkół w całym regionie zgro-
madziło się razem z nauczycie-
lami, aby recytować niemieckie 
wiersze i wyłonić najlepszych 
„recytatorów” w uroczystej 
scenerii. Tak było w listopadzie 
2019 roku. A w 2020 roku? Ta-
kie wydarzenie jest wykluczone  
w czasie pandemii koronawirusa, 
kiedy to publiczne zgromadzenia 
więcej niż pięciu osób są surowo 
zabronione.

A jednak - dzięki wsparciu 
finansowemu Konsulatu Nie-
mieckiego w Opolu udało się 
zrealizować regionalny „Konkurs 
recytatorski poezji niemieckoję-
zycznej”, który Niemieckie Towa-
rzystwo Społeczno-Kulturalne 
w Kłodzku organizuje od 2014 
roku – po raz pierwszy w 2020 
roku w formie cyfrowej!

Wiele szkół na ziemi kłodz-
kiej i poza nią, zostało zachę-
conych do sfilmowania przez 
uczniów własnych interpretacji 
wybranych wierszy w języku 
niemieckim. W tym celu już w 
październiku 2020 roku do szkół 
zostały wysłane pendrive'y, na 
które uczestnicy konkursu do 
końca listopada mieli nagrać 
swoje recytacje i odesłać na ad-
res NTSK w Kłodzku.

Zaproszenie przyjęło wie-
le szkół, pomimo, że od końca 
października zajęcia odbywały 
się wyłącznie zdalnie. W nie-
których przypadkach nagra-
nia były również wykonywane  
w siedzibie NTSK w Kłodzku,  
a niezbędną kamerę udostępnił 
konsulat niemiecki. 37 uczest-
ników konkursu ze wszystkich 
typów szkół, od szkoły podsta-
wowej (I klasy) do klas matural-
nych, nagrało filmy ze swoimi 
wierszami i przesłało je do nas, 
nawet szkoły z Wrocławia wzię-
ły udział po raz pierwszy. Recy-
tacje oceniało Jury w składzie: 
Irena Rogowska, Sabina Zawa-
da-Guzara, Urszula Patzwald 
oraz dyplomowany pedagog 
społeczny Horst Ulbrich. Człon-
kowie komisji konkursowej 
spotkali się w dniu 12 grudnia 
2020 roku w siedzibie NTSK  
w Kłodzku, aby obejrzeć wszyst-
kie nagrania i ocenić je według 

kryteriów oryginalności i trudno-
ści wiersza, wymowy, płynności 
i żywotności wykładu, mimiki  
i gestów, a także inscenizacji  
i akcesoriów. Nagrody przyzna-
no w trzech kategoriach wie-
kowych: szkoła podstawowa  
I (klasy niższe, grupy wiekowe  
A / B), szkoła podstawowa  
II (klasy wyższe do klasy 8; grupa 
wiekowa C) oraz szkoły średnie 
(głównie liceum, grupa wiekowa 
D). A oto nazwiska zwycięzców:

Kategoria I: 1. Letycja Ber-
nat (7 lat, szkoła podstawowa  
w Długopolu Dolnym) z wier-
szem „Herbst auf der Leiter” („Je-
sień na drabinie”) Petera Hacksa 
2. Pola Sibilska (11 lat, szkoła 
podstawowa nr 81 we Wrocła-
wiu) z wierszem „Tiere im Win-
ter (Zwierzęta zimą)” autora Elke 
Bräunling 3. Antonina Skorupska 
(11 lat, szkoła podstawowa nr 81 
we Wrocławiu) z wierszem „Kind 
bleiben (Zostać dzieckiem)” Nor-
berta van Tiggelena 

Kategoria II:1. Jakub Łabędź 
(11 lat, Zespół Szkół Społecznych 
w Kłodzku) z wierszem „Lügen-
gedicht” Reginy Meier 2. Marty-

na Bojko (13 lat, szkoła podsta-
wowa w Wojborzu) z wierszem 
„Flugangst (Lęk przed lataniem)” 
autora Renate Eggert-Schwarten 
3. Julia Łopusiewicz (13 lat, Szkoła 
Podstawowa nr 1, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Bystrzycy 
Kłodzkiej) z wierszem „Herbstlied” 
Augusta Heinricha Hoffmanna 
von Fallerslebena 

Kategoria III: 1. Julia Franasz-
czyk i Alicja Krowiak, z towarzy-
szeniem Julii Rycyk (17 lat, I LO, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Bystrzycy Kłodzkiej) z wierszem 
„Pidder Lüng” Detleva von Lilien-
crona 2. Marlena Kwiatkowska 
(18 lat, Liceum Ogólnokształcą-
ce im. B. Chrobrego w Kłodzku) 
z wierszem „Glückliche Liebe 
(Szczęśliwa miłość)” Wisławy 
Szymborskiej w przekładzie Karla 
Dedeciusa 3. Aleksandra Łabędź 
(18 lat, Zespół Szkół Społecznych 
w Kłodzku) z wierszem „Kleines 
Solo (Małe solo)” Ericha Kästnera. 

Ponieważ planowaną cere-
monię wręczenia nagród zwy-
cięzcom odwołano z powodu 
pandemii, certyfikaty i nagrody 
zostały wysłane do szkół zwy-

cięzców pocztą. Wszystkim lau-
reatom serdecznie gratulujemy  
i dziękujemy wszystkim uczestni-
czącym uczniom i nauczycielom, 
ponieważ tegoroczny udział wią-
zał się ze szczególnym wysiłkiem. 
Jury stanęło przed niełatwym wy-
borem najlepszych prezentacji.

Wszyscy mamy nadzieję, że 
kolejny konkurs w 2021 roku od-
będzie się przed liczną publicz-
nością. Dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli w przygotowa-
niu, sfinansowaniu i wsparciu te-
gorocznego konkursu. Ze strony 
NTSK w Kłodzku przygotowanie 
i realizacja po raz kolejny były  
w rękach sprawdzonego zespo-
łu w składzie Renaty i Horsta 
Ulbrichów, Barbary Niteckiej  
i Hansa Petera Keutena. Mimo 
wyjątkowych okoliczności mo-
gliśmy ponownie przyczynić się  
do promocji  nauki  jęz yka 
niemieckiego, zmotywować 
uczniów do odkrywania skar-
bów poezji niemieckojęzycznej 
i wzbudzić zainteresowanie mło-
dych ludzi w naszym regionie 
językiem  i kulturą niemiecką.

Heinz-Peter Keuten

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI NIEMIECKOJĘZYCZNEJ  
W ROKU 2020 - MIMO WSZYSTKICH PRZECIWNOŚCI!!

Jakub Łabędź Julia Franaszczyk, Alicja Krowiak  
i Julia Rycyk

Letycja Bernat

Martyna Bojko Pola SibilskaMarlena Kwiatkowska
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Über 70 Schüler zwischen 
7 und 18 Jahren aus fast 20 
verschiedenen Schulen der ge-
samten Grafschaft kommen mit 
ihren Deutschlehrern in Habel-
schwerdt zusammen, um in der 
historischen Schulaula deutsche 
Gedichte vorzutragen und in fe-
stlichem Rahmen die besten „Re-
zitatoren” zu ermitteln. So war es 
im November 2019. Und im Jahre 
2020? Ein Ding der Unmöglich-
keit zu Corona-Zeiten, wo öf-
fentliche Ansammlungen von 
mehr als fünf Personen streng 
untersagt sind. 

Und doch – es ist dem DFK 
Glatz gelungen, dank der finan-
ziellen Unterstützung des Deut-
schen Konsulats Oppeln den seit 
2014 organisierten regionalen 
„Rezitationswettbewerb deutsch-
sprachiger Lyrik” (so der offizielle 
Titel) stattfinden zu lassen, und 
zwar erstmals in digitaler Form!

Viele Schulen der Region, in 
der Grafschaft Glatz und darüber 
hinaus, waren aufgerufen, ihre 
Kandidatinnen und Kandidaten 
Filmaufnahmen machen zu las-
sen, in denen die Schülerinnen 
und Schüler selbst ausgewählte 
deutschsprachige Gedichte vor-
tragen sollten. Zu diesem Zweck 
wurden den Schulen bereits im 
Oktober 2020 Datensticks zu-
geschickt, die sie bis Ende No-
vember mit den Aufführungen 
der Kandidaten bespielen und 
an die Adresse des DFK Glatz 
zurücksenden sollten. 

Und nicht wenige Schulen 
sind unserer Einladung gefolgt, 
obwohl bereits seit Ende Okto-
ber alle Bildungseinrichtungen 
in Polen praktisch geschlossen 
waren und der Unterricht nur 
noch online stattfand. Teilweise 
wurden auch in den DFK-Räu-
men Aufnahmen gemacht und 
die dazu notwendige Kamera 
durch das Deutsche Konsulat 
zur Verfügung gestellt. Nicht 
weniger als 37 Kandidatinnen 
und Kandidaten aller Schulfor-
men, von der Grundschule (1. 
Klasse) bis zur Abiturklasse, ha-
ben Filme mit ihren Gedichten 
aufgenommen und sie an den 
DFK Glatz geschickt, darunter 
sogar erstmals eine Schule aus 

Breslau. Eine fachkundige Jury 
(zusammengesetzt aus den Ger-
manistinnen und vereidigten 
Übersetzerinnen I. Rogowska 
und S. Zawada, der Deutschdo-
zentin U. Patzwald sowie dem 
Dipl.-Soz.päd. H. Ulbrich) hat 
sich dann am 12. Dezember 2020 
in der Geschäftsstelle des DFK 
Glatz versammelt, um alle Auf-
nahmen anzuschauen und nach 
den Kategorien Originalität und 
Schwierigkeitsgrad des Gedichts, 
Aussprache, Flüssigkeit und Le-
bendigkeit des Vortrags, Mimik 
und Gestik sowie Inszenierung 
und Accessoires zu bewerten. Die 
Preise wurden in drei Alterskate-
gorien verliehen: Grundschule 1 
(untere Klassen), Grundschule 2 
(höhere Klassen bis Kl. 8) sowie 
weiterführende Schulen (meist 
Liceum). 

