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Urodzona w Płocku, od 1956 r. mieszkanka 
Boguszowa - Gorc.  Pracowała w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu. 
Jej  fascynacje malarstwem rozpoczęły 
się od kopiowania obrazów. Od 2004 roku 
bierze udział w kilkunastu plenerach, wielu 
wystawach zbiorowych, indywidualnych 
i przeglądach. Wszechstronnie uzdolnio-
na, nie ogranicza się do jednego stylu 
i kierunku oraz techniki. Uczestniczka ple-
nerów malarskich, wystaw indywidualnych 
i zbiorowych oraz przeglądów.  W 2007 r. 
zdobyła I miejsce w konkursie „Boguszów 
w UNII”. Po przejściu na emeryturę reali-
zuje swoje pasje malarskie pod kierunkiem 
plastyka Barbary Muchy - Brodzińskiej, 
jako uczestnik zajęć Sudeckiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Wałbrzychu. 
W 2016 roku z okazji 1050. rocznicy chrztu 

Polski namalowała 10 portretów Polaków 
i Czechów, zasłużonych dla kontaktów pol-
sko-czeskich. Od 2014 r. członek Związku 
Polskich Artystów Plastyków.

Od urodzenia mieszkaniec Boguszowa -
Gorc. Studiował fi lozofi ę w Kolegium Oj-
ców Jezuitów. Ukończył prawo na Uniwer-
sytecie wrocławskim. Tworzy w malarstwie 
i w poezji. Pierwsze utwory literackie pu-
blikował w piśmie kolegium jezuickiego  
„Spod Parnasu”. Otrzymał liczne wyróżnie-
nia w konkursach poetyckich, między inny-
mi „O Srebrny Liść Chmielu”(1999, 2002),  
„Złotą Lampkę Górniczą”. Malarstwem 
zajmuje się od ponad 35 lat. Uczestnik 
ponad 50 Międzynarodowych Interdy-
scyplinarnych Plenerów Artystycznych, 
organizowanych w ramach Polsko-Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Pra-
ce prezentował na ponad 60 wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. Jego prace 
znajdują się w zbiorach prywatnych i in-
stytucjach kultury, między innymi w Austrii, 
Francji, Niemczech, Włoszech, Czechach 

i w  Polsce.  Jest autorem cyklu portre-
tów ludzi kultury i sztuki w Wałbrzyskim 
Informatorze Kulturalnym. Członek Pol-
sko-Czeskiego Klubu Artystycznego ART.
STUDIO w Mieroszowie oraz Związku 
Polskich Artystów Plastyków.

UMĚLCI, MALÍŘI POLSKO-ČESKÉHO POHRANIČÍ  

Ur. 1942 r. W młodości mieszkał na po-
łudniu Moraw, w Rajnhardzie koło Brna. 
Malarstwem interesował się już w szkole 
podstawowej, po ukończeniu której roz-
począł naukę w Średniej Artystyczno -
Przemysłowej Szkole Szklarskiej w Żele-
znym Brodzie. Okolice tego miasta tak go 
zachwyciły, że został wraz ze swoją żoną 
w niedalekim Jesenném. Swój talent  wy-
korzystywał nie tylko w produkcii szklanych 
fi gurek, później i wielkich fi gur robionych 
w hucie, ale  też przy malowaniu obra-
zów, które stało się jego wielkim hobby. 
Jest członkiem malarskiej grupy Košťál, 
Towarzystwa Podkarkonoskich Plastyków 
w Novej Pace i koła plastyków amato-
rów w Semily, w którym uczestniczy wraz 
ze swoją żoną. Lubi malować krajobrazy 

w plenerze i można go często zobaczyć 
gdzieś przy drodze ze sztalugą.  Uczest-
niczy w plenerach malarskich w Czechach 
i w Polsce. Z żoną organizuje tematyczne 
wystawy swoich prac i uczestniczy również 
w wystawach poplenerowych.

Se narodila v Płocku, od roku 1956 je obyva-
telkou Boguszowa - Gorc. Pracovala v Měst-
ském centru rodinné pomoci ve Wałbrzychu. 
Její okouzleení malířstvím začalo kopírováním 
obrazů. Od roku 2004 se zúčastňovala mnoha 
plenéru, kolektivních i individuálních výstav a 
přehlídek. Je všestranně nadaná, neomezuje 
se na jediný styl nebo směr či techniku. V roce 
2007 získala 1. místo v soutěži „Boguszów v 
UNII”. Po odchodu do důchodu realizuje své 
malířské zaujetí pod vedením výtvarnice Bar-
bary Muchy - Brodzińské jako účastnice lekcí 
Sudetské university třetího věku ve Wałbrzy-
chu. V roce 2016, u přííležitosti 1050. výročí 
křtu Polska, namalovala 10 portrétů Poláků 
a Čechů, kteří se zasloužili o polsko-české 
kontakty. Od roku 2014 je členkou Svazu pol-
ských výtvarných umělců.

Od narození žije v Boguszowě - Gorcích. Stu-
doval fi losofi i w Kolegiu oo. jezuitů. Absolvoval 
právo na Vratislavské universitě. Je malířem 
a básníkem. První literární práce publikoval v 
časopise jezuitského kolegia „Spod Parnasu”. 
Získal četná ocenení v básnických soutěžích, 
mimo jiné O stříbrný list chmele („O Srebrny 
Liść Chmielu”(1999, 2002), O zlatý hornický 
kahan („O Złotą Lampkę Górniczą”). Malířstvím 
se zabývá více než 35 let. Je účastníkem více 
než 50 interdisciplinárních uměleckých plenérů 
organizovaných v rámci Polsko-českých dnů 
křesťanské kultury. Své obrazy prezentovala 
přibližně na 60 kolektivních a individuálních 
výstavách. Jeho práce se nacházejí v so-
ukromých sbírkách i ve sbírkách institucí v 
Rakousku, Francii, Německu, Itálii, Čechách 
a v Polsku. Je autorem cyklu portrétů osobností 
kultury a umění ve Valbřišském informátoru 
kultury (Wałbrzyski Informator Kulturalny). Člen 
Polsko-českého uměleckého klubu ART. STU-
DIO v Mieroszowě a Svazu polských výtvar-
ných umělců.

Nar. 1942 r. Mládí strávil na jižní Moravě v 
Rajhradě u Brna. Malování se věnoval už na 
základní škole, a to jej přivedlo na Střední 
uměleckoprůmyslovou školu sklářskou do 
Železného Brodu. Kraj Železnobrodska ho 
okouzlil a se svojí ženou zůstal v nedalekém 
Jesenném. Své nadání uplatňoval nejen při 
výrobě skleněných fi gurek, později i velkých 
fi gur tvořených u hutě, ale také při malování 
obrázků, které se stalo jeho velkým koníčkem. 
Je členem výtvarné skupiny Košťál, členem 
spolku Podkrkonošských výtvarníků v Nové 
Pace i kroužku malířů amatérů v Semilech, kam 
chodí většinou i se svou ženou. Rád maluje 
krajinu v plenéru a tak ho často potkávají lidé 
venku se stojanem při malování. Zúčastňuje 
se malířských plenérů v Čechách i v Polsku. 
Pořádají se ženou společné tématické výstavy 
svých děl a zúčastńuje se také poplenérových 
výstav.

Andrzej Niżewski

Andrzej Niżewski

Lucyna Wierzbicka

Jan Smetana

ARTYŚCI MALARZE POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO
Studiowała w ČVUT i Instytu-
cie ÚPV w Pradze. Ukończyła
ludowe konserwatorium w Usti 
nad Łabą. Malowanie w plenerze 
doskonaliła pod kierownictwem: 
akademika malarza K. Sopka, ak. 
mal. L. Lapáčka, ak. mal. P. Bergra. 
Sztukami plastycznymi zajmuje się 
od 1982 roku. Malowała kolejno krajo-
brazy i motywy miejskie, przeważnie 
pastelami, później farbami olejnymi. 
Od ukończenia ludowego konser-
watorium, uprawia  malarstwo abs-
trakcyjne, gdzie używa całą gamę 
różnych technik. W rzeźbach, prze-
ważnie abstrakcyjnych, używa gry 
światła na granice ciosowych po-
wierzchni i łączy naturalny łom ka-
mienia ze śladem narzędzia. Od 1982 
roku uczestniczyła w kilkudziesięciu 
wystawach zbiorowych oraz miała 
5 wystaw autorskich. Była też uczest-
niczką wielu plenerów: w 1993 roku 
międzynarodowy plener Čeřínek, 
w 1997 r. międzynarodowy plener 
Týn nad Vltavou, w 1997 r. międzyna-
rodowy plener Steglův Děčín, w 2002 

roku międzynarodowy plener w SRN,  
w 2003 r. międzynarodowy plener 
Trojmezí w Hrádku. Jej prace znajdu-
ją się w wielu galeriach w Czechach 
i zagranicą, rownież w interierach 
fi rm i banków: Agrobank Jindřichow 
Hradec, ČSOB Liberec, GE Capital 
Nymburk, Hotel Royal Mariánskie 
Lázně, Miramare Luhačovice, fi rma 
Aris Jičín itp.

Vystudovala ČVUT v Praze,  Institut IPV v Praze, Li-
dovou konzervatoř v Ústí nad Labem, v dalších letech 
studovala plenérovou tvorbu pod vedením, akadem. 
malíře K. Sopka, akadem. malíře L. Lapáčka, akadem. 
malíře P. Bergra. Soustavně se věnuje výtvarné tvorbě 
od roku 1982. Postupně prošla krajinotvorbou a měst-
skými motivy zpracovávanými převážně pastelem, po-
zději olejem. Po systematické autodidaktické průpravě 
a absolvování lidové konzervatoře rozšířila svoji tvorbu 
o abstrakci, kde používá celou škálu kombinovaných 
technik. V sochařských dílech, převážně abstraktního 
pojetí, využívá hry světel na rozhraní tesaných ploch 
a kombinuje přírodní lom kamene se zdobnou stopou 
nástroje. Kromě velkého počtu společných výstav, 
kterých od roku 1982 bylo několik desítek, uspořádala 
i 5 autorských výstav. Zúčastnila se velkého množství 
plenérů, v roce 1993 pak mezinárodního plenéru Čeří-
nek, 1997 mezinárodního plenéru Týn nad Vltavou 
a na podzim 1997 mezinárodního plenéru Steglův 
Děčín, v roce 2002 mezinárodního plenéru v SRN 
a na podzim 2003 mezinárodního plenéru Trojmezí v 
Hrádku. Její práce jsou součástí soukromých sbírek 
u nás i v cizině a zároveň tvoří interiéry fi rem i bank: 
Agrobanka Jindřichův Hradec, ČSOB Liberec, GE 
Capital Nymburk, Hotel Royal Mariánské Lázně, Mi-
ramare Luhačovice, Firma Aris Jičín a další.

Urodził się w Kijowie, w 1946 r. przy-
był do Polski. Osiedlił się we Wro-
cławiu, gdzie ukończył Liceum Sztuk 
Plastycznych, a następnie rozpoczął 
studia w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych, które kontynu-
ował w PWSSP w Gdańsku na wy-
dziale rzeźby u profesorów Ksawe-
rego Dunikowskiego i  Stanisława 
Korno-Popławskiego. Od 1969 roku 
tworzył w Sokołowsku, gdzie prowa-
dził pracownię rodzinną oraz galerię 
autorską, z którymi związane są naj-
bardziej twórcze lata jego życia. Tu 
powstały jego największe dzieła, tutaj 
też prowadził działalność edukacyjną, 
organizując warsztaty artystyczne, 
skierowane do dzieci i młodzieży. Był 
ważnym animatorem życia kulturalne-
go w regionie, współtwórcą Polsko-
Czeskiego Klubu Artystycznego ART.
STUDIO w Mieroszowie. Uprawiał 
malarstwo olejne, rysunek węglem 
i pastelami. Był artystą ukształto-
wanym na przywiązaniu i szacunku 

do tradycyjnych form. Istotą jego drogi 
artystycznej było dążenie do prawdy, 
czyli pewien swoisty realizm, zabar-
wiony swoistym widzeniem tematu.  
Wybór Jana Pawła II zainspirował go 
do tworzenia wielu prac wykonanych 
różnymi technikami. Wśród postaci, 
które miały wpływ na jego twórczość 
wymieniał: papieża Jana Pawła II, 
Ksawerego Dunikowskiego, Józefa 
Piłsudskiego, Fryderyka Chopina, 
Krzysztofa Kieślowskiego. Został uho-
norowany godnościami:  „Zasłużony 
dla powiatu wałbrzyskiego”, Honorowy 
Obywatel Gminy Mieroszów, Nagrodą 
Kulturalną „Silesia” za wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie kultury.

(Se narodil v Kijevě, v roce 1946, od roku 1946 žije 
v Polsku. Usadil se ve Vratislavi, kde ukončil liceum 
výtvarných umění a následně začal studium na Vyšší 
státní škole výtvarného umění (PWSSP), v kterém po-
kračoval na PWSSP v  Gdaňsku na oddělení sochařství 
u profesorů Ksawera Dunikowského a Stanisława Kor-
no-Popławského. Od roku 1969 tvořil v Sokołowsku, 
kde měl rodinnou pracovnu a autorskou galerii, ke 
kterým se váží nejplodnější roky jeho tvůrčího života. 
Tady vznikla jeho největší díla, k ní se také pojí jeho 
vzdělávací činnost organizováním uměleckých soutěží 
pro děti a mládež. Významně se podílel na kulturním 
životě regionu,byl spoluzakladatelem Polsko-českého 
uměleckého klubu ART. STUDIO v Mieroszowě. Za-
býval se olejomalbou, kresbou uhlem a pastelem. Byl 
umělcem útvářeným návazností a úctou k tradičním 
formám. Základem jeho umělecké cesty bylo usilování 
o pravdu, tedy jakýsi osobitý realismus, zabarvený 
specifi ským nazíráním tématu. Volba Jana Pavla II. 
ho inspirovala k tvorbě řady prací různými technikami. 
Mezi postavami, které měly vliv na jeho tvorbu jmenoval 
Jana Pavla II., Ksawera Dunikowského, Józefa Piłsud-
ského, Fryderyka Chopina, Krzysztofa Kieślowského. 
Byl oceněn řádem Za zásluhy Valbřišského okresu 
(„Zasłużony dla powiatu wałbrzyskiego”), Čestným 
občanem Mirošova, kulturním vyznamenáním „Silesia” 
za význačné úspěchy v oblasti kultury.