Die Gewinner der 1. Katego-
rie (Grundschule 1) sind

1. Letycja Bernat (7 Jahre, 
Grundschule Niederlangenau) 
mit dem Gedicht „Der Herbst 
steht auf der Leiter“ von Peter 
Hacks,

2. Pola Sibilska (11 Jahre, 
Grundschule Nr. 81 Breslau) mit 
dem Gedicht „Tiere im Winter“ 
von Elke Bräunling,

3. Antonina Skorupska (11 

Jahre, Grundschule Nr. 81 Bre-
slau) mit dem Gedicht „Kind ble-
iben“ von Norbert van Tiggelen,

der 2. Kategorie (Grundschu-
le 2)

1. Jakub Łabędź (11 Jahre, 
Grundschule Glatz in privater 
Trägerschaft,) mit dem „Lügen-
gedicht“ von Regina Meier,

2. Martyna Bojko (13 Jahre, 
Grundschule Gabersdorf ) mit 
dem Gedicht „Flugangst“ von 
Renate Eggert-Schwarten,

3. Julia Łopusiewicz (13 
Jahre, Grundschule Nr. 1 Ha-
belschwerdt) mit dem Gedicht 
„Herbstlied“ von August Heinrich 
Hoffmann von Fallersleben,

sowie der 3. Kategorie (Li-
ceum)

1. Julia Franaszczyk und Ali-
cja Krowiak, begleitet von Julia 
Rycyk an der Gitarre (17 Jahre, 
Allgemeinbildendes Liceum Ha-
belschwerdt) mit dem Gedicht 
„Pidder Lüng“ von Detlev von 
Liliencron,

2. Marlena Kwiatkowska 
(18 Jahre, Allgemeinbildendes 
Liceum Glatz) mit dem Gedicht 
„Glückliche Liebe“ von Wisława 
Szymborska in der Übersetzung 
von Karl Dedecius,

3. Aleksandra Łabędź (18 Jah-
re, Allgemeinbildendes Liceum in 

privater Trägerschaft, Glatz) mit 
dem Gedicht „Kleines Solo“ von 
Erich Kästner.

Da wegen des Lockdowns 
auch die geplante Feier zur 
Preisübergabe an die Gewinner 
ausfallen musste, wurden die 
Urkunden sowie die Preise auf 
dem Postwege an die Schulen 
der Gewinner versandt. Wir alle 
hoffen, dass im Jahre 2021 wie-
der ein Präsenzfestival mit der 
besonderen Atmosphäre des 
Auftritts vor großem Publikum 
möglich sein wird, und danken 
allen, die mitgeholfen haben, den 
diesjährigen Wettbewerb vorzu-
bereiten, zu finanzieren und zu 
unterstützen (von Seiten des DFK 
Glatz lag die Vorbereitung und 
Durchführung wieder einmal 
in den Händen des bewährten 
Teams aus Renata und Horst 
Ulbrich, Barbara Nitecka und H.-P. 
Keuten). Trotz der besonderen 
Umstände konnten wir so erneut 
dazu beitragen, das Erlernen der 
deutschen Sprache zu fördern, 
zum Entdecken der Schätze 
der deutschsprachigen Lyrik zu 
motivieren und das Interesse der 
Jugendlichen unserer Region an 
der deutschen Sprache und Kul-
tur zu wecken.

Heinz-Peter Keuten

DEUTSCHER LYRIKWETTBEWERB DES DFK GLATZ IN DER 
GRAFSCHAFT 2020 – TROTZ ALLER WIDRIGKEITEN!

Antonina Skorupska Julia ŁopusiewiczAleksandra Łabądź
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Zgodnie z podstawą pro-
gramową w roku szkolnym 
2018/2019 został wprowadzony 
w klasie VIII szkoły podstawowej 
przedmiot o nazwie edukacja dla 
bezpieczeństwa. Podstawowymi 
założeniami edukacyjnymi przed-
miotu jest współpraca zespołowa 
i umiejętność udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej. 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pierwsza Pomoc i Międzynaro-
dowy Konkurs Wiedzy o Polsce 
i Czechach, których organizato-
rem jest Stowarzyszenie Komitet 
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej są 
ważnymi zawodami wiedzy, 
kształtującymi osobowość 
młodzieży, często wskazując 
przyszłą drogę zawodową. 
Ogólnopolski Turniej Wie -
dz y Pier wsza Pomoc pro -
muje edukację i sprawdze-
nie umiejętności młodzieży  
w zakresie udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej. 
Turniej składa się z trzech eta-
pów. Pierwszy szkolny, przepro-
wadzany przez dane szkoły, które 
wybierają swoich reprezentan-
tów (czteroosobową drużynę) 
do kolejnego etapu. Kolejne 
etapy odbywają się w Centrum 
Turystyczno-Sportowym w No-
wej Rudzie. Drugim etapem jest  
40 minutowy test  wiedz y  
na temat udzielania pierwszej 
pomocy, który drużyna wspólnie 
rozwiązuje. W przerwie pomiędzy 
etapami jest pokaz umiejętności 
ratowniczych wykonany przez 
strażaków z OSP i PSP z Nowej 
Rudy, w jaki sposób ratować 
ofiary wypadów komunikacyj-
nych, do których dochodzi przez 

nieostrożność i brawurę. Trzeci 
etap, to sprawdzian umiejętności 
praktycznych polegający na wy-
konaniu zadania, np. udzielenia 
pierwszej pomocy w przypadku 
zatrzymania krążenia na specjal-
nym fantomie, przeznaczonym 
do resuscytacji krążeniowo-od-
dechowej. Sędziowie omawia-
ją daną pozorację i wystawiają 
punkty. Po trzeciej konkurencji 
następuje podsumowanie punk-
tów za test wiedzy i sprawdzian 
umiejętności praktycznych,  
a następnie są ogłaszane wyniki 
wszystkim zespołom. Uczniowie 
szkół podstawowych i ponad-
podstawowych podczas turnieju 
mają okazję sprawdzić się w roli 
świadków zdarzenia – ratowni-
ków. Sędziowie, którzy oceniają 
drużyny są doświadczonymi le-
karzami, pielęgniarkami, ratow-
nikami medycznymi, ratowni-
kami GOPR, strażakami, którzy 
na co dzień ratują ludzkie życie 
i zdrowie człowieka. Wiedza wy-
niesiona z turnieju jest bezcenna, 
dlatego warto uczyć pierwszej 
pomocy, ponieważ nigdy nie 
wiadomo, co może się wydarzyć  
w przyszłości.

Międzynarodowy Konkurs 
Wiedzy o Polsce i Czechach

Wydarzenie jest organi-
zowane od 2017 roku. Celem 
jest współpraca międzynaro-
dowa między Polską, a Cze-
chami. Założeniami konkur-
su są: sprawdzenie wiedzy  
na temat historii, geografii, ak-
tualnej sytuacji Polski i Czech  
na arenie międzynarodowej. Mło-

dzież, która przyjeżdża z Polski  
i Czech do Nowej Rudy, ma oka-
zję sprawdzenia wiedzy i popraw-
ności mówienia w języku polskim 
lub czeskim. Konkurs składa się 
z trzech etapów. Pierwszy etap, 
przeprowadzany jest przez dane 
szkoły, które wybierają swoich 
reprezentantów (czteroosobo-
wą drużynę) do kolejnego eta-
pu. Kolejne etapy odbywają się  
w Centrum Turystyczno-Sporto-
wym w Nowej Rudzie. Drugim 
etapem jest 40-minutowy test 
wiedzy, sprawdzający wiedzę 
na temat Polski i Czech, który 
drużyna wspólnie rozwiązuje.
Trzecim etapem praktycznym, 
są rozmówki polsko-czeskie  
na wybrany temat, odgadnię-
cie, co przedstawiają zdjęcia 
zrobione w Czechach i w Pol-
sce. Trzeba znać historię Polski 
i Czech, aby powiedzieć, kto 
występuje w danym filmie hi-
storycznym i jakich wydarzeń 
on dotyczy. Konieczna jest zna-

jomość mapy i położenia geo-
graficznego wybranych miejsc 
w Polsce i Czechach, umieć 
uzasadnić wybór. Trzeba znać 
wybitnych Polaków i Czechów.  
 Po trzeciej konkurencji nastę-
puje podsumowanie punktów 
za test wiedzy i ćwiczenia prak-
tyczne, a następnie są ogłasza-
ne wyniki wszystkim zespołom. 
Uczniowie szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych podczas 
turnieju mają okazję sprawdzić 
swoją wiedzę, nawiązać między-
narodowe znajomości z innymi 
drużynami oraz poznać język 
polski i czeski. Udział w konkur-
sie kształtuje osobowość młode-
go człowieka, który potrzebuje 
sprawdzenia się w określonych 
sytuacjach. Uczniowie najlepiej 
uczą się współpracy zespołowej 
przez ćwiczenia praktyczne, przy-
gotowujące nie tylko do egza-
minów, konkursów, ale do życia  
w społeczeństwie. 

Michał Mikulski

EDUKACJA MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROMOWANIA 
WARTOŚCI SPOŁECZNYCH

Drużyna SP nr 100 w Warszawie – zdobywca I miejsca w III Międzynarodowym Konkursie 
Wiedzy o Polsce i Czechach w kategorii do 16 roku życia w Nowej Rudzie - Słupcu.
Źródło: Oficjalna strona SP 100 w Warszawie

Drużyna ze SP nr 100 w Warszawie, która zajęła III miejsce w XVII Ogólnopolskim Turnieju 
Wiedzy Pierwsza Pomoc w kategorii do 16 roku życia w Nowej Rudzie Słupcu
Źródło: Oficjalna strona SP 100 w Warszawie https://
pl-pl.facebook.com/1368338936540495/photos/
pcb.2763685927005782/2763685773672464/?type=3&theater (dostęp 17.01.2021)
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W Jakuszycach, blisko dro-
gowego przejścia granicznego 
z Republiką Czeską (Jakuszyce- 
Harrachov), powstaje bardzo no-
woczesny ośrodek dla uprawiania 
sportów zimowych, szczególnie 
konkurencji biegowych i stadion 
biatlonowy wraz z nowoczesną 
strzelnicą, a jednocześnie ośro-
dek szkoleniowo – rekreacyjny, 
który będzie spełniał wszystkie 
wymogi przepisowe wyznaczone 
przez FIS.

W dniu 13.01.2021 roku 
odbyło się ważne spotkanie ro-
bocze, związane z prowadzoną 
budową i planami wykorzystania 
tego obiektu także dla współpra-
cy przygranicznej, zarówno dla 
Polaków, Czechów i Niemców. 
Wielkim walorem budowanego 
centrum ma być także stacja ko-
lejowa Jakuszyce, która została 
umiejscowiona zaledwie kilka 
metrów od głównego wejścia  
do budowanego obecnie głów-
nego budynku ośrodka. 

Na Polanie Jakuszyckiej 
powstały nowoczesne bu-
dynki, (na razie w stanie suro-
wym), w których będą wszyst-
kie niezbędne elementy do 
u p r aw i a n i a  z awo d owe g o  
i amatorskiego sportu. Z jednej 
strony, np. szatnie i pomiesz-
czenia do smarowania nart,  
z drugiej specjalne pomieszcze-
nia VIP, zaplecze konferencyjne 
i gastronomiczne. Znajdzie się 
tam także sala gimnastyczna  
do treningów dla siatkarzy i ko-
szykarzy, hotel (38 pokoi hotelo-
wych z komorami hipoksyjnymi), 
hotel turystyczny na 190 miejsc, 
centrum odnowy biologicznej  
z siłownią oraz basenem. Obiekt 
będzie przystosowany także dla 
niepełnosprawnych użytkow-
ników, dla paraolimpijczyków. 
W okolicy obiektu znajdzie się 
duża wypożyczalnia nart zimą,  
w miesiącach letnich i jesiennych 
będzie funkcjonowała wypoży-
czalnia rowerów. Przystanek kole-
jowy umożliwi wreszcie czekanie 
na pociąg pod dachem. Do tego 
nowoczesne trasy, w tym frag-
ment, po którym latem będzie 
można jeździć na nartorolkach. 
Będzie też nowoczesna strzelnica 
czy podziemny parking na ponad 
220 samochodów. Dolnośląskie 

Centrum Sportu będzie najnowo-
cześniejszym tego typu w Polsce 
i w Europie ośrodkiem do upra-
wiania biathlonu i narciarstwa 
biegowego. 

Planowany termin zakończe-
nia inwestycji, (to jest napraw-
dę bardzo ambitne zadanie), to 
wrzesień 2021 roku, kiedy zapla-
nowana jest oficjalna uroczystość 
otwarcia obiektu. Koszt inwesty-
cji wynosi 140 milionów złotych. 
Obecnie na budowie pracuje  
ok. 170 pracowników, a tempo 
robót, szczególnie wewnątrz bu-
dynku jest bardzo dobre.

W spotkaniu 14 stycznia 
uczestniczyli: Cezary Przybylski – 
Marszałek Województwa Dolno-
śląskiego, Marek Obrębalski – 
Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego, 
przewodniczący komisji współ-
pracy zagranicznej, Julian Golak – 
P e ł n o m o c n i k  M a r s z a ł k a  
ds. Współpracy z Republiką Cze-
ską i Republiką Słowacką, Michał 
Nowakowski – Rzecznik Prasowy 
Marszałka, Krzysztof Hodun – 
Dyrektor Wydz. Współpracy  
z Zagranicą, Bartosz Bartniczak – 
Dyrektor EUW T NOVUM Z 
O.O, Miroslav Vlasak – Za-
s t ę p c a  D y r e k t o r a  E U W T 
NOVUM Z O.O,  Agnieszka 
Goranin – Główny Specjali-
sta w Wydziale Współpracy  
z Zagranicą oraz ze strony cze-
skiej; Martin Puta, hejtman kraju 
libereckiego, Andrea Fulkova – 
Dyrektor Wydziału Prasowego 
oraz Kontaktów Zewnętrznych, 
Věra Jiránková  – Wydział Współ-
pracy z Zagranicą.

Omówiono między innymi 
przedsięwzięcia infrastruktury 
drogowej planowane do realiza-
cji w ramach współpracy polsko- 
czeskiej po roku 2021, min. dro-
ga nr 358 Świecie – Czerniawa – 
ok. 6,2 km - 11 347 382,66 zł

Zaplanowano także zorga-
nizowanie połączeń kolejowych  
na odcinku Harrachov – Szklar-
ska Poręba Górna – Harrachov 
oraz Liberec – Zgorzelec. Będą to 
założenia do kształtowania sieci 
połączeń na lata 2026 - 2041. Kraj 
Liberecki zwrócił się do Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego 
z prośbą o podjęcie dyskusji  
i uzgodnień, dotyczących przy-

szłości i rozwoju transgranicznej 
sieci kolejowej. 

Wspólne inicjatywy: 

1. Współpraca browarów  
w ramach Dolnośląskiego Szlaku 
Piwa i Wina – wspólne warsztaty 
winiarskie lub produkcji piwa – 
druga połowa 2021 roku. Ko-
nieczne jest ustalenie terminu 
pierwszego spotkania online 
(II/III 2021 roku) oraz wspólne 
ustalenie tematów współpracy.

2. Do tej pory nie organizo-
waliśmy wspólnych spotkań dla 
przedsiębiorców, proponujemy 
zorganizowanie takiego spo-
tkania w drugiej połowie 2021. 
Widzimy potencjał współpracy 
gospodarczej na pograniczu 
polsko-czeskim i potrzebę za-
cieśnienia takiej współpracy

3. Dożynki Wojewódzkie – 
t r a d y c y j n i e  z a p r a s z a m y  

do udziału oraz do organizacji 
stoiska Kraju Libereckiego pod-
czas wydarzenia.

4. Kraj Liberecki poszukuje 
partnera do współpracy dla Fun-
dacji Post Bellum, która doku-
mentuje wspomnienia świadków 
ważnych wydarzeń historycznych 
w XX wieku i nagłaśnia je medial-
nie, a także dla celów edukacyj-
nych, promując wśród młodzieży 
i szerszej publiczności. Fundacja 
została stworzona w 2001 roku 
przez dziennikarzy oraz history-
ków, których celem było ocalenie 
historii od zapomnienia i utrwa-
lenie ich w publicznej pamięci. 
Uzgodniono, że polskim partne-
rem do współpracy będzie Cen-
trum Historii Zajezdnia we Wro-
cławiu, które mieści się przy ulicy 
Grabiszyńskiej, w historycznym 
miejscu, gdzie funkcjonował Mię-
dzyzakładowy Komitet Strajkowy  
w sierpniu 1980 roku. Partnerem 

Julian Golak

JAKUSZYCE, WIELKI OŚRODEK SPORTOWO - REKREACYJNY
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM SPORTU

Budowa kompleksu Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dolnośląskiego Centrum Sportu.

Budowa kompleksu Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dolnośląskiego Centrum Sportu.
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do dalszej współpracy będzie tak-
że Solidarność Polsko - Czesko - 
Słowacka, która już w latach 
ubiegłych zorganizowała między 
innymi Szlak Turystyczny Śladami 
Kurierów Solidarności oraz tzw.  
„żywe lekcje historii” w szkołach 
z udziałem żyjących bohaterów 
walki o wolność i niepodległość. 

JAKUSZYCE- najwyżej 
położona stacja kolejowa

Najwyżej położoną stacją 
kolejową w Polsce na wysoko-
ści 886 m npm jest stacja usy-
tuowana w budowanym obec-
nie wielkim ośrodku sportów 
zimowych, tzw. Dolnośląskim 
Centrum Sportu.

Obecnie znajduje się na niej 
tylko jeden peron o krawędzi 

przystosowanej dla pasażerów 
pociągów i długości 130 m. 

W roku 2017 stacja obsłu-
giwała 100 - 149 pasażerów  
na dobę, ale ta stacja została 
oddana do użytku już w paź-
dzierniku 1902 roku.

 Od 1923 roku wraz z całą 
linią była zelektryfikowana, aż 
do 1945 roku, kiedy częściowo 
zdemontowano przewody trak-
cyjne i wywieziono je do odbu-
dowującej się stolicy Polski War-
szawy, w celu ich zastosowania 
do nowych rozwiązań w ramach 
odbudowy Warszawskiego Węzła 
Kolejowego. 

Linia kolejowa łącząca Jelenią 
Górę ze Szklarską Porębą, a szcze-
gólnie z najwyżej położoną sta-
cją kolejową w Jakuszycach, jest  
w pewnym stopniu pozytywnym 

wyjątkiem, bowiem nie w całości 
zostały zdemontowane wszyst-
kie elementy tej linii. Mieliśmy 
pecha, że wywiezione pozostałe 
zelektryfikowane linie kolejowe 
na Dolnym Śląsku zostały pozba-
wione przewodów trakcyjnych 
i słupów konstrukcyjnych przez 
Sowietów. Stacja przedstawia 
klasyczną konstrukcję kolejo-
wą, tzw. mijankę, była to kolej 
dwutorowa. W późniejszym okre-
sie (od lipca 2009 roku do maja 
2010) przeprowadzono remont 
w ramach tzw. rewitalizacji i już 
w lipcu 2010 roku wraz z przy-
wróceniem ruchu kolejowego 
nastąpiła zmiana nazwy tej stacji. 
Stacja Jakuszyce zmieniła nazwę 
na Szklarska Poręba - Jakuszy-
ce. W tym małym kurorcie jest 
aż pięć stacji kolejowych, które  

w przyszłości będą wykorzy-
stane do planowania lepszej 
komunikacji proekologicznej. 
Przede wszystkim potrzebne 
jest planowanie nowego roz-
woju regionu Karkonoszy i Gór 
Izerskich, także przy współpracy 
z sąsiednim Krajem Libereckim.