Margita Nedomlelová 

Stanisław Olszamowski
(1929-2015)

Stanisław Olszamowski
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Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej w Polanicy-Zdroju 
Sokołówce było miejscem uro-
czystych obchodów 40.rocznicy 
zamachu na Papieża św. Jana 
Pawła II. 13 maja 1981 roku  
o godz.17.19 podczas generalnej 
audiencji Mehmet Ali Agca oddał 
w stronę Ojca Świętego strzały. 
Ciężko rannego Ojca Świętego 
przewieziono do kliniki Gemelli, 
gdzie trwała kilkugodzinna walka 
o Jego życie. Papież od razu prze-
baczył swojemu oprawcy i wie-
lokrotnie mówił: „Nie wiem, kto 
włożył pistolet w rękę strzelca, 
wiem jednak, kto zmienił lot kuli”. 
Wierzył, że ocalenie zawdzięcza 
Matce Bożej Fatimskiej. 

Dlatego też na miejsce dzięk-
czynnej uroczystości wybrano 
Sanktuarium Matki Bożej Fatim-
skiej, prowadzone przez serca-
nów białych, które zostało usta-
nowione dekretem Ks. Biskupa 
Ignacego Deca z dn.26.04.2017 
roku w Klasztorze Chrystus Rex  
w Polanicy-Zdroju Sokołówce.

Mszę świętą dziękczynną  
za cudowne ocalanie Papieża 
w ogrodach przed sanktuarium 
sprawowali biskupi i kapłani 
świdniccy pod przewodnictwem 
arcybiskupa Stanisława Gądec-
kiego - przewodniczącego Epi-
skopatu Polski. W wygłoszonej 
homilii Arcybiskup Gądecki przy-
pomniał wydarzenia z Portugalii 
sprzed ponad 100 laty. Powie-

dział, że fatimska przestroga jest 
dla nas współczesnych wezwa-
niem do codziennej wytrwałej 
modlitwy i umacniania więzi 
z Chrystusem w sakramencie 
pokuty i Eucharystii, bo tylko  
w ten sposób możemy zapobiec 
wojnom, nienawiści, przelewowi 
krwi, degradacji moralnej i bio-
logicznej. Jego zdaniem Fatima 
nie jest orędziem tragedii, lecz 
nadziei. Jest morzem światła, któ-
re porusza sumienia i serca ludzi, 

przerywa ciemności antykultury, 
grzechu, śmierci, które próbują 
zdominować nasz świat. Wspól-
notowa modlitwa była transmi-
towana w Internecie przez kilka 
mediów.

Drugą część uroczystości 
stanowił Koncert pt. „Totus 
Tuus Maryjo” w wykonaniu Ze-
społu „GENNESARET”, po którym  
o godz. 21.37 zgromadzeni 
wspólnie odśpiewali „Barkę”, 
ulubioną pieśń Papieża. Kon-
cert został dofinasowany przez 
Fundację Agencji Rozwoju Prze-
mysłu. Uwieńczeniem uroczy-
stości było nabożeństwo Drogi 
Światła z modlitwą różańcową. 
Uroczystość była też okazją  
do przypomnienia dziedzic-
twa, jakie pozostawił nam  
św. Jan Paweł II - największy  
z rodu Polaków.

Na koniec warto przypo-
mnieć historię tego wspaniałego, 

choć jeszcze mało znanego miej-
sca. Początki klasztoru sięgają lat 
międzywojennych. 27 maja 1927 
roku przełożeni niemieckiej pro-
wincji Zgromadzenia Najświęt-
szych Serc Jezusa i Maryi dokona-
li zakupu zajazdu u miejscowego 
sołtysa, by założyć wspólnotę  
na niemieckim wówczas Dalekim 
Wschodzie, czyli na dzisiejszym 
Dolnym Śląsku. Wspólnota roz-
wijała się bardzo dynamicznie. 
W l.1927-1945 należało do niej 
35 współbraci. Większość z nich 
pracowała w założonej w 1928 
roku Szkole Misyjnej dla przygo-
towywania własnych kandyda-
tów do zgromadzenia, których 
liczba w najlepszym okresie 
sięgnęła 100 osób. Ojcowie 
pozyskiwali kandydatów, pro-
wadząc rekolekcje i spotkania  
w parafiach w hrabstwie kłodz-
kim i na całym Dolnym Śląsku. 
Decyzją władz hitlerowskich 

Teresa Bazała

OBCHODY 40.ROCZNICY ZAMACHU NA PAPIEŻA  
JANA PAWŁA II W SANKTUARIUM FATIMSKIM  
W POLANICY - ZDROJU SOKOŁÓWCE

Msza święta dziękczynna za ocalenie św.Jana Pawła II pod przew. J.E.Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

 Dom rekolekcyjny w Sanktuarium Fatimskim w Polanicy-Zdroju Sokołówce
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szkoła została zamknięta 31.III 
1940 r. Po zakończeniu wojny 
klasztor został ograbiony przez 
żołnierzy radzieckich oraz pol-
ską ludność. Jesienią 1946 roku 
przybyli tu z Francji pierwsi pol-
scy sercanie. W 1947 r. została 
tutaj erygowana parafia. Nazwa 
miejscowości z Falkenheim zo-
stała zamieniona na Sokołówkę,  
a później włączona do Polanicy- 
Zdroju. Największy remont miał 
miejsce w l.1971-1973. Polanickie 
sanktuarium przyciąga obecnie 
coraz więcej pielgrzymów i tury-
stów, także z innych części kraju. 
Jedną z najbardziej popularnych 
form jest ekstremalna wędrówka 

z różańcem po okolicznych ko-
ściołach i kaplicach. Działa tu też 
Fatimskie Pogotowie Modlitew-
ne, gdzie dyżurujący modlą się 
w intencjach wysyłanych SMS- 
ami i pocztą. W każdą pierwszą 
sobotę miesiąca odbywają się 
Noce Fatimskie. Dawne sale zo-
stały przebudowane na pokoje, 
gdzie mogą zatrzymać się turyści 
oraz uczestnicy organizowanych 
tu rekolekcji. Wspólnota serca-
nów liczy obecnie 5 zakonników, 
proboszczem parafii i kustoszem 
Sanktuarium jest Ojciec Zdzisław 
Świniarski SSCC.

 Plakat koncertu „TOTUS TUUS Maryjo”

 Koncert „TOTUS TUUS Maryjo” w wykonaniu zespołu „Gennesaret”

Uczestnicy koncertu
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POSŁANIE DO SĄSIADÓW 
UKRAIŃCÓW z miejscowości 
Ciemierzyńce, Dunajów, Bia-
łe, Wicyń, Pomorzany, Barysz, 
Nowosiółki, Zubrza, Podhajce, 
Stanisławów – Ivano Frankivsk, 
Kamionka Strumiłowa, Sichów 
- Lwów, Brzeżany, Złoczów, Śnia-
tyń, Krzemieniec, Zubrza, Świrz, 
itp. Każda miejscowość z Kresów, 
z której będzie jakaś konkretna 
rodzina, osoba.

OD POLAKÓW Z RODZIN 
pochodzących z tych samych 
miejscowości.

My Polacy, z rodzin związa-
nych w historii z wyżej wymienio-
nymi miejcowościami leżącymi 
obecnie w państwie ukraińskim, 
a wysiedlonymi na Zachód  
po II wojnie światowej, zwracamy 
się do Was i do Waszych rodzin 
jako sąsiadów naszych rodzin  
z posłaniem pokoju, pojednania  
i braterstwa. Minęło 75 lat  
od tamtego historycznego 
rozstania, wyrosły trzy nowe 
pokolenia rodzin polskich  
i ukraińskich. Te nowe pokole-
nia nie mając nic wspólnego  
z trudną historią sprzed końca 
II wojny światowej pragną żyć 
we wzjemnym zaufaniu, dobrym 
sąsiedztwie, we współpracy,  
w przyjaźni i w pokoju. W długiej 
historii naszego sąsiedztwa były 
chwile dobre i złe. Za te dobre 
dziękujmy Bogu, bowiem są 
one naszym umacniającym do-
świadczeniem i radością. Za te złe 
zdarzenia zwracamy się do Was 
o wybaczenie - według zasady 
prosimy o przebaczenie i sami 
przebaczamy, żeby przyszłość 
naszych rodzin była otwarta, peł-
na nadziei i ufności oraz dobrej 
współpracy. Najtrudniejsze wy-
darzenia z przeszłości, w których 
zginęli nasi i Wasi krewni pozo-
stawmy do osądzenia Panu Bogu, 
natomiast my żyjący powinniśmy 
spojrzeć na to, co możemy osą-
dzić i zmienić w naszym postę-
powaniu jako ludzie. W trudnych 
chwilach ludzie nie powinni być 
bierni i tolerancyjni wobec zła, 
nie powinni ulegać fałszywym 
pogłoskom, złym opiniom, nie 
powinni stawać się nacjonali-
stami lekceważącymi lub nisz-
czącymi czyjeś uczucia związane  
z duchowością i kulturą narodo-
wą. Tych błędów nie potrafili się 
ustrzec ani Polacy, ani Ukraińcy 
i to przczyniło się do wielu kon-
fliktów. Wyrażamy żal, że tak się 

stało. Uważamy, że dla dobrej 
przyszłości powinniśmy sobie 
wzajemnie wybaczyć bierność 
i brak odwagi przodków naszych 
i Waszych w przeciwstawianiu 
się złu. Prosimy o przyjęcie - jako 
znaku pokoju i pojednania - 
naszego przeproszenia za zło 
wyrządzone Waszym rodzinom 
w przeszłości i idźmy razem ku 
lepszemu ufnemu sąsiedztwu. 
Takiej naszej postawie dawaliśmy 
i dajemy wyraz w działalności  
w Grupach Dialogu Polsko- 
Ukraińskiego, w Forum Sudec-
ko - Podolskim, w spotkaniach 
na Szlaku Kallimacha Dunajów 
San Gimignano, w spotkaniach 
w obywatelskich, religijnych  
i naukowych.

Po s ł a n i e  to  k i e r u j e my  
do Was w dniu 28 maja 2021 
roku, w 40-tą rocznicę śmierci 
Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, który był jednym z głównych 
autorów Orędzia Biskupów Pol-
skich do Biskupów Niemieckich 
w 1965 roku, którzy napisali 
„Przebaczamy i prosimy o prze-
baczenie”. Orędzie to przyniosło 
dobre owoce w kontaktach z na-
szymi sąsiadami. Niech to nasze 
wyznanie zostanie przyjęte przez 
Was w tym samym chrześćijań-
skim duchu, jako znak pokoju  
i pojednania.

Podpisali:

Bronisław MJ Kamiński -  
z Kudowy - Zdroju, z rodzin Ka-
mińskich, Chadych, Grendyszów  
z Wicynia, Dunajowa i Białego 

Krzysztof Chilarski – z Kudo-
wy - Zdroju, z rodziny Chilarskich  
z Białego, Dunajowa i Nowosiółki 

Maria Potaszyńska - z Ku-
dowy - Zdroju, z rodziny Szura-
kowskich i Krowickich z Barysza 

Andrzej Chady - z Poznania, 
z rodziny Chadych z Białego, Wi-
cynia i Kotowa 

Edward Krakowski - z Le-
gnicy, z rodziny Krakowskich  
z Ciemierzyniec 

D a n u t a  K r a k o w s k a  -  
z Legnicy, z rodziny Irodenków  
ze Stanisławowa / Ivano – Fran-
kivsk 

Kazimierz Ferenz - z Kudo-
wy - Zdroju, z rodziny Ferenzów 
z Sichów - Lwów 

Regina Żurakowska - Wun-
derlich – z Kolonii w Niemczech, 
z rodziny Żurakowskich ze Lwo-
wa 

Jan Ferenz - z Wrocławia 
Złotniki, z rodziny Ferenzów  
z Zubrzy 

Józefa Pakla - ze Strzegomia, 
z rodziny Kamińskich, Chadych, 
Grendyszów z Wicynia, Dunajowa 
i Białego 

Stanisław Meisser - z Wał-
brzycha, z rodziny Meisserów  
z Dobromyśla 

M a r e k  K a r c z e w s k i  
- ze Szczecina, z rodziny Czołow-
skich i Karczewskich ze Lwowa 

Jan Ferszt - z Rzepina, z ro-
dziny Fersztów i Laskowskich 
z Mańkowa, gmina Kisielin,  
z Wołynia 

Barbara Pielak - z Rzepina, 
z rodziny Fersztów i Rycerzów 
z Mańkowa, gmina Kisielin,  
z Wołynia 

Maria Smyk - ze Strzegomia, 
z rodziny Kamińskich, Chadych  
i Grendyszów z Wicynia, Duna-
jowa i Białego 

M irosław Muszt yfaga  
- z Biskupic Oławskich, miesz-
kający w Namysłowie, z rodziny 
Musztyfagów z Wicynia 

E m i l i a  i  I wo n a  Ko ł o -
dziejczyk z Kudowy - Zdro-
j u ,  z  r o d z i n y  S t e i n e r ó w  
z Białokrynicy

Julian Golak i Ewa Jazie-
nicka - Golak z Nowej Rudy,  
z rodziny Jazienickich z Kamion-
ki Strumiłowej, Lechowiczów  
ze Stanisławowa i Kostańskich  
z Mariampola nad Dniestrem. 

Posłanie w językach polskim  
i ukraińskim zostało przesłane  
do Ambasady Ukrainy w War-
szawie. 

POSŁANIE DO SĄSIADÓW UKRAIŃCÓW

Uczestnicy Spotkania Dunajowskiego w 2014 roku. Drugi z prawej: Bronisław Kamiński.
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W tym roku mija 25.rocznica 
powstania Muzeum Górnictwa  
w Nowej Rudzie. W czerwcu 1996 
roku pierwsi turyści zwiedzili po-
wstałe muzeum. We wrześniu 
tego roku liczba odwiedzających 
wyniosła 10600 osób.

Idea utworzenia Muzeum 
Górnictwa jako świadectwa daw-
nej kultury materialnej, prezen-
tującej 500-letnią historię górnic-
twa w Nowej Rudzie, powstała  
w 1992 roku po decyzji ów-
czesnego Ministra Przemysłu  
i Handlu o likwidacji Kopalni Wę-
gla Kamiennego „Nowa Ruda”. 
„Koncepcję utworzenia Muzeum 
Górnictwa w wyrobiskach pod-
ziemnych po byłej sztolni ćwi-
czebnej „Lech” Zespołu Szkół Gór-
niczych oraz szybu „Lech” opraco-
wała grupa inicjatywna, w której  
od początku główną rolę odgry-
wał inżynier Czesław Lis, wielki 
pasjonat utworzenia muzeum. 
Na podstawie tego opracowania 
Rada Miejska podjęła uchwałę 
popierającą ideę tworzenia Mu-
zeum Górnictwa. Przy Fundacji 
Odnowy Ziemi Noworudzkiej 
powstał Społeczny Komitet Two-
rzenia Muzeum Górnictwa pod 
kierunkiem inż. Lisa. Zadaniem 
Komitetu było koordynowanie 
wszystkich działań organizacyj-
nych. Główne koszty konserwa-
cji, remontu wyrobisk podziem-
nych, adaptacji i utrzymania po-
mieszczeń budynku, projektów  
i opracowań oraz utrzymy-
wania pracowników ponosiła  
do likwidacji Pola „Piast” kopalnia. 

Formalnie muzeum prowadziła 
Fundacja Odnowy Ziemi Nowo-
rudzkiej, finansując zatrudnienie 
jednej osoby do obsługi ruchu 
turystycznego, prowadzenie 
księgowości, drukowanie mate-
riałów reklamowych. Pierwotna 
koncepcja muzeum opracowana 
przez firmę ECO-CUPRUM była 
bardzo atrakcyjna. Przewidywała 
wykorzystanie całego budynku 
na potrzeby muzeum, gastro-
nomię, bazę hotelową, wieżę 
szybową „Piast” II z tarasem 

widokowym, jazdę turystów  
w szybie i w wieży, piece szybo-
we i obrotowe, przewóz turystów 
pociągiem górniczym w sztolni 
„Lech”, tereny rekreacyjne. 

 Podjęte przez fundację for-
malne prowadzenie muzeum 
miało wielki wpływ na dalsze 
jego losy, gdyż zlikwidowana 
kopalnia nie miała możliwości 
dalszego finansowania. Brako-
wało też większego wsparcia 
finansowego ze strony władz 
państwowych i samorządowych. 

Zwiększający się ruch turystycz-
ny i konieczność utrzymania 
większej liczby pracowników 
przekroczyły też możliwości 
fundacji. Dlatego władze miej-
skie przejęły i przekazały pro-
wadzenie Muzeum Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury. W roku 2003 
wydzierżawiły obiekt Pani Barba-
rze Korbas, a w 2006 roku jej od-
sprzedały. Pani Korbas pochodzi 
z Lubina i jest córką górnika. Jest 
też siostrą Elżbiety Szumskiej - 
właścicielki Muzeum Złota  

Poświęcenie tablicy przez Ks. Stanisława Kasztelana.

Teresa Bazała

XXV - LECIE MUZEUM GÓRNICTWA W NOWEJ RUDZIE

Syn inżyniera Czesława Lisa Przemysław, wnuczka Zofia i wnuk Wojciech.

Aleksandra Lis przed odsłoniętą Tablicą Pamiątkową ku czci inż. Czesława Lisa.
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w Złotym Stoku, gdzie okreso-
wo pomagała w prowadzeniu 
placówki. Muzeum funkcjonuje 
obecnie jako Przedsiębiorstwo 
Usług Turystycznych Kopalnia 
Węgla. Jak nas poinformowała 
właścicielka, do okresu pandemii 
Kopalnię zwiedzało ok. 50 000 
turystów rocznie. Zgodnie z ideą 
Pani Korbas Muzeum nastawia 
się na działalność edukacyjną, 
przybliżając ciężką pracę gór-
ników, o czym zdecydowana 
większość zwiedzających nie wie. 
Pani Barbara była nauczycielką 
historii, doświadczoną w pracy 
edukacyjnej jako dyrektor szko-
ły eksperymentalnej w Lubiniu, 
pomysłodawcą i realizatorem 
innowacji pedagogicznych oraz 
wizytatorem. Zatrudnia młodych 
przewodników, wywodzących 
się z rodzin górniczych, którzy 
z pasją oprowadzają turystów. 
W sztolni zachowuje taki stan, 
jakby co dopiero górnicy stąd 
wyszli, co pozwala na lepsze 
poznanie warunków pracy  
w kopalni. Wszystkiego można 
dotknąć, a nawet popracować 
na urządzeniach górniczych, 
gdyż pozostawione sprzęty na-
dal działają. Wielką atrakcją jest 
przejazd kolejką górniczą oraz 
skarbnik, który rozśmiesza i bawi. 
W części muzealnej w czterech 
salach turyści poznają historię 
górnictwa oraz tradycje górnicze. 
Kopalnia organizuje też warsz-
taty geologiczno-plastyczne  
dla dzieci, poszukiwanie odci-
sków na pokopalnianej hałdzie 
pod nazwą „Witaj przygodo”  
i na „Tropach prehistorii” oraz 
wiele innych. Programy tury-
styczno-edukacyjne dostosowa-
ne są do każdej grupy wiekowej.

XXV - lecie Muzeum stało się 
też okazją do przypomnienia za-
sług inż. Czesława Lisa, niezwykle 
zasłużonego dla powstania tej 
niezwykłej atrakcji, którego po 
latach doceniły władze miejskie, 
przyznając mu już pośmiertnie 
honorowy tytuł „Zasłużony dla 
Miasta Nowa Ruda”. 23 czerwca 
2021 r. z udziałem rodziny, pra-
cowników oraz członków Funda-
cji Odnowy Ziemi Noworudzkiej 
została ufundowana pamiątko-
wa tablica ku czci Inż. Czesława 
Lisa, odsłonięta przez żonę Panią 
Aleksandrę Lis. Tablicę poświęcił  
ks. Stanisław Kasztelan. 

Ś.P. mgr inż. Czesław Lis 
(1936-2008) urodził się w Brat-
kowicach koło Rzeszowa jako naj-
młodsze, piąte dziecko w rodzi-
nie. Był absolwentem Wydziału 
Górniczego Akademii Górniczo - 
Hutniczej w Krakowie. Od 1965 
roku pracował w Kopalni Węgla 
Kamiennego „Nowa Ruda” jako 
sztygar oddziałowy pod ziemią, 
inżynier wentylacji i główny in-
żynier górniczy. Był perfekcjo-
nistą i świetnym fachowcem  
w swoim zawodzie. Opracował 
wiele wniosków racjonalizator-
skich, a w 1981 r. został uznany 
najlepszym racjonalizatorem  
w kopalni noworudzkiej. Udzie-
lał się społecznie w Naczelnej 
Organizacji Technicznej oraz 
w Stowarzyszeniu Techników  
i Inżynierów Górnictwa. Był czło-
wiekiem prawym i uczciwym. 
Jak nas poinformowała Żona, 
nie zapisał się do PZPR, chociaż 
mógł wyjechać na intratną pracę  
do Niemiec, od czego uzależnio-
ny był wyjazd. Nie otrzymał też 
renty pylicznej, gdyż uczciwość 
nie pozwalała mu na przekazanie 

nienależnej gratyfikacji.
Po likwidacji kopalni z wiel-

kim poświęceniem zaangażował 
się w tworzenie Muzeum Gór-
nictwa, którego był głównym 
pomysłodawcą i realizatorem, 
podejmując współpracę z wła-
dzami miejskimi i Fundacją 
Odnowy Ziemi Noworudzkiej, 
pełniąc przez wiele lat funk-
cję członka Zarządu Fundacji  
i Przewodniczącego Społecznego 
Komitetu Utworzenia Muzeum 

Górnictwa. Po otwarciu muzeum 
oprowadzał turystów, opracowy-
wał foldery i publikacje. Zmarł 
w 2008 r. Spoczął na cmentarzu 
w Nowej Rudzie. W 2009 Rada 
Miejska przyznała mu tytuł Za-
służony dla Miasta Nowa Ruda.  
Na 100-lecie Niepodległości 
Polski został zakwalifikowany  
do 100 najwybitniejszych postaci 
ziemi kłodzkiej, a jego biogram 
został umieszczony w okoliczno-
ściowym wydawnictwie. 

Teresa Bazała - prezes Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej i Barbara Korbas - 
właścicielka Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie prezentują zasługi inż. Czesława Lisa.

Uczestnicy uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

Barbara Korbas - obecna właścicielka Muzeum Górnictwa.
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Marzec 2020 spowodował 
ogromne zmiany na świecie  
z powodu pandemii COVID 19. 
Oświata stanęła przed nowym 
doświadczeniem, jakim jest 
nauka zdalna w szkołach. Ogól-
nopolski Turniej Wiedzy Pierw-
sza Pomoc po raz pierwszy nie 
mógł odbyć się w maju 2020  
z powodu zawieszenia zajęć sta-
cjonarnych w szkołach i ogłosze-
nia stanu epidemii koronawiru-
sa. Ogromne wyzwanie stanęło 
przed organizatorem turnieju, 
aby mógł się odbyć w 2021 r.                                                
Dzięki dużemu zaangażowaniu 
uczniów, nauczycieli i organi-
zatora Stowarzyszenia Komitet 
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej 
udało się przeprowadzić w roku 
szkolnym 2020/2021  XVIII Ogól-
nopolski Turniej Wiedzy Pierwsza 
Pomoc w formie online w dniu  
1 czerwca 2021 r. Turniej odbywał 
się w dwóch kategoriach: szkoły 
podstawowe i szkoły ponadpod-
stawowe.

Turniej składał się z trzech 
etapów. Pierwszy szkolny,  prze-
prowadzany przez dane szkoły, 
które wybierają swoich reprezen-
tantów (czteroosobową drużynę) 
do kolejnego etapu. Następnie  
II i III etap został przeprowadzony 
1 czerwca br. online. Drugi etap 
polegał na przedstawieniu przez 

każdą z drużyn w ciągu 4 minut 
swojego pomysłu na naukę 
pierwszej pomocy, rozwijanie 
swojej pasji i planowanie przy-
szłości związanej z pomaganiem 
ludziom. Trzeci etap to był test 
zamknięty złożony z 40 pytań. Do 
każdego z pytań zaproponowano 
4 odpowiedzi. Tylko jedna była 
poprawna. Na odpowiedź druży-
na miała 25 sekund. Liczyła się 
nie tylko poprawna odpowiedź, 
ale także szybkość odpowiedzi. 
Test został zrealizowany poprzez 
platformę Kahoot.it. Po każdej 
udzielonej odpowiedzi przez 
drużyny ekspert w zakresie ra-
townictwa medycznego dr Domi-
nik Gałuszka wyjaśniał dlaczego 
dana odpowiedź jest prawidło-
wa, nawiązując do wytycznych 
Europejskiej Rady Resuscytacji  
z 2015 r. Następnie zostały ogło-
szone wyniki turnieju, które do-
stępne są na stronie interneto-
wej organizatora. Ogólnopolski 
Turniej Wiedzy Pierwsza Pomoc 
został wpisany w bieżącym roku 
szkolnym do wykazu zawodów 
wiedzy Dolnośląskiego Kura-
tora Oświaty i Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty. Uczniowie  
ze szkół podstawowych za zdo-
byte miejsce uważane przez 
danego Kuratora za zwycięskie 
otrzymali dodatkowe punkty  

w rekrutacji do szkół ponadpod-
stawowych. Uczniowie z całej 
Polski mogli nie tylko sprawdzić 
swoją wiedzę teoretyczną i za-
prezentować sposoby uczenia 
pierwszej pomocy, ale również 
w przypadku pytań mogli po-
rozmawiać z ekspertem w celu 

poszerzenia wiedzy z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Nic nie zastąpi 
wiedzy praktycznej z ratownic-
twa, dlatego mamy nadzieję, że 
w kolejnej edycji turniej odbę-
dzie się stacjonarnie.

W łącznej klasyfikacji najlep-
szą drużyną okazała się Szkoła 
Podstawowa im. pułkownika 
Stanisława Królickiego w Izabe-
linie. Drugie miejsce zanotowała 
Publiczna Szkoła Podstawowa  
nr 3 ze Strzegomia, a podium 
zamknęło IX Liceum Ogólno-
kształcące w Sosnowcu.