Najważniejsze jest jednak 
odchodzenie od podstawowego 
środka komunikacji samochodo-
wej, jakim jest ciągle przeciążona 
droga krajowa Jelenia Góra - Ja-
kuszyce, z przejściem drogowym 
Jakuszyce- Harrachov. Linia ko-
lejowa do Jakuszyc może być  
w przyszłości prawdziwym atu-
tem, który spowoduje lepsze wy-
promowanie Szklarskiej Poręby, 
tj. kurortu, który ma najczystsze 
powietrze w Polsce. 

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

renowacje  antyków
sztukaterie  artystyczne
wystroje  lokali

Jarosław  Radomski
PRACOWNIA  ARTYSTYCZNA 

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 



88 Ziemia Kłodzka nr 304-306/styczeń - marzec 2021

29 grudnia 2020 roku wójt 
Marcin Czerniec odebrał z rąk 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego akt nadania praw miejskich 
dla Kamieńca Ząbkowickiego.  
Na uroczystość, która odbyła się 
w Warszawie, przybyli również 
przedstawiciele dziewięciu in-
nych miejscowości, które wraz  
z początkiem 2021 roku stały się 
miastami. 

- Na pewno była to bar-
dzo podniosła chwila - mówi 
burmistrz kamienieckiej gmi-
ny Marcin Czerniec - W gronie  
10 miejscowości, które w tym 
roku stały się miastami, Kamie-
niec jest największy. Miło mi było 
słyszeć, że podczas uroczysto-
ści premier odniósł się właśnie 
do Kamieńca Ząbkowickiego 
podkreślając, że jest to histo-
ryczna chwila w historii naszej 
miejscowości i że Kamieniec już 
od dawna zasługiwał na prawa 
miejskie, choć z powodu róż-
nych okoliczności nie było to 
możliwe. Oznacza to, że wysi-
łek zarówno nas jak i naszych 
mieszkańców został dostrzeżony 
na samej górze. Bardzo ważne 
jest to, by inicjatywa oddolna  
i nasze działania były skorelowa-
ne z działaniami strony rządowej, 
w myśl starej zasady zgoda bu-
duje - niezgoda rujnuje. 

Decyzja o nadaniu praw 
miejskich dla Kamieńca za-
padła 31 lipca ubiegłego 
roku. Była ona poprzedzona 
niemal dwuletnimi staraniami 
władz gminy. By uzyskać prawa 
miejskie najpierw trzeba było 
przeprowadzić konsultacje  
i uzyskać zgodę mieszkańców.

Z czym wiąże się uzyskanie 
praw miejskich przez Kamie-
niec Ząbkowicki? 

Docierają do mnie niepraw-
dziwe informacje, rozpowszech-
niane przez osoby, które pró-
bują wzbudzić niepokój wśród 
mieszkańców. Wykonaliśmy 
ciężką pracę, by podnieść wy-
żej status naszej miejscowości 
i uważam, że trzeba demento-
wać pomówienia, które mają 
miejsce. Mówi się na przykład, 
że będą dodatkowe opłaty, a na-
uczyciele stracą dodatki wiejskie. 
Chciałbym jeszcze raz podkreślić, 
że nikt z mieszkańców gminy Ka-
mieniec Ząbkowicki na niczym 
nie straci, natomiast każdy  

w perspektywie czasu może tylko 
i wyłącznie zyskać - mówi bur-
mistrz Marcin Czerniec - Wszyst-
kie podatki i opłaty kompletnie 
nie zależą od tego, czy mieszka 
się w mieście czy na wsi. Jeżeli 
ktoś nie wierzy, warto zapytać 
znajomych, którzy mieszkają  
na przykład w Bardzie, czy 
Złotym Stoku. Nie ma czegoś 
takiego, że w mieście płaci się 
inne, czy większe podatki niż na 
wsi. Podatki są uchwalane przez 
radnych na podstawie rozporzą-
dzenia rady ministrów, które obo-
wiązuje w całej Polsce i nie ma 
tam możliwości wprowadzenia 
żadnych zwyżek, tylko dlatego, 
że mieszka się w mieście. 

Nie wzrosną również koszty 
funkcjonowania Urzędu. Jedyne 
co się zmieni, to pieczątki i ta-
blica nagłówkowa na urzędzie,  
na których będzie napisane 
Urząd Miasta i Gminy Kamie-
niec Ząbkowicki.

Czy mieszkańcy będą mu-
sieli wymieniać dokumenty, 
prawa jazdy, dowody oso-
biste, czy uaktualniać wpisy  
w księgach wieczystych?

W żadnym wypadku nie ma 
takiej potrzeby - informuje bur-

mistrz - Żaden z mieszkańców nie 
będzie musiał wymieniać żad-
nych dokumentów, ani dowodów 
osobistych, ani rejestracyjnych, 
ani prawa jazdy. Dopiero wtedy, 
gdy te aktualne utracą ważność, 
będą wymieniane na nowe. Nie 
trzeba też ponosić żadnych do-
datkowych opłat w księgach 
wieczystych. 

W przyszłości za to Kamie-
niec jako gmina miejsko - wiej-
ska będzie mogła korzystać  
z programów i dofinansowań, 
które są przeznaczone dla 
małych miasteczek liczących  
do 10 tysięcy mieszkańców. 

Do tej pory oczywiście nie 
mogliśmy sięgać po te środki - 
mówi Marcin Czerniec - Myślę, że 
zmieni się również perspektywa 
pozyskiwania inwestorów, któ-
rzy chcieliby na naszym terenie 
zainwestować swoje pieniądze, 
ponieważ lepiej jest postrzega-
na nawet niewielka miejscowość 
która ma charakter miejski. Do-
datkowym impulsem rozwoju 
będzie również odrolnienie 
gruntów, które łatwiej będzie 
można przekwalifikować. Są 
tu duże przestrzenie do bu-
downictwa wielorodzinnego  

i indywidualnego. Z pewnością 
z czasem wzrośnie także war-
tość nieruchomości należących 
do mieszkańców  Kamieńca.  
Na pewno  Kamieniec  zyska 
również wizerunkowo i uzy-
ska większą rozpoznawalność,  
a wraz z nim nasze zabytki, któ-
re są chlubą gminy. To wszystko 
składa się na wielki potencjał, 
który staramy się wykorzystać 
i wzmacniać. 

W Sylwestrową noc na Bło-
niach w Kamieńcu miała się od-
być wyjątkowa impreza podczas 
której mieszkańcy oprócz Nowe-
go Roku mieli powitać również 
Kamieniec jako miasto. Pandemia 
pokrzyżowała jednak plany.

W rok 2021 wchodzimy mimo 
wszystko spokojnie. Z uwagi 
na okoliczności nie odbędą się 
planowane uroczystości - mówi 
burmistrz Marcin Czerniec -  
Na pewno uroczyste podkreśle-
nie faktu, że Kamieniec stał się 
miastem, będzie miało miejsce 
jeszcze w tym roku. Termin jest 
oczywiście zależny od sytuacji 
epidemiologicznej. Być może 
już najbliższa majówka będzie 
okazją do świętowania tego, co 
udało się nam wspólnie osiągnąć.

Premier Mateusz Morawiecki wręcza akt nadania praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego, wójtowi Marcinowi Czerniecowi 
29.12.2020 roku. PAP/Maciej Kulczyński

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI OTRZYMAŁ PRAWA MIEJSKIE
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29. prosince 2020 Marcin 
Czerniec obdržel od předsedy 
polské vlády Mateusze Mora-
wieckého akt o udělení měst-
ských práv Kamieniecovi Ząb-
kowickému. Ceremonie, která 
se konala ve Varšavě, se zúčast-
nili také zástupci dalších devíti 
měst, která se na začátku roku 
2021 stala městy. Byl to určitě 
velmi slavnostní okamžik - říká 
Marcin Czerniec, starosta obce 
Kamieniec. Kamieniec je ne-
jvětší z 10 měst, která se letos 
stala městem. S potěšením jsem 
slyšel, že během slavnostního ce-
remoniálu předseda vlády od-
kázal na Kamieniec Ząbkowicki a 
zdůraznil, že se jedná o historický 
okamžik v historii našeho města 
a že Kamieniec si dlouhodobě 
zaslouží městské práva, i když 
kvůli různým okolnostem to 
nebylo možné. To znamená, že 
úsilí naš i našich obyvatelů bylo 
zaznamenáno na samém vrcholu. 
Je velmi důležité, aby iniciativa 
zdola nahoru a naše akce kore-
lovaly s opatřeními vládní strany, 
podle starého pravidla jednotni 
stojíme, rozděleni padáme. 

Rozhodnutí o udělení měst-
ských práv společnosti Kamie-
niec bylo učiněno 31. července 
loňského roku. Předcházelo tomu 
téměř dvouleté úsilí orgánů obce. 
abyste získali městská práva, mu-
síte nejprve konzultovat a získat 
souhlas obyvatelů.

Co zahrnuje získání 
městských práv?