Wśród szkół ponadpodsta-
wowych pierwsze miejsce zaję-
ło IX Liceum Ogólnokształcące  
w Sosnowcu tuż przed Akade-
mickim Liceum Ogólnokształcą-
cym Pryzmat w Pruszkowie i dru-
gą drużyną IX LO w Sosnowcu.

Wśród szkół podstawowych 
wygrała Szkoła Podstawowa  
im. pułkownika Stanisława Królic-
kiego w Izabelinie. Drugie miej-
sce zajęła Publiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 3 ze Strzegomia, a 
trzecie Szkoła Podstawowa nr 100  
w Warszawie.

Michał Mikulski

XVIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY PIERWSZA POMOC 
W CZASACH PANDEMII COVID 19 – CZERWIEC 2021

Drużyna z SP nr 100 w Warszawie podczas prezentacji  w II etapie turnieju. 
Źródło: Oficjalna strona SP 100 w Warszawie  https://
pl-pl.facebook.com/1368338936540495/photos/
pcb.5641378369236509/5641378065903206/?type=3&theater  (dostęp 20.06.2021)

Drużyna z SP nr 100 w Warszawie, która zajęła III miejsce w XVIII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pierwsza Pomoc w kategorii 
szkół podstawowych. Źródło: Oficjalna strona SP 100 w Warszawie  https://pl-pl.facebook.com/1368338936540495/photos/
pcb.5641378369236509/5641378062569873/?type=3&theater (dostęp 20.06.2021)
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Wrocław, Warszawa,
Bratysława, Praga 14.06.2021 

Jako przedstawiciele środo-
wiska skupionego od dziesięcio-
leci wokół działań i idei Solidar-
ności Polsko-Czesko-Słowackiej 
z niepokojem i obawami obser-
wujemy rozwój wydarzeń wokół 
kopalni i elektrowni Turów. 

Fundamentalne dla obecnej  
i przyszłej współpracy i sąsiedz-
kiego współistnienia jest wspól-
ne, oparte o wzajemny szacunek, 
empatię i zrozumienie rozstrzy-
gnięcie istniejącego problemu. 

Przez ostatnie dziesięciole-
cia, mimo dziedzictwa komuni-
stycznej propagandy, poziom 
wzajemnej sympatii w obu na-
szych narodach systematycznie 
się polepszał . Dlatego tak ważne 
jest, aby wspólnym negocjacjom 
nie towarzyszyły kroki, które  
na długie lata mogłyby cieniem 
położyć się na budowie wza-
jemnego zaufania i  wspólnych, 
dobrosąsiedzkich stosunkach 
Czechów i Polaków. 

Zważywszy, iż żyjemy w nie-
spokojnym świecie, zaś istniejąca 
pandemia podsyca klimat spo-

łecznego niepokoju, liczymy  
na to, że aktualne okoliczności 
nie podważą wieloletniego wy-
siłku i poświęcenia  tysięcy ludzi 
po obu stronach naszej granicy, 
budujących przyjaźń i wzajemne 
zaufanie. Wierzymy, że dzisiej-
sze problemy da się w sposób 
racjonalny i szybki rozwiązać, 
zaś bieżące spory i wyzwania nie 
przysłonią sprawy najważniejszej 
– wzajemnej solidarności Polski 
i Czech i strategicznej wspólno-
ty działań w zmieniającym się 
świecie. 

Petr Blažek - historyk
Jarosław Broda – działacz i re-
daktor naczelny Biuletynu SPCzS 
Kinga Ciba - sekretarz oddziału 
regionalnego SPCzS w Cieszynie
Gertruda Chowanioková – 
zastępca rzecznika generalne-
go SPCzS, była dyrektor MFT  
Granic 
Marian Dembiniok - działacz 
SPCzS Cieszyn, były dyrektor 
MFT Bez Granic
Pavla Foglova – tłumaczka
Julian Golak – Rzecznik General-
ny Solidarności Polsko-Czesko- 
Słowackiej, główny organizator 

Polsko - Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej 
Andrzej Grajewski – działacz 
SPCzS  Bielsko-Biała 
Erazm Humienny - kurier SPCzS, 
Stowarzyszenie Ludzie Ludziom
Zbigniew Janas - lider i współ-
twórca Solidarności Polsko-Cze-
sko-Słowackiej
Mirosław Jasiński  – l ider  
i współtwórca Solidarności Pol-
sko-Czesko-Słowackiej
Łukasz Kamiński - historyk
Krystyna Krauze - działaczka 
SPCzS, reżyser filmów doku-
mentalnych
Jerzy Kronhold – poeta, dyplo-
mata, działacz SPCzS, inicjator 
Międzynarodowego Festiwalu 
Teatralnego Bez Granic w Cieszy-
nie i Czeskim Cieszynie
Marek Krukowski - uczestnik ak-
cji wspierających SPCzS, Fundacja 
Wolność i Pokój
Janusz Legoń – dyrektor arty-
styczny festiwalu Bez Granic, 
rzecznik SPCzS 
Grzegorz Majewski - działacz 
SPCzS, uczestnik opozycji anty-
komunistycznej
Anna Morawiecka - działaczka 
antykomunistyczna, redaktor 

Wschodnioeuropejskiej Infor-
macyjnej WAI
Maria Nowakowska – prezes 
Zarządu Fundacji SPCzS
Janusz Okrzesik – były rzecznik 
SPCzS, obecnie Przewodniczący 
Rady Miejskiej w  Bielsku – Białej
Jaromir Piskoř – wydawca
Petr Pospichal – współtwórca 
SPCzS, polityk, dyplomata
Petr Placak – historyk
Paweł Raczyński - kurier SPCzS, 
Uczestnik Ruchu Wolność i Pokój
Petra Slováček Rypienová – 
współtwórczyni Przeglądu Filmo-
wego Kino na Granicy, obecnie 
dyrektor organizacyjny MFT Bez 
Granic, działaczka SPCZS w Cze-
skim Cieszynie 
Vladimir Sebek – księgarz
Paweł Skrzywanek – członek 
Zarządu Fundacji SPCzS 
Petruška Šustrova –  rzeczniczka 
Karty 77, publicystka i tłumaczka
Władysław Szpyrc- zastępca 
rzecznika regionalnego SPCzS 
Oddział w Cieszynie
Igor Wójcik – dyrektor Ośrodka 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu

OŚWIADCZENIE

Elektrownia „Turów”.
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Bardo

Już przed 1727 rokiem mu-
siał być w Bardzie pustelnik  
na stałe, gdyż w tymże roku przy-
był na Górę Bardzką „nowy ere-
mita”. Pustelnia stała na grzbie-
cie Góry Bardzkiej, pomiędzy 
Krzyżem Golgoty, a kaplicą, „ku 
spokojowi na pustyni”. Nazwisko 
pustelnika jest nieznane. Zmarł  
4 listopada 1745 roku. W 1759 
roku (lub 1767) pustelnik na Gó-
rze Bardzkiej koło Barda nazywał 
się Felix Letzner i był francisz-
kaninem. Zbudował pustelnię  
na własny koszt, bardzo skrom-
ne utrzymanie otrzymywał  
od rolnika Josefa Künzera  
z Hahny.Z szeregu następców 
jest znany tylko ostatni, Felix. 
Ponieważ źli ludzie zniszczyli  
w 1796 roku pustelnię i prze-
szkodzili też w jej odbudowaniu, 
pustelnik opuścił Górę Bardzką 
iudał się w pobliże Częstochowy, 
gdzie zmarł jako pustelnik. Inna 
pustelnia znajdowała się u stóp 
Góry Bardzkiej. Została wybu-
dowana w 1751 roku, na lewo 
od pierwszych stacji pasyjnych. 
Rok wcześniej gmina wyprosiła 
u znanego opata, Tobiasa Stu-
sche, pozwolenie na zbudowanie 
ustóp Góry Bardzkiej pustelni dla 
miejscowego Antona Neuman-
na oraz przejęła obowiązek jego 
utrzymania. Zarówno ta pustel-
nia, jak też ta na górze posiadały 
prawdopodobnie dzwon, którym 
pobożny pustelnik witał procesję 
oraz dzwonił na Anioł Pański. Gdy 
pod koniec 1759 roku pustelnia 
została zamieniona na strażnicę 
przez żołnierzy pruskich kwate- 
rujących zimą wokół Ząbkowic 
Śląskich, pustelnik przeniósł się 
do Trzebnicy. 

W 1783 roku do pustelni  
w Bardzie przybył ze Słupca brat 
Anton Ronde, ale wyjechał stąd 
do Otmuchowa. W 1760 roku, 
gdy Kłodzko przeszło wposia-
danie Austrii, cesarski generał 
Losy von Losenau zaplanował, 
że jesień swojego życia spędzi 
spokojnie w Bardzie. Naprzeciw 
podupadłej w międzyczasie neu-
mannowskiej chaty, u stóp Góry 
Bardzkiej, zbudował pustelnię  
i założył tam ogródek. Nie wiado-
mo, czy był on tam pustelnikiem 
w najgłębszym sensie tego sło-
wa, czy też zrobiły go nim jego 

idealistyczno-romantyczne 
skłonności. W każdym razie był 
dobrym, pobożnym człowiekiem, 
dlatego też został pochowany  
w krypcie kościoła Łaski w marcu 
1762 roku. Pustelnia została prze-
jęta przez parafię z Barda oraz 
przydzielona Alexiusowi Franke, 
który zmarł w domku generała  
22 marca 1793 roku w wieku  
80 lat. Jego następca, Alexius 
Scholz, zmarł w styczniu 1795 
roku, z kolei eremita Zefiryn 
Weiss żył tu jeszcze po 1810 
roku.Następny pustelnik, Ber-
tram (od 1815 roku), prze-
prowadził samowolne zbiórki  
w okolicy Barda. Został odesłany 
przez żandarmów do swojego 
miejsca zamieszkania w 1822 
roku. Joseph Teichmann chciał 
zbudować na miejscu zbu-
rzonej pustelni nowy domek 
pustelnika. Generalny wikariat 
wydał na to zgodę. Teichmann 
nosił habit zakonu bonifratrów, 
żył z jałmużny otrzymywanej  
od pielgrzymów oraz wiódł dość 
spokojne życie – pisze dziekan 
w swoim urzędowym raporcie  
z 5 września 1859 roku.

Kilka ciekawostek o pustel-
nikach znajdujemy na stronie 
internetowej: ‹bardo.info.pl›, 
na której Tomasz Karamon po-
daj:„U stóp Kalwarii w Bardzie jest 
pewna krótka, ale za to bardzo 
malownicza uliczka, na której 
znajduje się tylko jeden budy-
nek. Na planach miasta można 
zauważyć, że uliczka ta widnieje 
pod oficjalną urzędową nazwą, 
a dom, który tam się znajduje, 
ma także swój oficjalny, urzędo-
wy numer [...] Dom na Skalnej 1 
jest stary i zupełnie opuszczony.
Sypiące się, zmurszałe tynki, po-
wybijane okna oraz liczne sypią-
ce się murowane przybudówki 
nadają mu wygląd ponurego 
itajemniczego labiryntu ścian, 
pomieszczeń, balkonów, przejść 
i schodów. Najstarsi mieszkańcy 
miasta pamiętają pewnie jeszcze, 
że dawniej znajdowała się w nim 
bardzka szopka. Druga pustelnia 
znajdowała się dokładnie naprze-
ciwko [pustelni Antona Neuman-
na], w miejscu, gdzie obecnie 
znajduje się dom na Skalnej 1. 
Zbudował ją, wraz zogródkiem, 
w 1760 roku austriacki generał 
Losy von Losenau jako swój do-
mek emerytalny, który po jego 

śmierci przeszedł na własność 
parafii [...] Prawdopodobnie  
na miejscu domku Losy’ego  
w 1853 roku wybudował sobie 
małą pustelnię Joseph Teich-
mann, urodzony w Muszko-
wicach koło Henrykowa. Ten  
13 metrów długi i 7 metrów 
szeroki kawałek gruntu kupiło 
Bractwo Zakonne za 40 talarów 
od dotychczasowego właściciela, 
Herrmanna. W jego małym po-
koju zbudowano ołtarzyk iza-
instalowano organy, awiszący  
nad drzwiami wejściowymi 
dzwonek pozdrawiał rozpoczy-
nające [się] z tego miejsca piel-
grzymki igórskie procesje [...] 
Na początku 1843 r. Teich-
mann pielgrzymował wraz  
z trzema innymi towarzysza-
mi do Rzymu. Przed podró-
żą jednak został poproszony 
przez arcybiskupa Millera, aby 
przywiózł mu cząstkę krzyża. 
Teichmann obietnicę spełnił  
i zdobył dla biskupa ową relikwię 
z Rzymu. Kardynał Konstanty Pa-
trizi potwierdził autentyczność 
relikwii 14 marca 1843 r. Po po-
wrocie z podróży Teichmann 
przekazał relikwię proboszczo-
wi. Relikwia była podawana  
do ucałowania wiernym po kaza-
niu. 8 stycznia 1848 r. Teichmann 
wyruszył ponownie do stolicy 
chrześcijaństwa, jednak do-
kładne powody tej podróży nie 
są znane. Po wybudowaniu pu-
stelni wkrótce zaczął się również 
zastanawiać nad jej upiększe-
niem. Zlecił namalowanie repli-
ki obrazu «Freundschaft Christi»  
do kapliczki znajdującej się tuż 
przy jego pustelni (7 kwietnia 
1863 r.). Kolejny zaś malarz od-
świeżył na jego zlecenie obraz 
zblachy «Chrystus na kolanach  
u Marii», który to został powie-
szony na lipie stojącej po dziś 
dzień obok pustelni. Teich-
mann zmarł 11 grudnia 1872 r. 
jako ostatni z pustelników. Jego 
domek znalazł się ponownie  
w posiadaniu Bractwa Zakon-
nego, od którego później kupił 
go Bergvater Batzdorf. Obec-
ny budynek na Skalnej został 
prawdopodobnie wybudowany 
pod koniec II połowy XIX wieku  
na miejscu pustelni Josepha Te-
ichmanna. Dom uległ od tego 
czasu wielu przebudowom, które 
nadały mu dzisiejszy ostatecz-

ny kształt. W niższych partiach 
murów być może zachowały 
się fragmenty domku wktórym 
generał Losenau oraz wielu jego 
następców wiodło pustelniczy 
żywot i tu go pobożnie zakończy-
ło. Niszczejący obecnie budynek 
przypomina niewątpliwie pustel-
nię, jednak opuszczoną i popa-
dającą w katastrofalną ruinę[...]”.

Bożków

Na wzniesieniu przy dro-
dze z Kłodzka do Nowej Rudy 
stała kaplica św. Marii z Loreto, 
z ołtarzem i wieżyczką. Została 
zbudowana 25 lutego 1706 roku  
na podstawie testamentu Johan-
na Ernsta, hrabiego von Götzen, 
w 1721 roku otrzymała formę 
kaplicy loretańskiej, poświę-
cona została około 1722 roku. 
W 1759 roku żył tutaj pustelnik 
Bernhard Müller z Schömberg, 
franciszkanin. Utrzymywało go 
dominium. W 1760 roku pustel-
nikiem został Anton Neumann,  
a od około 1788 do 1801 roku był 
nim tutaj Zephyrin Weiß, który 
później wyjechał do Grodkowa, 
ponieważ tutejsza pustelnia zo-
stała przyznana rodakowi żony 
jej patrona – hrabiego Magnisa. 
Od 1801 roku pustelnię zajmował 
Rafael Happel, a od 1809 roku 
Konrad Bertram. Josef Thamm, 
Czech z Ujestu, gorliwy w dzia-
łaniu, czysty obyczajowo męż-
czyzna, wprowadził się do boż-
kowskiej pustelni w1841 roku  
i obchodził tutaj jubileusz 50-le-
cia pustelniczego życia. Zmarł  
w 1881 roku.Kolejnymi pustel-
nikami tutaj byli: Franz Gilger  
od 1 stycznia 1882 roku, członek 

ks. Jerzy Kos  

ŚLADAMI PUSTELNI NA ZIEMI KŁODZKIEJ

Pustelnik Heinrich Bender
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Trzeciego Zakonu, zm. 12 paź-
dziernika 1888 roku, Josef Langer  
od 23 listopada 1888 roku, zm.  
1 listopada 1889 roku, Paul Lan-
ger od 1 listopada 1889 roku, 
zm. 1 października 1890 roku, 
Josef Langer od 1 października 
1890 roku, zm. 1 październi-
ka 1899 roku, Wilhelm Richter  
od 1 października 1899 roku  
do 29 lutego 1908 roku, Jo-
hannes Burdich, który był 
pustelnikiem przez pięć lat 
i zm. 24 czerwca 1914 roku, 
Josef Franke – od lipca 1914 
roku. W czasie pierwszej woj-
ny nie było tam pustelnika.  
Od 15 grudnia 1918 roku pod-
jął życie pustelnicze Heinrich 
Bender (tercjarz bez habitu),  
z zawodu cieśla. W czasie woj-
ny zaopatrywał okolicznych 
mieszkańców w książeczki  
do nabożeństwa. Został zastrze-
lony przez podpitych żołnierzy 
rosyjskich, którzy chcieli wina, 
a on w swojej dobroci chciał im 
dać wody. Został zamordowany 
na chórze w kaplicy 9 maja 1945 
roku. Miał wtedy 71 lat. Spoczy-

wa przy bożkowskim kościele. 
W 1972 roku rozebrano pozostałe 
mury, a po 2008 roku z inicja-
tywy byłych mieszkańców Boż-
kowa i staraniem ks. Wiesława 
Pisarskiego postawiono obok 
piaskowcowego krzyża tablicę 
upamiętniającą to miejsce.

Bystrzyca Kłodzka

Po pożarze miasta w 1646 
roku cyrulik miejski Florian 
Zierl oraz Martin Kreutzer zlecili 
zbudowanie na Górze Parkowej 
kaplicy z kamienia, poświęconej  
św. Florianowi. Corocznie,  
od 1725 roku, 4 maja odbywa-
ła się do niej procesja. Obecną, 
przestronną kaplicę ufundowa-
ło sześciu obywateli Bystrzycy  
w 1725 roku. Kaplica, poświęco-
na św. Florianowi i św. Janowi, 
dzięki pośrednictwu nadwor-
nego kaznodziei Michaela Gru-
bera, urodzonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej, otrzymała przeka-
zane przez królową polską  
w 1740 roku kosztowne relikwie, 
mianowicie fragment kciuka  

św. Floriana, a w 1757 roku re-
likwie św. Jana Nepomucena. 
Pustelnia stoi obok kaplicy, z któ-
rej można zachwycać się wspa-
niałym widokiem na Bystrzycę 
Kłodzką, Masyw Śnieżnika, Do-
linę Nysy, Góry Bardzkie i Stoło-
we.Od 1719 roku pustelnikiem 
był tutaj Sebastian Rupprecht, 
urodzony w Iglau (Morawy) fran-
ciszkanin. W zarządzeniu z 1741 
roku czytamy o nim: „Wprawdzie 
zamieszkuje pustelnię położoną 
przy kaplicy św. Floriana, ale jest 
również sługą kościelnym w ka-
plicy św. Floriana, odpowiedzial-
nym za jej nadzorowanie i bicie 
w dzwon. Otrzymuje za to z kasy 
miejskiej 6 talarów niemieckich 
oraz trzy sążnie drewna”. Seba-
stian Rupprecht był tutaj jeszcze 
w 1767 roku. Mimo niewielkich 
dochodów nie prosił o jałmuż-
nę, lecz dorabiał na utrzymanie 
pracą swoich rąk.

Duszniki-Zdrój

W pobliżu Dusznik-Zdroju 
wznosi się zalesione Wzgórze 

Rozalii, ze stojącym tam kościół-
kiem – kaplicą Trójcy Świętej. 
Do kaplicy prowadzą dwie dro-
gi: wysokie, kamienne schody, 
liczące 141 stopni oraz na lewo 
od nich – zacieniona leśna dróż-
ka. Na dole, obok schodów, stoi 
pomnik św. Rozalii z 1685 roku  
z napisem: „O piękna Różo, wstaw 
się za nami u Boga, uchowaj  
od zaraz y i  c ierpienia!” –  
w pewnym sensie będącym an-
tyfoną do nabożeństw na górce 
z czasów zbudowania kościółka. 
Wejściu na górę towarzyszyło  
14 gotyckich postumentów  
z pia-skowca, każdy o wyso-
kości 4 metrów. Kościółek jest 
sześciokątną masywną budowlą,  
na jej dawnym goncie dacho-
wym wznosi się drewniana 
wieżyczka. Do zakrystii przylegał 
po lewej stronie dom strażnika 
kaplicy – pustelnia – przed nią 
mały ogródek, a za nią zielony 
las.Kaplica została zbudowana 
w latach, gdy Śląsk i hrabstwo 
kłodzkie były nawiedzane  
przez plagę zarazy. Gdy w 1680 
roku zaraza dotarła do hrabstwa, 

Heinrich Bender z matką i siostrą na tle kaplicy w Bożkowie.

Kaplica Loretańska w Bożkowie i jej wnętrze
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dzieci z Dusznik zebrały się z wła-
snej inicjatywy, złożyły małe rącz-
ki do modlitwy i poszły na górę  
z procesją, śpiewając i modląc się 
dziecięco-pobożnymi słowami 
do Boga, aby nie wpuścił zarazy 
do ich miasta. Takie procesje po-
wtarzały się częściej. Za przykła-
dem dzieci poszli rodzice. Przy-
łączyli się do dzieci, jednocząc 
z nimi swoją modlitwę. Zaraza 
rzeczywiście oszczędziła miasto 
Duszniki i wtedy postanowiono 
w podzięce wybudować na tym 
wzgórzu dom Boży. W następ-
nych latach zbierano datki.  
12 listopada 1695 roku praskie 
konsystorium udzieliło zgody 
na zbudowanie kaplicy. Dziekan 
Elias Schreiber wydał 25 czerw-
ca 1704 roku pełnomocnictwo,  
na mocy którego gotową bu-
dowlę poświęcono ku czci 
Trójcy Świętej. Dom Boży stał  
na tym miejscu prawdopodob-
nie już przed 1695 rokiem, gdyż  
na jednym z obrazów kaplicy 
z 1681 roku znajduje się napis: 
Św. Katarzyno, dziesięć lat byłem 
dotknięty nałogiem, zasmucając 
tym moich rodziców, szukając 
schronienia, znalazłem je tutaj.  
W łasce Trójcy Świętej Cie-
bie będę chwalić przez całą 
wieczność /1681/Franz Schäfer 
z  S c h ö n b e r g u ,  z  M o r a w,  
17 kwietnia 1704 roku otrzymał 
od praskiego konsystorium po-
zwolenie na zbudowanie pu-
stelni przy kaplicy. Stało się to 
tego samego roku. Z zewnątrz 
budynku widoczny był obraz, 
charakterystyczny dla pustel-
ni, opatrzony napisem: „Bóg 
posyła św. Pawłowi za pośred-
-nictwem kruka kawałek chleba”. 
Napis odwołuje się do tradycji, 
według której św. Paweł, twórca 
życia pustelniczego, otrzymał za  
pośrednictwem kruka pół bo-
chenka chleba. Pustelnia, roman-
tycznie położona, przyciągała 
naturalnie wielu odwiedzają-
cych, pobożnych ludzi modlitwy 
oraz spacerowiczów. Do tych 
ostatnich skierowany był napis 
umieszczony na pustelni:„Kto 
gadulstwem chce zranić dobre 
imię i cześć drugiego człowieka, 
niech się trzyma ode mnie z da-
leka,takie odwiedziny nie są mile 
widziane”.Niestety, przez takie 
niepożądane odwiedziny kapli-
ca stała się uboższa o wspaniały 
obraz Willmanna. 8 czerwca wie-
czorem obraz zakupiony przez 
prałata Volkmera z Krzeszowa 
został spryskany kwasem saletro-
wym przez szewca i sukiennika  

z Dusznik. Z tego powodu prałat 
nakazał obraz usunąć. O samym 
pustelniku wiemy stosunkowo 
niewiele. W 1759 roku był nim 
Bonarita, w 1764 roku – Franz 
Rolletschek, również po 1767 
roku. Stanowisko nie było opła-
cane, więc pustelnik był zależny 
od jałmużny. Od 1774 do 1819 
roku w pustelni mieszkał eremi-
ta Rochus Bach. Berliński radca 
konsystorialny J.F. Zöllner w 1792 
roku pisze w swojej książeczce  
o Śląsku:„Obok kaplicy miesz-
ka pustelnik o imieniu Rochus, 
biedny, prosty człowiek, którego 
zasługą jednak jest, że pomaga 
w pracy swojemu staremu ojcu 
mieszkającemu w miasteczku, 
który jest krawcem, oraz dzieli 
z nim swoją skromną jałmuż-
nę. Ponieważ jestem zmęczony 
tymi kopiowanymi pustelniami 
w ogrodach, tym bardziej było 
mi miło zobaczyć taką prawdzi-
wą pustelnię”.Sześć lat później 
doczekał się pustelnik drugich 
odwiedzin, tym razem saksoń-
skiego, protestanckiego pastora 
M. Chr. Weyßa. Pisze on w swoich 
Wędrówkach po Saksonii, Ślą-
sku, Kłodzku i Czechach (Lipsk 
1797):„Ciekawość zaprowadzi-
ła mnie do pustelnika Rochusa, 
który mieszka na wzgórzu przed 
miastem, posiada chatkę, kaplicę 
oraz mały ogródek. On sam jest 
franciszkaninem z Trzeciego Za-
konu”. Według opinii niezwykle 
światłego, rzeczowego pastora 
pustelnik jest bardzo ograniczo-
ny w swoich pojęciach, pracuje 
też jako krawiec – łaciarz.„Rów-
nież tutaj życie pustelnicze jest 
bardzo cenione, a kto się go po-
dejmie, nie umrze z głodu, tak 
samo jak nie dorobi się majątku. 
Dlatego też nie brakuje chętnych, 
gdy posada znowu się zwolni”.
Następcą brata Rochusa został 
Johannes Eifler, tkacz z Zit-
tau, członek Trzeciego Zakonu  
św. Wawrzyńca. Odbył dwie 
podróże do Rzymu, w 1822  
i 1824 roku, z datków nabył 
kultowe przedmioty do kapli-
cy, ponownie zagrożono mu 
zwolnieniem – nie jest wiadome,  
z jakiego powodu. Zmarł w 1860 
roku. W 1826 roku, latem, także 
Fryderyk Chopin wspomina nie-
zwykłe w Dusznikach miejsce, 
tradycyjnie odwiedzane przez 
kuracjuszy, będące celem, jak 
się zdaje, wspólnej ze Skarbka-
mi wycieczki:„Wszedłszy na górę, 
jedną z wyższych w Dusznikach, 
wchodzi się po stu kilkadziesiąt 
schodach w prostej linii, nieled-

wie pionowo, z kamieni zrobio-
nych, do samego pustelnika, 
skąd przepyszny widok na całe 
Reinertz – Duszniki”. Również 
inny Polak – Bogusz Stęczyński – 
odwiedził brata Laurentiusa.
Późniejszymi strażnikami ka-
plicy byli: Josef Lux z Dusznik, 
Anton Hübner z Wambierzyc, 

a od 1865 roku Josef Marx  
z Kłodzka, który żył tutaj dziesiąt-
ki lat. W 1934 roku do pustelni 
wprowadził się brat Beatus  
de Coronatione B.M. Chciał zo-
stać księdzem, lecz gdy jego ży-
czenie się nie urzeczywistniło, 
został pustelnikiem, najpierw  
w Kufstein w Austrii, potem  