Slyšel jsem falešné informace 
šířené lidmi, kteří se snaží vzbudit 

u obyvatelů úzkost. Udělali jsme 
tvrdou práci, abychom zvýšili sta-
tus naší vesnice výše, a věřím, že 
pomlouvání, která se odehrávají, 
musí být zamítnuta. Říká se na-
příklad, že budou existovat další 
poplatky a že učitelé přijdou o 
příspěvky na venkově. Ještě 
jednou bych chtěl zdůraznit, že 
žádný z obyvatel obce Kamieniec 
Ząbkowicki nic neztratí, zatím-
co každý může z dlouhodobého 
hlediska jen získat - říká starosta 
Marcin Czerniec - Všechny daně a 
poplatky nezávisí na tom, zda ži-
jete ve městě nebo na vesnicích. 
Pokud tomu někdo nevěří, stojí 
za to se zeptat přátel, kteří žijí na-

příklad v Bardo nebo Złotým Sto-
ku. Neexistuje nic takového, že 
by město platilo jiné nebo vyšší 
daně než na venkově. Daně jsou 
odváděny členy rady na základě 
nařízení rady ministrů, které je 
platné v celém Polsku a není tam 
možné zavést žádné zvýšení, jen 
proto, že žijete ve městě. Nezvýší 
se ani náklady na provoz úřadu. 
Jedinou věcí, která se změní, jsou 
razítka a tabule před vchodem 
do městského úřadu.

Budou si obyvatelé muset 
vyměňovat doklady, řidičské 
průkazy, průkazy totožnosti 
nebo aktualizovat záznamy v 
katastrech nemovitostí a hy-
potékách?

V žádném případě taková po-
třeba není - informuje starosta 
- Žádný z obyvatel si nebude mu-
set vyměňovat žádné doklady, 
průkazy totožnosti, registrační 
karty ani řidičské průkazy. Teprve 
po vypršení platnosti stávajících 
budou nahrazeny novými. Ro-
vněž není třeba platit žádné další 
poplatky v katastrech nemovito-
stí a hypotékách. V budoucnosti 
bude Kamieniec jako městsko-
-venkovská obec moci těžit z 
programů a dotací určených pro 
malá města do 10 000 obyvatel. 
Doposud jsme samozřejmě ne-
byli schopni sáhnout po těchto 

fondech - říká Marcin Czerniec 
- myslím si, že se také změní per-
spektiva přilákání investorů, kteří 
by chtěli investovat své peníze 
do naší oblasti, protože i malé 
městečko a jeho charakter je 
lépe vnímán. Dalším impulsem 
pro rozvoj bude také příprava 
míst pro investice. K dispozici 
jsou velké prostory pro bytové 
domy a individuální bydlení. 
Hodnota nemovitostí patřících 
obyvatelům Kamieniec se časem 
jistě zvýší. Kamieniec jistě také 
získá větší uznání, a spolu s ním i 
naše památky, které jsou pýchou 
obce. To vše přispívá k velkému 
potenciálu, který se snažíme vy-
užít a posílit.

Poslední den roku v Ka-
mience se měla konat speciální 
akce, během níž měli obyvatelé 
kromě Nového roku přivítat Ka-
mieniec jako město. Pandemie 
však zmařila plány. Koneckonců, 
klidně vstupujeme do roku 2021. 
Vzhledem k situaci se plánované 
oslavy neuskuteční - říká staro-
sta Marcin Czerniec - slavnostní 
zdůraznění skutečnosti, že se Ka-
mieniec stal městem, se uskute-
ční letos. Termín zjevně závisí na 
epidemiologické situaci. Možná 
příští květnový víkend bude příle-
žitostí k oslavě toho, čeho jsme 
společně dosáhli.

PAP/Maciej Kulczyński

PAP/Maciej Kulczyński

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI ZÍSKAL MĚSTSKÁ PRÁVA
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Kamieniec Ząbkowicki (dt. 
Kamenz) wurde das Stadtrecht 
erteilt. Am 29. Dezember nahm 
Marcin Czerniec von Premiermi-
nister Mateusz Morawiecki die 
Genehmigungsurkunde ent-
gegen. An der Zeremonie, die 
in Warschau stattfand, nahmen 
auch Vertreter von neun weiteren 
Städten teil, die mit Beginn des 
neuen Jahres 2021 das Stadtrecht 
erhielten.

„Sicher, es war ein sehr er-
hebender Moment”, betont der 
Bürgermeister der Gemeinde 
Kamieniec, Marcin Czerniec. „Ka-
mieniec ist der größte unter 10 
Orten, die dieses Jahr zu Städten 
erklärt wurden. Ich war erfreut 
zu hören, dass der Premiermini-
ster während der Zeremonie auf 
Kamieniec Ząbkowicki verwies 
und betonte, dies sei ein histori-
scher Moment in der Geschichte 
unserer Stadt, die seit langem 
Stadtrechte verdient habe, was 
aufgrund diverser Umstände 
nicht möglich gewesen sei. Das 

heißt, dass sowohl unsere als 
auch die Bemühungen der Be-
wohner von oberster Stelle be-
merkt wurden. Es ist sehr wichtig, 
dass die Initiative der Bewohner 
und unser Handeln mit dem der 
Regierung korrelieren, gemäß 
der polnischen Redewendung 
'Zustimmung schafft, Zwietracht 
ruiniert'.”

Die Entscheidung, Kamie-
niec das Stadtrecht zu gewäh-
ren, wurde am 31. Juli letzten 
Jahres getroffen. Dem gingen 
fast zwei Jahre Bemühungen 
der Gemeindebehörden vo-
raus. Denn um das Stadtrechte 
zu erhalten, mussten zunächst 
die Bewohner konsultiert und 
deren Zustimmung  eingeholt 
werden.

Was gewinnt Kamieniec 
Ząbkowicki mit der Erlangung 
des Stadtrechts?

„Es erreichen mich Fehlinfor-
mationen, verbreitet von Men-

schen, die versuchen, bei den 
Einwohnern Angst zu schüren. 
Wir haben harte Arbeit geleistet, 
um den Status unseres Ortes zu 
verbessern und den Verleum-
dungen muss Einhalt geboten 
werden. Es wird beispielsweise 
behauptet, dass es zusätzliche 
Gebühren geben wird und dass 
Lehrer die bisherige Landzula-
ge verlieren werden. Ich möchte 
noch einmal betonen, dass keiner 
der Einwohner der Gemeinde 
Kamieniec Ząbkowicki etwas 
verlieren wird, langfristig kann 
jeder nur gewinnen”, so Bürger-
meister Marcin Czerniec. „Steuern 
und Gebühren sind unabhängig 
davon, ob Sie in der Stadt oder in 
einem Dorf leben. Wer dies nicht 
glaubt, sollte Bekannte fragen, 
die zum Beispiel in Bardo oder 
Złoty Stok leben. In Städten sind 
weder andere noch höhere Steu-
ern zu zahlen als auf dem Land. 
Die Steuern werden von den 
Stadträten auf der Grundlage 
einer in ganz Polen geltenden 

Verordnung des Ministerrates 
erlassen, und es besteht keine 
Möglichkeit, Erhöhungen ein-
zuführen, nur weil Sie in einer 
Stadt leben. 

Ebenso wenig werden die Ko-
sten für den Amtsbetrieb steigen. 
Das Einzige, was sich ändern 
wird, sind die Amtsstempel und 
das Amtsschild, auf denen 'Stadt- 
und Gemeindebüro Kamieniec 
Ząbkowice' zu lesen sein wird.”

Müssen die Bewohner 
Dokumente, Führerscheine, 
Personalausweise austauschen 
oder Einträge in den Grund-
buch- und Hypothekenregi-
stern aktualisieren?

„Keinesfalls besteht ein sol-
cher Bedarf”, informiert der Bür-
germeister. „Keiner der Bewohner 
muss Dokumente, Personalau-
sweise, Fahrzeugscheine oder 
Führerscheine austauschen. Erst 
wenn die aktuellen Dokumen-
te abgelaufen sind, werden sie 
durch neue ersetzt. Es sind auch 

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI (DT. KAMENZ) ERHIELT 
DAS STADTRECHT 

PAP/Maciej Kulczyński
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keine zusätzlichen Gebühren für 
Einträge in Grundbuch- und Hy-
pothekenregister zu zahlen.

Kamieniec hingegen wird 
als Stadt-und-Land-Gemein-
de1 künftig von Programmen 
und Subventionen profitieren 
können, die für Kleinstädte mit 
bis zu 10.000 Einwohnern be-
stimmt sind.

Zu diesen Mitteln war uns bi-
sher der Zugang verwehrt”, sagt 
Marcin Czerniec. „Ich denke, es 
ändert sich auch die Perspektive, 
Investoren zu gewinnen, die sich 
in unserer Region engagieren 
möchten, da von diesen selbst 
kleine Orte höher geschätzt 
werden, wenn sie städtischen 
Charakter haben. Ein zusätzlicher 
Entwicklungsimpuls wird eine 
erleichterte Umwandlung von 
Acker- in Bauland sein. Es gibt 
hier große Flächen für Mehrfa-
milien- und Einzelwohnungen. 
Gewiss wird der Wert der Immo-
bilien der Einwohner von Kamie-
niec mit der Zeit steigen. Und mit 
Sicherheit wird Kamieniec mit 
seinen Denkmälern, dem Stolz 
der Gemeinde, eine Imageste-
igerung erfahren und damit an 
Bekanntheit gewinnen. Das alles 
birgt ein großes Potenzial, das 
wir nutzen und stärken wollen.”

Am Silvesterabend sollte auf 
der Gemeindewiese in Kamieniec 
eine besondere Veranstaltung 

stattfinden, bei der die Bewoh-
ner, neben dem neuen Jahr, Ka-
mieniec als Stadt willkommen 
heißen sollten. Die Pandemie 
hat diese Pläne jedoch vereitelt.

„Das Jahr 2021 beginnen wir 
trotz allem ruhig. Aufgrund der 
Umstände werden die geplanten 
Feierlichkeiten nicht stattfinden”, 
so Bürgermeister Marcin Czer-

niec. „Doch die Tatsache, dass 
Kamieniec eine Stadt gewor-
den ist, wird sicherlich noch in 
diesem Jahr gefeiert. Der Termin 
hängt selbstverständlich von der 
epidemiologischen Situation ab. 
Möglicherweise ist das kommen-
de Maiwochenende eine Gele-
genheit, um zu feiern, was wir 
gemeinsam erreicht haben.”

1 Eine Gmina miejsko-wiej-
ska (‚Stadt-und-Land-Gemeinde‘, 
wörtlich: ‚städtisch-ländliche Ge-
meinde‘) besteht aus einer Stadt 
und mehreren Dörfern, die be-
grenzte Selbstverwaltungskom-
petenzen haben.

PAP/Maciej Kulczyński
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Ośrodek Kultury i Sztuki 
Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego

50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24  
tel. 071 342 22 91, www.okis.plMateriały prasowe pochodzą od organizatorów.

Pomniki Czasu mają charak-
ter retrospektywnego, monu-
mentalnego pokazu, autorskiej 
opowieści podsumowującej 
niemal trzydziestoletni program 
artysty, którego idea oparta jest 
na utopijnej próbie plastycznego 
zwizualizowania czasu. Wysta-
wa powstała we współpracy z 
Ośrodkiem Kultury i Sztuki (OKiS)  
we Wrocławiu, producentem 
premierowej odsłony Pomników 
Czasu w Centrum Nauki i Sztu-

ki, Stara Kopalnia w Wałbrzychu  
w 2019 oraz wydawcą mono-
graficznej publikacji pod tym 
samym tytułem. Orońska odsłona 
Pomników Czasu zaprezentowa-
na zostanie w Muzeum Rzeźby 
Współczesnej w nieco zmie-
nionej konfiguracji. W ramach 
przygotowanej przez artystę 
autorskiej koncepcji aranżacyjnej  
i w specjalnie skonstruowanych 
przestrzeniach ekspozycyjnych 
zobaczyć będzie można: instala-

cje, obiekty, prace multimedialne, 
modele, fotografie i filmy oraz 
archiwalną dokumentacją iko-
nograficzną, która towarzyszyła 
powstawaniu Pomników Czasu. 
Zobaczymy opus magnum arty-
sty, przekrojowy pokaz od prac 
wczesnych po dojrzałe, w tym 
projekty jeszcze niezrealizowane 
oraz istotne dla nowego etapu 
twórczości. W ekspozycji plene-
rowej orońskiego parku zrealizo-
wana będzie efemeryczna akcja 
pt. Równowaga chwiejna.

Program towarzyszący

7.11.2020, godz. 12:00 dzień 
otwarty z udziałem Artysty
3.05.2021, godz. 12:00 oprowa-
dzanie autorskie

Organizatorzy:

Ce nt r u m  R ze ź by  Po l s k i e j  
w Orońsku
O ś ro d e k  Ku l t u r y  i  S z t u k i  
we Wrocławiu – Instytucja Kul-
tury Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i z Budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego

TOMASZ DOMAŃSKI | POMNIKI CZASU / 
MONUMENTS OF TIME | RETROSPEKTYWA

7 listopada 2020 – 3 maja 2021

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

ul. Topolowa 1, Orońsko
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Indywidualna wystawa jed-
nego z najbardziej interesujących 
i utytułowanych dolnośląskich 
artystów wizualnych młodego 
pokolenia – Łukasza Gierlaka –  
w Otwartej Papierni w Jeleniej 
Górze pt. „Prze(o)czenie”. W pro-
jekcie pt.: „Prze(o)czenie” Gierlak 
zajmuje się zjawiskami umykają-
cymi ludzkiej uwadze, takimi, któ-
re nie chcą lub nie mogą znaleźć 
się w zasięgu wzroku. W wyrazie 
„Przeoczenie” litera „o” jest wzięta 
w nawias. ¬ W rezultacie reszta 
liter tworzy słowo „przeczenie”. 
Gra słowna zastosowana w ty-
tule pracy oddaje problematykę 

„negatywnej” percepcji. Artysta 
zastanawia się, czy przeoczenie 
naprawdę jest wartością ujemną. 
Czy przeoczenie sprawia, że ob-
raz rzeczywistości jest zaciemnia-
ny i zniekształcany? Przeoczaniu 
na pewno pomagają mass media, 
ale również różne choroby, głę-
boko zakorzenione przekonania 
czy znieczulenie wrażliwości spo-
łecznej. Możliwe, że przeoczenie 
jest celową formą samoobrony 
przed widokiem ubóstwa i wojny. 
Sortujemy doznania wzrokowe 
i otaczamy się przyjemnymi 
obrazami. Z kolei te przyjemne 
obrazy mogą być narzędziem 

manipulacji. Powyższe zjawiska 
nazywam „percepcją stratną”. Za-
stanawiam się nad jej negatyw-
nymi i dodatnimi skutkami. Czy 
wskazywanie tego deficytu jest 
potrzebne? Eksponowanie tego, 
czego nie widać może wiązać się 
z traumatycznymi przeżyciami, 
ale też z uzdrawiającym samo-
uświadomieniem.

Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki  

we Wrocławiu – Instytucja Kul-
tury Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego

Otwarta Papiernia w Jeleniej 
Górze

ŁUKASZ GIERLAK „PRZE(O)CZENIE”
1 lutego  –  12 marca 2021 –  wystawa otwarta dla publiczności

Otwarta Papiernia

Kilińskiego 11, Jelenia Góra

Polecamy Państwa uwadze 
wyjątkową instalację artystyczną, 
która powstała w ramach cyklu 
Pomniki Czasu kontynuowane-
go przez Tomasza Domańskiego 
konsekwentnie od ponad 20 lat. 
Maszyna Czasu stanie na placu 
przy Muzeum Współczesnym 

Wrocław 14 stycznia 2021 i po-
zostanie do osiągnięcia przeciw-
wagi. Jednocześnie informujemy, 
że ekspozycji nie będzie towarzy-
szyło oficjalne otwarcie.

Maszyna Czasu to rodzaj 
stalowej konstrukcji (klatki),  
w której ażurowym wnętrzu od-
bywa się na oczach publiczności 
spektakl transformacji żywiołów. 
Widzowie mogą obserwować tę 
przemianę podczas fizycznego 
procesu zamiany ciała stałego  
w wodę i eteryczny gaz. Za po-
mocą działania czasu, odgrywa-
jącego kluczową rolę narratora 
i cichego bohatera, możemy 
zauważyć proces przemiany. 
Oczywiście nie bez znaczenia są 
pozostałe żywioły, które odczu-
wamy w postaci ciepła, wilgot-
ności powietrza oraz grawitacji. 
Spektakl odgrywa się na żywo, 
dzieje się na naszych oczach i 
jest rozpisany na wielogodzinny,  
a może nawet wielodniowy pro-
ces monodramu jednego aktora – 
Czasu.

OBSERWACJA PROCESU 
DZIAŁANIA MASZYNY CZASU 
JEST MOŻLIWA POD WARUNKIEM 
ZACHOWANIA ŚCISŁEGO REŻI-
MU SANITARNEGO COVID i prze-
strzegania zaleceń Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej dotyczących 
zgromadzeń.

Wydarzenie realizowane  
w ramach Sympozjum Wrocław 
70/20

Organizatorzy: Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu – 
Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego, 
Muzeum Współczesne Wrocław 
oraz Gmina Wrocław – fundator  
indywidualnego stypendium ar-
tystycznego

Patronat honorowy:
Cezary Przybylski – Marszałek 

Województwa Dolnośląskiego
Jacek Sutryk – Prezydent 

Miasta Wrocław
Partnerzy: Akademia Sztuk 

Pięk nych im.  E.  Gepper ta  
we Wrocławiu, Ice Art

TOMASZ DOMAŃSKI. MASZYNA CZASU
14 stycznia 2021, godz. 11.00

instalacja otwarta od 14 stycznia 2021 do osiągnięcia przeciwwagi

plac przy Muzeum Współczesnym Wrocław

plac Strzegomski 2a, Wrocław
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Serdecznie zapraszamy  
do Sali Teatru Laboratorium  
na pokazy premierowe spektaklu 
AMAZON BURNS, który powstał 
na podstawie teksu Mai Staśko  
i wyreżyserowali go wspólnie 
Przemek Wojcieszek i Robert 
Traczyk. Na scenie wystąpią: 
Magdalena Kaczmarek i Patrycja 
Bukowczan. Maja Staśko, autorka 
rewelacyjnych „W*wionych ko-
biet w leju po Polsce” powraca  
z nową komedią! Tym razem bo-
haterkami są dwie pracownice 
pewnego internetowego giganta, 
które w przerwie na papierosa 
marzą o lepszym życiu, miłości, 
szczęściu, czy po prostu o bo-
gatym facecie, który wszystko 
zmieni. W tle płonie Amazonia, 
świat się kończy, dlatego śmiej-

cie się z nami, póki jest z czego.  
W związku z obostrzeniami epi-
demicznymi premiera spektaklu 
była dwukrotnie przekładana, 
a ostatecznie z przyczyn tech-
nicznych nie mogła odbyć się 
w Imparcie. Zapraszamy zatem 
Państwa na to wyczekiwane wy-
darzenie na wrocławski rynek  
do Sali Teatru Laboratorium. 