Kaplica pw. Trójcy Świętej w Dusznikach-Zdroju, Staloryt, Ludwig Richter 1803–1884
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w  D u s z n i k a c h .  Pu s t e l n i a  
na Wzgórzu Rozalii koło Dusz-
nik jest z pewnością jedną z naj-
piękniejszych na ziemi kłodzkiej. 
Jako jedyna jest uwzględniona 
w dziele pt. Malarskie oraz ro-
mantyczne Niemcy. VI: Wędrówki 
przez Karkonosze oraz hrabstwo 
kłodzkie H. Herloßsohna. Sław-
ny jest nastrojowy, romantyczny 
obraz „Pustelnia w Dusznikach” 
Ludwiga Richtera, który załączy-
liśmy do niniejszej książki. Kapli-
ca jest ukazana od tylnej strony, 
„niestety, aby oddać malowniczą 
całość obrazu, sama budowla jest 
trochę w tle. Obraz nie otrzymał 
zresztą nazwy „Kaplica Trójcy 
Świętej”, lecz „Pustelnia koło 
Dusznik”. Richter, który odbywał 
dalekie podróże, nie pisze jednak 
obszernie o swoich wędrówkach 
przez hrabstwo kłodzkie, wysoce 
prawdopodobnym jednak jest, 
że Richter sam odwiedził tę le-
śną pustelnię oraz poddał się jej 
czarowi”. W 1945 roku plądrują-
cy żołnierze radzieccy nabawili 
się strachu. Kiedy włamali się  
do kaplicy i zobaczyli obudzo-
nego pustelnika w trumnie, 
czmychnęli czym prędzej.W la-
tach sześćdziesiątych XX wieku 
rozebrano domek pustelnika,  
a od 1970 roku kaplicą opieku-
je się Młodzieżowy Ruch Miasta 
Duszniki-Zdrój.

Gorzanów

U stóp Góry Dębowej, tuż  
za torami kolejowymi, stoi  
na polanie małego lasku kaplica 
św. Antoniego. Tutaj „mówi”  
św. Onufry. Można by uwierzyć, 
że ta leśna samotnia należała 
niegdyś do św. Antoniego, pu-
stelnika, a dopiero potem  
do św. Antoniego z Padwy. Za-
trzymujemy się już przed lasem. 
Tam po prawej stronie stoi szara, 
kamienna rzeźba: klęczy wyrzeź-
biony w kamieniu św. Onufry. 
Znak Świętego z okresu baroku. 
Święty mierzy od kolan do ra-
mienia 1,10 metra, aż do wierz-
chołka głowy 1,32 metra... długie 
włosy spływają od głowy, razem 
z brodą przez prawie całą po-
stać... Dawniej stało wokół Świę-
tego dwanaście wysokich, sta-
rych drzew; nazywano je dwu-
nastoma apostołami. Ponieważ 
jednak zagrażały rzeźbie, ścięto 
je, co wywołało oburzenie wśród 
ludzi i dyskusję na łamach gaze-
ty. Święty stoi ciągle jeszcze 
całkiem w pobliżu skraju lasu, 
otoczony krzewami, i spogląda 

na piękną kłodzką ziemię z wi-
jącą się rzeką Nysą, jasnymi wio-
skami i ciągnącym się bystrzyc-
kim grzebieniem górskim. Dziś 
okalają rzeźbę cztery dorodne 
drzewa: dwa buki i dwa dęby.
Kaplica została zbudowana  
na planie czworoliścia w 1660 
roku przez hrabiego Johanna 
Friedricha von Herbersteina,  
a poświęcona 13 czerwca 1665 
roku przez praskiego arcybisku-
pa kard. Ernsta von Harracha. 
Opiekował się nią pustelnik, 
mający swój erem obok kaplicy. 
W 1759 roku był nim Johann 
Klinke, tercjarz pochodzący  
z ziemi kłodzkiej; żył z jałmużny 
państwa z dworu. W 1767 roku 
pustelnię zamieszkiwał Johannes 
Karl Wasner. Otrzymywał z dwo-
-ru dowolny deputat. Jego miej-
sce zajął Bonawentura Fleisch-
hauer, który miał mieszkanie  
u pewnego właściciela domu  
w Gorzanowie i żył z pracy swo-
ich rąk oraz jałmużny. Skarżył się 
w 1782 roku, że aby zapewnić 
sobie utrzymanie, którego  
od roku nie otrzymywał, musiał 
często opuszczać swoją celę, aby 
wyżebrać jałmużnę. Prosił o przy-
dzielenie innej pustelni.Chociaż 
brak udokumentowania infor-
macji zabrania wyliczania dal-
szych mieszkańców pustelni, 
znany jest jeszcze jeden pustel-
nik, wprawdzie nie z nazwiska, 
ale ze swojego charakteru. Karl 
von Holtei, który odwiedził pu-
stelnika w 1839 roku, nakreślił 
obraz tego odważnego mężczy-
zny, który jest więcej wart niż 
nazwisko i daty. W swoim liście 
do dr. Mundta von Holtei pisz: 
„Tutaj, w Gorzanowie, jest kapli-
ca, niedaleko wsi, położona  
na zielonym wzgórzu w lesie, 
poświęcona św. Antoniemu, 

który wiosną ma swoje coroczne 
święto. Gdy tylko w kaplicy od-
bywa się Msza św., a wśród ota-
czającej zieleni jest wygłaszane 
kazanie, wówczas na uroczystość 
tę przybywa z okolicy tysiące 
pielgrzymów. Ambona jest przy-
klejona do drzewa jak ptasie 
gniazdo. Obok tej kaplicy stoi 
pod wysokimi drzewami chatka 
jej opiekuna, dotąd zamieszki-
wana przez pewną rodzinę, któ-
rej powierzono troskę o kaplicę 
oraz czuwanie na nią. Zdziwiłem 
się bardzo podczas moich od-
wiedzin tego miłego miejsca, że 
nie ma już tutaj tak dobrze zna-
nej mi rodziny. Zamiast niej spo-
tkałem obcego mi mężczyznę, 
który nie zwrócił na mnie więk-
szej uwagi i o którym nawet nie 
wiedziałem, czy mam go uważać 
za następcę tamtego, starszego 
już strażnika kaplicy. Zapomnia-
łem dowiedzieć się tego, tak jak 
zapomniałem o całym tym spo-
tkaniu. Kilka dni później wraca-
łem w nocnej ciemności, przy 

pięknej pogodzie, z pieszej wę-
drówki; droga prowadziła mnie 
dość blisko kaplicy św. Antonie-
go. Wokół mnie zalegała cisza, 
noc głęboka i milcząca, tylko 
migocące gwiazdy jaśniały  
na ciemnym, niebieskim niebie. 
Nad łąkami wisiała szara, zimna 
mgła. Mogła być już północ. Na-
gle usłyszałem jęki, mogące się 
wydobywać tylko z piersi lamen-
tującego człowieka.Nie mogłem 
określić, czy dźwięki te pochodzą 
z bliska czy daleka. Raz wydawa-
ło mi się, że dochodzą z daleka, 
potem znowu, że tylko kilka 
kroków ode mnie. Tak doszedłem 
do kaplicy, której drzwi stały 
otworem; wieczna lampka świe-
ciła matowo. Na stopniach ołta-
rza leżał ten cierpiący człowiek. 
Ale on nie użalał się, on się mo-
dlił. To, co wydawało się jękiem, 
było modlitwą. Nie odwa-żyłem 
się mu przeszkodzić, poszedłem 
swoją drogą. Usłyszałem tylko 
jeszcze, gdy już prawie dotarłem 
do wioski, cudowny dźwięk roz-

Kaplica św. Antoniego w Gorzanowie z widokiem nieistniejącej pustelniŚw. Onufry

Kaplica św. Antoniego w Gorzanowie - wygląd obecny
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chodzący się za mną w ciemno-
ści.To nieistotne wydarzenie 
sprawiło, że stałem się ciekawy 
tego człowieka, tym bardziej  
że informacje o nim, które uzy-
skałem od niektórych mieszkań-
ców wioski, były podobne  
i przedstawiały go jako poboż-
nego, rzetelnego człowieka. 
Poszedłem więc do niego w od-
wiedziny. W dużych miastach 
przy podobnych wizytach jest 
się często zakłopotanym, gdy nie 
mają one żadnego innego celu 
poza «poznaniem kogoś», roz-
mowa w miłej atmosferze mia-
łaby posłużyć do poznania od-
wiedzanego. U strażnika kaplicy 
św. Antoniego staje się to jak 
gdyby samo z siebie. Można zbli-
żyć się do jego chatki, zapukać 
do małego okienka, a on poma-
cha ze swojej małej izdebki. 
Można go poprosić o łyk wody, 
którą on przyniesie chętnie  
z kryształowo czystego źródła. 
Powie się: Dobra, czysta woda. 
Na co on odpowie: Dzięki Bogu, 
woda jest dobra. Jest tu jednak 
bardzo cicho, samotnie i jedzie 
się dalej. Dzięki Bogu, odpowie 
jeszcze, całkiem cichy i samotny. 
Czy nie boicie się? – pytano go. 
Na co odpowie ze śmiechem: 
Dlaczego miałbym się bać?Zna-
lazłem się tam, gdzie chciałem 
być, a on mówił z ożywieniem, 
co mu leżało na sercu. W czasie 
naszej rozmowy wyjawił: Jestem 
szewcem, ale już w dzieciństwie 
moim życzeniem było opuścić 
dom i zamieszkać w pustelni. 
Poszedłbym chętnie doklaszto-
ru, gdyby klasztory jeszcze ist-
niały. Pracowałem w małym 
miasteczku, tutaj w pobliżu, gdy 
usłyszałem przed mniej więcej 
rokiem, że poszukiwany jest 
strażnik kaplicy. Przybyłem tutaj, 
zgłosiłem się i zostałem przyjęty. 
Ze służby wojskowej jestem 
zwolniony, ponieważ mam słabą 
klatkę piersiową. Żyję więc tutaj 
szczęśliwy i zadowolony.– Z cze-
go się, człowieku, utrzymujecie?– 
O, otrzymuję rocznie trzy gulde-
ny wynagrodzenia. Poza tym 
zarabiam trochę pracą moich rąk. 
Ludziom ze wsi łatam buty, a oni 
płacą mi pożywieniem, również 
chlebem. Gdy skończę pracę, idę 
do kaplicy i się modlę. A gdy 
pomodlę się do syta, zaczynam 
znowu pracę.– Czy nie tęsknicie 
czasami za kontaktem z ludźmi?– 
Chroń mnie Boże przed tym!  
O wiele bardziej wolę przebywać 
z dobrym Panem Bogiem.– Ile 
macie lat?– Trzydzieści!– Nie 

chcecie się ożenić?– Nie!– Dla-
czego nie?– Nie mógłbym wtedy 
przebywać w mojej niezakłóco-
nej sa-motności. A nasi ojcowie 
też nie są żonaci.– Ale Wy nie 
jesteście kapłanem, lecz szew-
cem.– Ponieważ jestem niewy-
kształcony, to nie mogę zostać 
księdzem, ale posiadam wystar-
czająco dużo mądrości, żeby móc 
żyć tak, jak powinien żyć ksiądz. 
– Czy uważacie, że swoim wy-
rzeczeniem przypodobacie się 
Bogu?– Uważając tak, byłbym 
głupcem. Żyjąc tak, robię to dla 
siebie, ponieważ takie życie jest 
moim powietrzem i moim szczę-
ściem.– Czy nie jest to z Waszej 
strony samolubne? Czy nie po-
winno się żyć dla innych ludzi?– 
Przecież tak czynię. Pilnuję dla 
nich kaplicę i łatam im buty. 
– A co będzie, gdy zachorujecie 
i będziecie tak tutaj leżeli opusz-
czeni?– Tego się nie obawiam. 
Jeśli na dole w wiosce nie usłyszą 
któregoś ranka bicia mojego 
dzwonu, powie jeden do drugie-
go: co się stało ze strażnikiem 
kaplicy? Potem ktoś się nade 
mną zmiłuje i przyjdzie do mnie. 
A poza tym, to czego miałbym 
się obawiać? Dobry Pan Bóg 
zajmie się wszystkim. Przyczynił 
się przecież do tego, że przysze-
dłem na to miejsce. Czy nie było 
to tak, jak gdyby to miejsce cze-
kało na mnie? W ostatnich cza-
sach nie jest wcale łatwo znaleźć 
takie spokojne schronienie, od-
kąd w hrabstwie kłodzkim przy-
bywa coraz więcej fabryk. Jest 
tak głośno, jak podczas budowy 
wieży Babel, a ja tego całego 
zamieszania wcale nie odczu-
wam. Podczas gdy on tak mówił, 
zauważyłem, że na czereśnio-
wych drzewach, należących  
do jego chaty, kilka wiewiórek 
wyprawiało swoje harce, chru-
piąc przy tym tę niewielką ilość 
czereśni, która po zimnej i mokrej 
wiośnie jeszcze na nich się znaj-
dowała. Czy nie przeganiacie 
tych nieproszonych gości? – za-
pytałem.Mężczyzna spojrzał  
na nie z ukosa: Nie, one też chcą 
żyć.Poczułem się prawie zwycię-
żony. Jednak jeszcze raz odezwał 
się w oim pytaniu duch sprzecz-
ności: czy nie obawia się nocne-
go włamania złodziei? Nawet nie 
mogę opisać, jaki wyraz przybra-
ła jego twarz. Malowało się  
na niej zdziwienie moją ograni-
czonością, odnalazłem też lito-
ściwą dumę.– Włamanie do mnie, 
gdzie wszystko jest otwarte? 
Łobuzy dobrze wiedzą, gdzie 

można coś ukraść. Trochę przę-
dzy, którą zimą uprządłem, za-
brali mi, gdy byłem w kościele. 
Moja dusza jest spokojna! Tego 
jestem pewien.Zabrałem się  
do odejścia, mówiąc: Niech Bóg 
cię chroni! – I Pana też – zawołał 
za mną, idąc do swojej izby”. 
Od 1886 do 1893 roku kaplicą 
opiekował się Johannes Hoheisel, 
który nie nosił habitu. Od 1893 
roku mieszkał tutaj August Tautz, 
od 1895 roku członek Trzeciego 
Zakonu. Po nim był pewien Rie-
del, rzeźbiarz z Lądka. Teraz 
(1939) funkcję strażnika pełni 
Erich Rickert, żonaty mężczyzna, 
wcześniej szlifierz szkła, który 
latem zamieszkuje chatę obok 
kaplicy z żoną i dzieckiem. 
Opuszczona pustelnia została 
rozebrana w czasie drugiej woj-
ny światowej. Dziś miejscem 
opiekuje się Towarzystwo Przy-
jaciół Gorzanowa.