 
Bilety na: https://ekobilet.pl/

osrodek-kultury-i-sztuki
Producenci i organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki  

we Wrocławiu – Instytucja Kul-
tury Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego

Przemysław Wojcieszek
Fot.: Bartosz Sadowski

AMAZON BURNS – PREMIERA SPEKTAKLU 
W SALI TEATRU LABORATORIUM

12 i 13 marca 2021, godz. 19.00

Sala Teatru Laboratorium

Przejście Żelaźnicze, Rynek-Ratusz 27, Wrocław

Ideą przyjętą przez kuratorów 
wystawy „Imperatyw” jest zapre-
zentowanie dokonań sześciu 
oryginalnych postaw twórczych,  
z których niektóre znalazły swoje 
trwałe miejsce w historii sztuki 
współczesnej, ale także autorów, 
których dokonania artystyczne 
wykazują zdeterminowaną ide-
owo twórczość, która miała już 
szansę na pozytywną weryfi-
kację. Widzowie wystawy będą 
mieli sposobność spotkania się 
z kreacjami artystycznymi zre-
alizowanymi w różnorodnych 
materiach i technikach plastycz-
nych, a więc w rysunku, rzeźbie, 
tkaninie, szkle, obiektach prze-

strzennych oraz w realizacjach 
fotomedialnych i ekranowych. 
Adekwatnym terminem tłu-
maczącym i uzasadniającym tę 
twórczą determinację wydaje 
się być pojęcie imperatywu – 
niewzruszonej i niepodlegają-
cej dyskusji reguły wynikającej  
z intelektualno-emocjonalnych 
założeń artystycznych, ide-
owych, a niekiedy i moralnych, 
bo wiążących w etycznej sferze 
postępowania. Formułowany  
na wiele sposobów w odniesie-
niu do indywidualnej strategii 
artystycznej, chociaż nie odnosi  
do powszechnego obowiązku 
etycznego, to jednak zawsze 

wskazuje na konieczność jego 
spełniania nawet wbrew chę-
ciom człowieka, a więc i twórcy 
zaangażowanego w realizację 
artystycznej misji.

 
Artyści: Andrzej P. Bator, Łu-

kasz Berger, Łukasz Gierlak, Wa-
cław Szpakowski, Stach Szumski, 
Igor Wójcik

 
Organizatorzy:
Galeria Miejska we Wrocławiu
Ośrodek Kultury i Sztuki  

we Wrocławiu – Instytucja Kul-
tury Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego

IMPERATYW
5 listopada 2020 – 5 marca 2021

Galeria Miejska we Wrocławiu,

ul. Kiełbaśnicza 28
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Zakończyliśmy produkcję 
nowego filmu realizowanego 
przez Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu w ramach cyklu 
„Dolny Śląsk pełen historii”.

Historia Wrocławskiej Wy-
twórni Filmów Fabularnych  
i zrealizowanych w niej obrazów 
filmowych oraz piękne plenery 
Dolnego Śląska stają się pretek-
stem, by spróbować odpowie-
dzieć na pytanie, jaka jest istota 
filmu, a także okazją do odkrycia 
historii polskiej kinematografii 
na Dolnym Śląsku oraz pięknych 
plenerów tego regionu.

W podróż po Dolnym Śląsku, 
szlakiem filmów zrealizowanych 

we Wrocławskiej Wytwórni Fil-
mów Fabularnych, wyrusza 
prowadzący – wrocławski aktor 
Edwin Petrykat. Będąc w drodze 
Petrykat odwiedzi miejsca, w któ-
rych realizowane były pamiętne 
sceny, m.in. z takich filmów jak: 
„Sami Swoi”, „Wielki Szu”, „Rękopis 
znaleziony w Saragossie” „Pętla”, 
„Popiół i Diament” „Jańcio Wod-
nik”, „Stawka większa niż życie”, 
„Mała Moskwa”.

Na swojej drodze przez Dolny 
Śląsk i świat filmu Edwin-bohater 
poprowadzi widza w stronę istoty 
tego, czym film jest i spróbuje 
odpowiedzieć na pytanie: dlacze-
go, jako widzowie, znajdujemy  
w filmach coś, co jest częścią nas 

samych. Film poprzez tworzenie 
światów iluzorycznych paradok-
salnie ukazuje nam prawdę o nas 
samych, a na Dolnym Śląsku po-
magał Polakom w procesie zado-
mawiania się w nowym miejscu 
po II wojnie światowej.

 
Reżyseria: Maciej Kieres
Scenariusz: Daniel Jasiński
Montaż: Jerzy Szota
Kierownik produkcji: Maciej Ka-
sprzyk
 
Produkcja:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wro-
cławiu, TVP3 Wrocław,
Warszawska Wytwórnia Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych
Centrum Technologii Audiowi-
zualnych we Wrocławiu

Partnerzy:
Mercedes-Benz Grupa Wróbel,
Zamek na Skale w Trzebieszo-
wicach,
Filmoteka Narodowa,
Saco Films
Dofinansowano ze środków:
TVP Historia, Budżetu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Fundacji 
KGHM 

Wszystkie projekty zostały 
dofinansowane z Budżetu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego

Więcej na www.okis.pl i na-
szym Facebooku

SZLAK SNÓW – NOWY FILM DOKUMENTALNY

Wystawa twórczości uzna-
nego wrocławskiego artysty, 
Witolda Liszkowskiego, składa 
się z dwóch odrębnych formalnie 
i stylistycznie części: prezentacji 
fotografii i elementów instalacji 
przestrzennych z 3 cykli (Sztuka 
osobista 1976-81, Pytania 1978-
81, Współczesność 1980-81) oraz 
multimedialnej instalacji Fluktu-
acje – Sztuka osobista (zbudo-
wanej z fotografii, elementów 

malarskich, rysunków, obiektów 
przestrzennych wyeksponowa-
nych na tle pomalowanych przez 
artystę ścian). Witold Liszkowski – 
od początków swej aktywności 
artystycznej – stawia pytania  
o granice doświadczania rze-
czywistości i o możliwości jej 
wyrażania w akcie twórczym. 
Są to zatem pytania dotyczące 
zarówno życia osobistego, in-
tymnych przeżyć, relacji z drugim 

człowiekiem, jak i zaangażowa-
nia artysty (i jego dzieła) w walkę  
o nowy społeczny ład. Wycho-
dząc z założenia, że skostniała 
retoryka sztuki czyni jej inter-
pretację zbyt oczywistą, Arty-
sta za pomocą wypracowanego 
spójnego systemu znaków foto-
graficznego języka ukazuje sytu-
acje wieloznaczne, co implikuje 
wielość odczytań oraz odniesień 
kulturowych i społecznych.

 WITOLD LISZKOWSKI „FLUKTUACJE – SZTUKA OSOBISTA”
 9 marca – 16 kwietnia 2021

Galeria FOTO-GEN

Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

pl. bpa Nankiera 8, Wrocław
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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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Urodził się w 1946 r. w Hradec Kralove. 
Jako lekarz weterynarii pracował w Tepli-
cach nad Metują. W l.1990-2002 urzędują-
cy starosta Benecka. Malarstwem zajmuje 
się od 1966 roku. Był członkiem wielu kół 
artystycznych, między innymi w Novém 
Městě nad Metují, Nové Pace, Vrchlabí, 
Jičíně, Turnově, Jilemnici. Warsztat malar-
ski doskonalił  w pracowni artysty plastyka 
Josefa Duchača z Pěchova k. Polic nad 
Metują. Jest malarzem realizmu, posługuje 
się temperą akrylową. Maluje krajobrazy, 
martwe natury i portrety. Uczestnik wielu 
Międzynarodowych Interdyscyplinarnych 
Plenerów Artystycznych. Swoje prace wy-
stawiał w Czechach w Nové Pace, Novém 
Městě nad Metují, Mrklově, Vamberku, 
Bystrém v Orlických horách, Dvoře Králové 
nad Labem, Dobrušce, Trutnově, Jičíně, 
a w Polsce, między innymi we Wrocławiu, 

Mieroszowie, Wałbrzychu, Boguszowie-
Gorcach, Świdnicy, Szczecinie, Kołobrzegu 
i w Ząbkowicach Śląskich. Aktywny czło-
nek Polsko-Czeskiego Klubu Artystyczne-
go ART. STUDIO  w Mieroszowie.

UMĚLCI, MALÍŘI POLSKO-ČESKÉHO POHRANIČÍ  

Wałbrzyszanin, urodzony na Podkarpaciu. 
Zainteresowanie malarstwem i zdolności 
w tej dziedzinie przejawiał od  dzieciństwa. 
Od 1970 r. członek Ogniska Plastyczne-
go przy Górniczym Domu Kultury Kopalni  
„Wałbrzych”. Tworzył w pracowniach ar-
tystów plastyków: Marii Bor, Stanisława 
Olszamowskiego,  Kazimierza Starościa-
ka, Krzysztofa Jędrzejca. W l.1978-1989 
członek Wałbrzyskiego Stowarzyszenia 
Plastyków Amatorów, od 1996 r. Polsko-
Czeskiego Klubu Artystycznego ART. 
STUDIO w Mieroszowie. Brał udział 
w wielu konkursach. Jego prace zostały 
nagrodzone między innymi w konkursie 
„O Srebrną Lampkę Górniczą” i  „O Złotą 
Lampkę Górniczą” (1978). Uczestnik wielu 
Interdyscyplinarnych Plenerów Artystycz-
nych, organizowanych w ramach Polsko-
Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. 
W jego 50-letnim dorobku artystycznym 

dominują pejzaże i architektura. Maluje 
farbami akrylowymi, olejnymi i akwarelą. 
Nie ogranicza się do jednego stylu i kie-
runku oraz techniki. 

Se naroodil v roce 1946 v Hradci Králové. 
Jako vetelinární lékař pracoval v Teplicích nad 
Metují. V letech 1990-2002 byl starostou Be-
necka. Maluje od roku 1966. Byl členem mnoha 
uměleckých kroužků, mimo jiné v Novém Městě 
nad Metují, Nové Pace, Vrchlabí, Jičíně, Tur-
nově, Jilemnici. Svoje malířství zdokonaloval 
v atelieru malíře Josefa Duchača z Pěchova 
u Police nad Metují. Je malířem realistickým, 
užívá akrylové tempery. Maluje krajiny, zátiší 
i portréty. Účastník mnoha mezinárodních in-
terdisciplinárních uměleckých plenérů. Svoje 
práce vystavoval v Čechách v Nové Pace, 
Novém Městě nad Metují, Mrklově, Vamberku, 
Bystrém v Orlických horách, Dvoře Králové nad 
Labem, Dobrušce, Trutnově, Jičíně a v Polsku 
mezi jiným ve Vratislavi, Mieroszowě, Valbřichu, 
Boguszowě-Gorcích, Svidnici, Štětíně, Kolo-
břehu, a v Ząbkowicích Śląských. Je aktivním 
členem Polsko-českého uměleckého klubu 
ART. STUDIO v Mieroszowě.

Valbřišan, narozený v Podkarpatském vojvod-
ství. Zájem o malířství a nadání v tomto směru 
se projevilo už v dětství. Od roku 1970 je čle-
nem Výtvarného centra při Hornickém domu 
kultury dolu „Wałbrzych”. Tvořil v atelierech 
výtvarníků: Marie Bor, Stanisława Olszamow-
ského, Kazimierze Starościaka, Krzysztofa 
Jędrzejce. V letech 1978-1989 byl členem Val-
břišského výtvarného sdružení amatérů (Wał-
brzyskie Stowarzyszenie Plastyków Amatorów), 
od roku 1996 r. Polsko-českého uměleckého 
klubu ART. STUDIO v Mieroszowě. Účastnil 
se mnoha soutěží. Jeho práce byly oceněny 
mimo jiné v soutěži O stříbný hornický kahan 
(„O Srebrną Lampkę Górniczą”) a O zlatý 
hornický kahan („O Złotą Lampkę Górniczą”) 
(1978). Účastník mnoha interdisciplinárních 
uměleckých plenérů organizovaných v rámci 
Polsko-českých dnů křesťanské kultury. V jeho 
padesátileté umělecké tvorbě dominují kraji-
ny a architektura. Maluje akrylovými barvami, 
olejem a akvarelovými barvami. Neomezuje 
se na jediný styl nebo směr či techniku

Jerzy Mach

Jan Kousal

Jarmila Smetanová

Miloš  Gerstner

Jerzy Mach

ARTYŚCI MALARZE POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO
Urodził się w Vrchovinie koło Novej Paki. 
Mieszkał i tworzył w Policach nad Metu-
ją. Pokochał malarstwo, które stało się 
treścią jego życia. W jego twórczości wy-
raźne są dwie fascynacje: nieskrępowana 
radość tworzenia oraz czysty i autentycz-
ny zachwyt nad pięknem przyrody , szcze-
gólnie nad krajobrazem tej części Sude-
tów - Wyżyny Broumovskiej. Uczestnik 
wielu plenerów malarskich w Czechach 
i w Polsce. W Polsce wystawiał między 
innymi w Galerii na Piętrze w Boguszo-
wie-Gorcach, Muzeum Regionalnym 
w Jaworze, Muzeum Tkactwa Dolno-
śląskiego w Kamiennej Górze, w Gale-
rii MOK w Nowej Rudzie, Lądku-Zdroju, 
we Wrocławiu, Świnoujściu, Szczecinie, 
Mieroszowie, Radzionkowie, Miasteczku 

Śląskim. Współzałożyciel Polsko - Cze-
skiego Klubu Artystycznego ART.STUDIO 
w Mieroszowie, aktywny działacz Komi-
tetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej. Zaliczany 
do twórców określanych mianem cierpli-
wych opisywaczy świata.

Od urodzenia mieszkanka Ziemi Lądec-
kiej(poza 10-letnim pobytem na Górnym 
Śląsku). Zainteresowanie działaniami 
artystycznymi przejawiała od dzieciń-
stwa: „Wiersze piszę od dawna, maluję 
od 38 lat. Te moje zainteresowania 
wzbogacają i bawią. To rozrywka, a jed-
nocześnie wielka potrzeba, która domaga 
się realizacji. Interesuje mnie człowiek 
wkomponowany w piękno natury, dzieło  
Stwórcy. Ludzkie doznania, pragnienia, 
nadzieje, szczęście człowieka, które jest 
w nim samym, a którego często nie do-
strzega, bo jest zabiegany lub za dużo 
oczekuje”. Fascynuje się malarstwem, 
które łączy dekoracyjność z symbolizmem. 
Stworzyła cykle obrazów: „Przemijanie”,  
„Strumienie”, „Cztery pory roku”. Swoje 
obrazy prezentowała na około 230 wy-
stawach w Polsce i w Czechach, brała 
udział w 65 Interdyscyplinarnych Plene-
rach Artystycznych.  Aktywna członkini 

Polsko-Czeskiego Klubu Artystycznego 
ART.STUDIO w Mieroszowie. Członek 
Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Od 13 lat kieruje Galerią Artystyczną  „Lą-
dek Zdrój” w Lądku – Zdroju. W 2019 r. 
otrzymała Dyplom Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego za działalność kul-
turalno-społeczną. Malowanie jest dla niej 
przeżyciem emocjonalnym i intelektualną 
zabawą, grą  znaczeniami.

Se narodil ve Vrchovině u Nové Paky a tvořil 
v Polici nad Metují. Zamiloval si malířství, 
které se stalo náplní jeho života. V jeho tvorbě 
jsou zřetelné dvě fascinace: nespoutaná ra-
dost tvoření a čisté a autentické okouzlení 
krásou přírody, zejména krajinou té části 
Sudet - Broumovské výšiny. Účastník mno-
ha malířských plenérů v Čechách a v Polsku. 
V Polsku vystavoval mimo jiné v „Galerii na 
Piętrze“ v Boguszowě-Gorcích, v regionálním 
muzeu v Jaworze, v Muzeu dolnoslezského 
tkalcovství  Kamienné Górze, v Galerii MOK 
v Nové Rudě, Lądku-Zdroj, ve Vratislavi, Svi-
noústí, Štětíně, Mieroszowě, Radzionkowě, 
Miasteczku Śląskim. Spoluzakladatel Polsko-
-českého uměleckého klubu ART. STUDIO 
v Mieroszowě, aktivní člen Organizačního 
výboru Polsko-českých dní křesťanské kul-
tury. Zařazen mezi tvůrce označené názvem 
trpělivě popisujících svět.

Od narození obyvatelka Země Lądecké(s 
výjimkou desetiletého pobytu na Horním Sle-
zsku). Zájem o uměleckou tvorbu projevila už 
v dětství: „Verše píšu od dávna, maluji od 38 
let. Tyto moje zájmy mě obohacují a baví. Je 
to rozptýlení ale také velká potřeba, která se 
domáhá naplnění. Zajímá mě člověk vkompo-
novaný do krásné přírody, dílo Tvůrce. Lidské 
pocity, touhy, naděje, štěstí člověka, které je 
v něm samém, které často nevidí, protože 
je rozběhaný nebo příliš očekává.“ Obdivu-
je malířství, které spojuje dekorativnost se 
symbolismem. Vytvořila cykly obrazů Míjení, 
Prameny, Čtyři roční doby. Své obrazy prezen-
tovala přibližně na 230 výstavách v Polsku a v 
Čechách, účastnila se 65 interdisciplinárních 
uměleckých plenérů. Je aktivní členkou Pol-
sko-českého uměleckého klubu ART. STUDIO 
v Mieroszowě. Člen svazu polských výtvarných 
umělců. 13 let vede Uměleckou galerii „Lądek 
Zdrój” v Lądku – Zdroj. V roce 2019 obdržela 
Diplom ministra kultury a národního dědictví 
za kulturně společenskou činnost. Malování je 
pro ni emocionálním zážitkem a intelektuální 
zábavou, hrou významů. 

Ur. 1946 r. Od dzieciństwa lubiła rysować 
i tworzyć prace ręczne, dlatego poszła do 
Średniej Artystyczno-Przemysłowej Szkoły 
Szklarskiej w Żeleznym Brodzie. Uczy-
ła się produkcji szklanych fi gurek, które 
robi do dzisiaj. W wolnym czasie maluje: 
starą ludową architekturę, obiekty prze-
mysłowe, martwą naturę i portrety. Od 40 
lat pisze kronikę gminy, do której maluje 
znikające w okolicy domy. Jest członkiem 
Towarzystwa Podkarkonoskich Plastyków 
w Novej Pace i od 15 lat kierownikem koła 
plastyków amatorów w Semily. Razem 
z przyjaciółmi prowadzi malarską grupę 
Košťál w gminie Košťálov koło Semily, 
gdzie jest współorganizatorem corocznej 
wystawy twórczości członków towarzysz-
twa i corocznego pleneru malarskiego. 
Uczestniczy 
c o r o c z n i e 
w  k i l k u 
p lene rach 
w Czechach 
i w Polsce 
oraz wysta-
wach pople-
nerowych.

Nar. 1946 r. Od dětství ráda kreslila a tvoři-
la rukama, proto šla studovat na Střední 
uměleckoprůmyslovou školu sklářskou do 
Železného Brodu. Zde vystudovala obor 
výroby skleněných figurek, jejichž výrobě 
se věnuje doposud. Ve volném čase maluje, 
nejraději zachycuje mizející starou lidovou 
architekturu a industrii, ale také zátiší, portréty 
či květiny. 40 let píše obecní kroniku, do které 
také maluje mizející domy v obci. Je členkou 
Podkrkonošských výtvarníků v Nové Pace, 
přes 15 let vedoucím členem kroužku malířů 
amatérů v Semilech. Spolu s kamarádem 
je také vedoucím členem výtvarné skupiny 
Košťál v obci Košťálov u Semil, kde zároveň 
pořádá každoroční výstavu tvorby členů spo-
lku i každoroční malířský plenér. S manželem 
Janem uspořádali několik tématických výstav 
svých obrazů. Zúčastňuje se i poplenérových 
a spolkových výstav. Každým rokem jezdí na 

několik plenérů v 
Č e c h á c h  i  v 
Polsku, kde se 
setkává s do-
brými kamarády 
malíři.

Jan Kousal (1924-2007)

Krystyna 
Leśniewska–Pasionek

Jarmila Smetanová
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