Kłodzko (Wzgórze Marii)

Na Wzgórzu Marii koło Kłodz-
ka, na którego szczyt prowadzi 
ocieniona droga, Heinrich Dec-
kert, zwany szpitalnym młyna-
rzem, zbudował w 1715 roku 
mały kamienny kościółek, zwany 
kościółkiem Marii Pocieszycielki. 
Ówczesny młynarz, nazywany 
młynarzem szpitalnym, chciał 
w 1738 roku postawić obok 
kościółka dom mieszkalny dla 
pustelnika. Sprzeciwili się temu 
jednak kłodzki proboszcz oraz 
rektor jezuicki Roller, ponieważ 
teren ten należał do parafii kłodz-
kiej. Gdy w 1773 roku nastąpiło 
rozwiązanie zakonu jezuickiego, 
kaplica została poszerzona oraz 
uzyskano pozwolenie od kon-
systorza arcybiskupa w Pradze 
na codzienną Mszę Świętą.  
W 1807 roku została zburzona, 
aby zbliżającym się wojskom 
wroga nie dać możliwości zało-
żenia tam bazy. Po trzech latach 
kościółek został odbudowany.
Pierwszy pustelnik wprowadził 
się do zbudowanej w między-
czasie pustelni w 1846 roku. 
Pustelnik ten, Johannes Treu-
tler, stał się w pewien sposób 
sławny na ziemi kłodzkiej dzięki 
wyrażającej szacunek dla niego 
biografii proboszcza katedry  
w Würzburgu, Alber ta.  To  
z niej pochodzi część informacji  
o nim. Johannes Treutler urodził 
się w czeskiej wiosce Hannchen 
niedaleko Kłodzka, a swoją mło-
dość przeżył w Częstochowie  
i w Niemojowie koło Kłodzka. 

Żył bardzo biednie z tkactwa  
w Wambierzycach i Dusznikach, 
w Nowej Rudzie został przyjęty 
jako tercjarz do zakonu fran-
ciszkanów, a 14 listopada 1846 
roku został powołany do objęcia 
pustelni na Wzgórzu Marii koło 
Kłodzka. Sprawował swój urząd 
w sposób odpowiedzialny przez 
osiem lat, ku najwyższemu uzna-
niu władz kościelnych. Oddał 
swój urząd w 1854 roku z powo-
du „braku środków utrzymania”  
i przeniósł się do Kreuzbergu 
koło Złotego Stoku.Cicho i spo-
kojnie płynęło jego życie na wy-
pełnianiu obowiązków strażnika 
kaplicy, ale nie opuszczała go 
tęsknota za Wzgórzem Marii.  
Po sześciu latach, w 1860 
roku, odnajdujemy go znowu 
na Wzgórzu Marii jako straż-
nika kaplicy. Tutaj wynalazł 
sławny „Balsam jerozolim-
ski”. Albert pisze:„Jak i gdzie 
ten dobry mężczyzna wpadł  
po raz pierwszy na ten pomysł, 
aby przysłużyć się ludziom w inny 
niż dotychczas sposób, nie moż-
na już, niestety, dowieść. Może 
być, że gdy obcował z przyrodą,  
z kwiatami i ziołami na polu  
i w ogrodzie, przyszło mu do gło-
wy myśl, aby podsłuchać poje-
dyncze dzieci świata roślin i ich 
najgłębsze tajemnice. Może też 
być, że znalazł okazję do podróży  
do Ziemi Świętej i tam od biegłe-
go w botanice brata zakonnego 
nauczył się sztuki wytwarzania 
leczniczych syropów z traw  
i ziół. Faktem jest, że Johannes 
Treutler w czasie swojego dru-
giego okresu pustelniczego  
na Wzgórzu Marii zaczął produ-
kować balsam, który opatrywał 
jeszcze dzisiaj używaną etykie-
tą:«W Nazaret prawdziwy balsam 
jerozolimski w złotym aniele»  
i sprzedawał go za kilka fenigów 
odwiedzającym Wzgórze Marii. 
Jak to często bywa, najpierw po-
woli, potem coraz szybciej stały 
się nowe krople zdrowotne spe-
cjalnością kłodzkiego Wzgórza 
Marii, a to znaczyło, że zbyt rósł  
z roku na rok”. Dziś już wiemy, że 
to ks. August Staude i ks. Franz 
Brand, noworudzianie, inspiro-
wali pustelnika. Ksiądz Staude 
przywiózł ten pomysł ze swojej 
pielgrzymki do Ziemi Świętej. 
Zapewne ich spotkanie zaowo-
cowało owymi kroplami i maścia-
mi. Przedsiębiorczy pustelnik za-
opatrywał się w potrzebne zioła, 
korzenie i żywice w okolicznych 
aptekach. Rozpoczął od apteki 
Louisa Ambroziusa „Pod Mu-
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rzynkiem” i w aptece Johanesa 
Schittny’ego w Kłodzku. Do dziś 
dwie apteki roszczą sobie prawo  
do specyfiku: apteka „Pod 
Murzynkiem” i apteka „Pod Je-
leniem”. Ów specyfik rozpro-
wadzała także apteka „Pod Or-
łem” w Bardzie. Zastrzeżonym 
znakiem do dziś posługuje się 
apteka Schittnych w Gütersloh.
Na balsamie się nie skończyło. 
Przygotowywane były też piguł-
ki, maść i herbata. Dzięki licznym 
zamówieniom Treutler stał się za-
możnym człowiekiem. Chętnie 
pomagał ubogim oraz swoim 
przyjaciołom. Często dumał  
nad tym, jak dobrze byłoby, gdy-
by po nim przybyli na wzgórze 
prawdziwi zakonnicy, którzy 
zajęliby się opieką nad licznie 
przychodzącymi tutaj pielgrzy-
mami. Z tą myślą nabył parcelę, 
na której stała kaplica, a po dzie-
więciu miesiącach odsprzedał 
ją kłodzkiemu proboszczowi, 
uzyskując prawo pozostania na 
wzgórzu jako strażnik kaplicy aż 
do swojej śmierci. Proboszcz za-
pisem testamentowym przekazał 
działkę wraz z przynależnymi bu-
dynkami szpitalowi w Kłodzku -  

Ustroniu, pod warunkiem że jeśli 
kaplicę przejmie zakon, wówczas 
prawo użytkowania zostanie mu 
zachowane.Treutler był pełnym 
temperamentu oraz wesołej na-
tury człowiekiem, co skutkowa-
ło, niestety, często grubiańskim, 
nietaktownym zachowaniem  
i doprowadziło do opuszczenia 
przez niego Wzgórza Marii. Będąc 
w habicie zakonnym, pozwolił 
sobie nieść chorągiew w czasie 
wycieczki związku rzemieślnicze-
go do Piekielnej Doliny, w której 
brali udział również protestanci. 
Wracając o północy z podróży  
do Bystrzycy, udał się w Kłodzku 
do gospody, gdzie właśnie od-
bywał się bal wojskowy i tańczył 
tam z żołnierzami (nie z osobami 
płci żeńskiej). Oskarżono go rów-
nież o zlekceważenie Sakramen-
tu na ulicy i – jak sam przyznał – 
złamanie przykazania postu. 
16 września 1868 roku ukazał 
się dekret dziekana, w którym 
udzielono mu srogiej repry-
mendy oraz nakazano natych-
miastowe zdjęcie szaty zakonnej  
z powodu znacznych przewinień, 
których się dopuścił. Treutler po-
słusznie się temu poddał. Prze-

Zastrzeżony wzór Balsamu jerozolimskiegoMariańska Górka – Kłodzko – Wojciechowice Johannes Treutler

Mariańska Górka – Kłodzko – Wojciechowice

Kaplica św. Jana w Lewinie Kłodzkim
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prowadził się do Goszyc, gdzie 
zbudował sobie mieszkanie „Jo-
hannesburg” („Twierdzę Jana”) 
z zielarską kuchnią, a potem  
do Boguszyna, gdzie wybudował 
domostwo według swojego gu-
stu, aż nareszcie dotarł do Nie-
mojowa. Tutaj wybudował tak 
zwaną „Świątynię” oraz „Willę 
maści”, gdzie wraz ze swoim 
wiernym sługą Josefem Stepp-
ke wytwarzał balsam oraz maść.  
23 listopada 1891 roku w te-
stamencie ustanowił swoim 
spadkobiercą szpital w Kłodzku- 
Ustroniu. Gdyby jednak kiedyś 
jakiś zakon miał przejąć kapli-
cę na Wzgórzu Marii, wówczas 
miałby on prawo użytkowania jej, 
ale prawo własności należałoby 
nadal do szpitala. Treutler zmarł 
11 lutego 1892 roku na niewy-
dolność serca, mając 72 lata. 

W Kłodzku, gdzie jerozolimski 
balsam święcił triumfy, a wyna-
lazca „pigułek brata Antoniego” – 
z którego garkuchni wszelakie 
mikstury wywędrowały niegdyś 
w daleki świat – oraz osobliwe 
losy jego życia były bardziej 
znane, niejedna łza spłynęła 
na jego świeży grób.„Będzie go 
brakowało ludziom biednym,  
w potrzebie, dla których był 
zawsze szczodry” – napisała we 
wspomnieniu pośmiertnym ga-
zeta „Gebirgsbote”. Po drugiej 
wojnie ojcowie franciszkanie 
zamknęli domek pustelnika  
i wykwaterowali rodzinę, która 
opiekowała się Mariańską Gór-
ką. Osuwająca się skarpa zagraża 
katastrofą budowlaną domkowi 
pustelnika. W miesiącach waka-
cyjnych w kaplicy odprawiane są 
Msze św. dla wiernych.

Kłodzko (szpital miejski)

Pustelnikiem w szpitalu był 
od 1760 roku Kaspar Brasche,  
76 lat, od 1727 roku członek 
Trzeciego Zakonu św. Franciszka. 
Korzystał z wyżywienia szpitalne-
go jak każdy inny pensjonariusz. 
Wypełniał posługę zakrystiana 
w kościele przyszpitalnym Marii 
Magdaleny. Po 1767 roku stano-
wisko to nie było już więcej ob- 
sadzane.

Lewin Kłodzki

Przy kaplicy św. Jana w Le-
winie Kłodzkim mieszkał w 1767 
roku pustelnik Johann Heinel. 
Ponieważ nie mógł się utrzymać  
z dotacji, którą ustanowił pewien 
obywatel, środki do życia dostar-
czali mu życzliwi ludzie. Dziekan 

Winter w 1802 roku, po śmierci 
pustelnika i strażnika kaplicy Be-
era, zwrócił się do Izby Skarbowej 
z prośbą o zatrudnienie inwalidy 
Wagnera z regimentu wojskowe-
go jako jego następcy. Miałby żyć 
ze swoich niewielkich dochodów 
oraz z pracy swoich rąk. Na proś-
bę tę wyrażono zgodę. W 1896 
roku strażnikiem kaplicy był brat 
Benedikt Seidel, tercjarz. Jego 
następcą został w 1897 roku 
Julius Fischer, również tercjarz, 
od 1935 roku Josef Klinke, czło-
wiek świecki. Przy kaplicy nie ist-
nieje pustelnia w prawdziwym 
tego słowa znaczeniu, jedynie 
miejsce dla strażnika. Strażnik 
kaplicy mieszkał w dobudo-
wanym domku.Tyle o pustelni-
kach dowiadujemy się z książki 
Alfonsa Nowacka, natomiast  
na stronie internetowej parafii  
w Lewinie jest podane, że 
pierwszym pustelnikiem był 
Dawid Knappe. W 1894 roku 
pustelnik Benedikt Seidel 
z własnych środków ufun-
dował  drogę k r z yżową – 
kalwarię w lesie obok kaplicy. 
Pustelnicy mieszkali do 1937 
roku w budynku dobudowanym 
do południowej ściany kaplicy. 
Strażnicy pustelnicy dostawali  
od władz miasta Lewina nie-
wielką pensję na utrzymanie. 
Korzystali też z datków wier-
nych i turystów. Z tych środ-
ków musieli utrzymać kaplicę 
w dobrym stanie technicznym. 
Byli też dzwonnikami, uderzali 
co godzinę w dzwon.

Widok pustelni na Mariańskiej Górce

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

renowacje  antyków
sztukaterie  artystyczne
wystroje  lokali

Jarosław  Radomski
PRACOWNIA  ARTYSTYCZNA 
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 – „Bracie Alojzy, cóż pora-
biasz? – Sposobię się do podró-
ży. – A dokądże? – Do nieba”. Tak, 
według relacji podanych przez 
świadków ostatnich dni życia  
św. Alojzego Gonzagi (1568-
1591), zapisanych później w jego 
biografiach, wyglądała jedna  
z rozmów przeprowadzonych  
z młodziutkim, bo zaledwie 
23-letnim, umierającym Aloj-
zym1. Jego bogobojne życie 
oraz śmierć poniesiona w trakcie 
niesienia pomocy potrzebującym 
sprawiły, że wieści o nim i o cu-
dach zdziałanych za jego wsta-
wiennictwem, rozeszły się lotem 
błyskawicy i dotarły (głównie  
za sprawą jezuitów) nie tylko 
do najdalszych zakątków Eu-
ropy, ale i świata. „Anielskiego 
młodzieńca”, jak powszechnie 
nazywano Alojzego Gonzagę, 
beatyfikowano już w 1605 roku, 
a więc zaledwie kilkanaście lat 
po zgonie. Kanonizowany został 
dużo później, bo w roku 1726. 

Pomimo niniejszego wstępu 
nie jest moją intencją prezen-
tacja, dokładnie już opisanego, 
życia św. Alojzego Gonzagi,  
a przybliżenie miłośnikom regio-
nu kłodzkiego niemalże niezna-
nych informacji na temat aten-
cji, jaką darzono tego Świętego  
w prowadzonym przez jezuitów 
konwikcie2 w Kłodzku, którego 
św. Alojzy był głównym patro-
nem.

Na wiadomości o kłodzkich 
uroczystościach dedykowa-
nych temu Świętemu natrafi-
łam, poszukując materiałów  
do zamieszczonego w poprzed-
nim numerze „Ziemi Kłodz-
kiej”, artykułu3 poświęconego  
ks. A. Bachowi (1770-1845), jed-
nemu z regensów (zarządców) 
kłodzkiego konwiktu. Lektura pu-
blikacji autorstwa Paula Hahnela4, 
jak też kilku innych opracowań, 
dostarczyła mi wielu arcycieka-
wych wiadomości, w tym tych  
o obchodach, jakie organizo-
wano w związku z kolejnymi 
rocznicami śmierci św. Alojzego. 

Kłodzcy jezuici, prowadzący 
znaczącą dla miasta i regionu 
placówkę oświatową, z rozmy-

słem wybrali dla swoich wycho-
wanków wzór do naśladowania. 
Wszak był św. Alojzy patronem 
młodzieży, zwłaszcza studiują-
cej. Biografie Świętego są zgod-
ne, że ten chłopiec urodzony  
w 1568 roku w Castiglione del-
le Stiviere (w okolicach Mantui)  
w Lombardii w rodzinie książęcej, 
od najmłodszych lat charakte-
ryzował się wielką pobożnością. 
I choć jego ojciec pragnął, aby 
pierworodny zrobił w przyszłości 
karierę na dworze lub w armii, 
Alojzy przejawiał raczej skłon-
ności ku ascezie. Jak czytamy  
w biografiach Świętego lubił on 
rozmyślać o Bogu i odmawiać 
wielką liczbę pacierzy. Pomi-
mo sprzeciwu ojca, postanowił 
zostać jezuitą. W 1585 roku, 
mając 17 lat, wstąpił do nowi-
cjatu zakonu jezuitów w Rzymie,  
a po jego ukończeniu rozpo-
czął upragnione studia teolo-
giczne. Był już na czwartym 
roku nauki, gdy w 1590 roku 
w Rzymie wybuchła epidemia 
dżumy. Alojzy zgłosił się jako 
wolontariusz do opieki nad 
chorymi leżącymi w szpita-
lach. Będący wątłego zdrowia, 
wyczerpany ponadto studiami  
i umartwieniami zaraził się i zmarł 
w 1591 roku5. Kult, najpierw 
błogosławionego, a następ-
nie świętego Alojzego z roku  
na rok przybierał na sile i wkrótce 
Alojzy Gonzaga stał się patronem 
wielu parafii, kościołów, kaplic 
i ołtarzy, bohaterem dramatów 
scenicznych poświęconych jego 
życiu i śmierci oraz niezliczonych 
wizerunków (obrazów, posągów), 
które ukazywały zwykle poważ-
nego, o delikatnych rysach twa-
rzy młodzieńca.

Jak wspomniano wyżej, nie-
mały udział w pielęgnowaniu 
kultu Alojzego Gonzagi mieli  
i kłodzcy jezuici. I choć w kon-
wikcie w Kłodzku (obecnie bu-
dynek Muzeum Ziemi Kłodzkiej) 
uroczyście obchodzono święta 
wszystkich jego patronów, a byli 
nimi święci: Józef, Florian, Jan 
Nepomucen i Ignacy Loyola, 
to święto głównego patrona – 
Alojzego Gonzagi – przybierało 

szczególnie uroczysty charakter. 
Celebrowano je każdego roku  
21 czerwca, tj. na pamiątkę dnia 
śmierci św. Alojzego. Z tej oka-
zji dekorowano zarówno kapli-
cę konwiktu, noszącą wezwanie 
Świętego, jak i jadalnię. W tym 
ostatnim pomieszczeniu ucznio-
wie z wyższych klas zawieszali 
tabliczki na cześć św. Alojzego, 
z własnoręcznie sporządzonymi 
prozą lub wierszem pochwałami, 
ozdobionymi dodatkowo symbo-
licznymi rysunkami. W tym dniu 
w konwikcie odbywały się szcze-
gólnie uroczyste msze. Święto 
było również okazją do spożycia 
bardziej wykwintnych dań. Jak 
czytamy, wychowankowie otrzy-
mywali wówczas ciasta6. 

 Wspomniany P. Hahnel7 
szczegółowo przytoczył prze-
bieg jednej z takich uroczysto-
ści, która miała miejsce w dniach  
20 i 21 czerwca 1768 roku. Po-
wołując się na zapis w Dzienniku 
seminarium odnotował, że oto  
w wigilię święta głównego patro-
na, a więc 20 czerwca, przez cały 
dzień w konwikcie poszczono  
i odbywano pokutę. Po południu 

w kaplicy odbyła się uroczysta 
msza św., przed rozpoczęciem 
której z otwartych okien tego 
pomieszczenia rozległy się 
fanfary, grane przez muzyczny 
zespół konwiktorów. Wieczo-
rem, o godz. 19.45 odmówio-
no pierwszą modlitwę ku czci  
św. Alojzego, co powtarzano 
przez następne 8 dni. Na po-
czątek zaśpiewano Litanię Lo-
retańską, potem pieśń „Salve”,  
a następnie regens konwiktu od-

Irena Klimaszewska

RZECZ O TYM, JAK W KONWIKCIE JEZUICKIM W KŁODZKU 
OBCHODZONO UROCZYSTOŚCI NA CZEŚĆ ŚW. ALOJZEGO 
GONZAGI 

Fragment kaplicy dawnego konwiktu jezuickiego, I poł. XX w.

Popiersie św. Alojzego Gonzagi nad bramą 
główną dawnego konwiktu jezuickiego, 
obecnie Muzeum Ziemi Kłodzkiej,  
fot. T. Gmerek 
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mówił litanię do św. Alojzego. Po-
tem ponownie, na cześć patrona, 
zagrano krótki utwór instrumen-
talny o charakterze fanfarowym,  
po którym, już na zakończenie 
tego dnia, przystąpiono do zwy-
kłej wieczornej modlitwy. 

Nazajutrz, 21 czerwca, wy-
chowankowie konwiktu i ich 
opiekunowie wstali o godz. 
4.00 rano, a już o godz. 5.00 
subregens (pomocnik regensa 
konwiktu, współzarządzający) 
odprawił pierwszą mszę świę-
tą, której towarzyszyła oprawa 
muzyczna. O godz. 6.45 nastą-
piła kolejna msza, tym razem 
celebrowana przez samego 
regensa konwiktu. Wychowan-
kowie przyjęli wówczas komu-
nię. Trzecią już tego ranka mszę,  
o godz. 7.30, w której tym razem 
uczestniczyli znamienici goście, 
odprawił specjalnie zaproszony 
na tę okoliczność proboszcz  
z Krosnowic (dawniej Rengers-
dorf ) w towarzystwie ośmiu 
ministrantów. Po uroczysto-
ściach dla ducha, przyszła pora 
na posilenie ciała. Oto bowiem 
o godz. 11.00 podano szcze-
gólnie obfity tego dnia posiłek 
dla domowników, dla gości zaś 
przygotowano stół bankietowy 
na godzinę 12.00. Po południu 
odbyło się kolejne uroczyste 
nabożeństwo, podczas którego  
w kaplicy konwiktu wystawiono 
do adoracji, przechowywane tam 
relikwie św. Alojzego8. 

 Oczywiście wyjątkowo 
bogate uroczystości zorgani-
zowano z okazji kanonizacji 
Alojzego Gonzagi w 1727 roku. 
Południową stronę konwiktu 
ozdobiono wówczas obrazami, 
które prezentowały sceny z ży-
cia św. Alojzego i symbolicznie 
przedstawione cnoty Święte-

go, takie jak: czystość, pokora, 
miłosierdzie, miłość do Boga  
i bliźniego. Szczególnie bogato 
udekorowano bramę główną, 
wraz ze znajdującym się po-
wyżej popiersiem Świętego. 
Co wieczór, przez 8 dni, z okien 
konwiktu jego wychowankowie 
deklamowali litanię loretańską  
i specjalny hymn ku czci św. Aloj-
zego. Podczas mszy św., z udzia-
łem dostojnych gości, w kaplicy 
do adoracji wystawiono relikwie 
Świętego. Jak podają źródła,  
na tę szczególną uroczystość 
przybyła wielka liczba ludzi  
z bliższej i dalszej okolicy9. 

Kłodzcy jezuici zadbali rów-
nież o to, aby w konwikcie nie 
zabrakło wizerunków głównego 
patrona. Jeden z nich umiesz-
czony został na zewnątrz, nad 
głównym wejściem do budyn-
ku. To wykonany z piaskowca 
relief popiersia (wys. ok. 60 cm) 
ubranego w komżę młodzieńca,  
z  rę k a m i  s k r z y żow a ny m i  
na piersi. Półfigurę posadowiono 
w prostokątnej niszy, z wyrzeź-
bioną w jej górnej partii muszlą, 
ozdobioną po bokach motywem 
roślinnym (liliami). Część histo-
ryków sztuki datuje powstanie 
płaskorzeźby na ok. 1664 rok10. 
Według innych relief umieszczo-
no nad portalem po 1696 roku11, 
co wydaje się bardziej prawdo-
podobne, budowę skrzydła po-
łudniowego z bramą wejściową 
ukończono bowiem dopiero  
w latach 1690 - 1695. Płaskorzeź-
ba, zachowana do dziś w dobrym 
stanie, nieustannie wita wszyst-
kich wchodzących do dawnego 
konwiktu, a obecnie siedziby 
Muzeum Ziemi Kłodzkiej. 

K o l e j n y  w i z e r u n e k  
św. Alojzego – posąg, niemalże 
dorównujący wielkością doro-

słemu mężczyźnie – stał w ni-
szy ściennej na klatce schodo-
wej prowadzącej na pierwsze 
piętro budynku. Postawiono 
go tam najprawdopodobniej  
na początku XVIII  wieku12.  
W kaplicy konwiktu znajdował 
się też portret Świętego. Był to 
duży obraz, otoczony, jak czyta-
my, wspaniałą, rzeźbioną złotą 
ramą13. 

Warto odnotować, że we-
zwanie św. Alojzego Gonzagi 
nosiła również kaplica konwik-
tu, którą zwano „Sacellum” (Małe 
Sanktuarium). Pierwotnie kaplica  
pw. Świętych Aniołów znajdo-
wała się na parterze, jednak  
po zakończeniu prac w tej części 
(wschodniej) budynku w 1695 
roku przeniesiono ją na pierwsze 
piętro i zmieniono wezwanie14. 
Z czasem kaplicę ozdobiono 
freskami i sztukaterią, a pod 
jedną ze ścian ustawiono bo-
gato rzeźbiony ołtarz, w którym 
umieszczono relikwie św. Alojze-
go. Kiedy i jaką drogą relikwie 
Świętego dotarły do kłodzkiego 
konwiktu pozostaje tymczasem 
niewiadomą. Autorce nie udało 

się ustalić tych danych przed od-
daniem artykułu do druku. Jak 
wiemy z przekazów, relikwie 
św. Alojzego były wystawione 
w kaplicy konwiktu już w 1727 
roku, podczas uroczystości zwią-
zanych z kanonizacją Świętego. 
Być może trafiły tu w tym właśnie 
czasie, być może nieco wcześniej 
(?). Biografie wspominają, że 
ciało Alojzego Gonzagi po raz 
pierwszy wyjęto z trumny 7 lat 
po śmierci, potem powtarzano to 
kilkakrotnie, pobierając przy tym 
relikwie, „które wkrótce rozeszły 
się po całych Włoszech i dostały 
się nawet do Polski i do Indyi”15. 

 Według jednego z niemiec-
kich opracowań, relikwiarz miał 
formę złotego krzyża o wyso-
kości ok. 25 cm16. W 1945 roku,  
w obawie przed rabunkiem  
ze strony nadchodzących wojsk 
rosyjskich, relikwiarz oraz inne 
cenne przedmioty (m.in. mon-
strancje, kielichy, obrazy) oddano 
na przechowanie do pobliskiego 
kościoła pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny17. Obecnie 
w świątyni tej przechowywane 
są dwa relikwiarze ze szczątkami 

Fragment sypialni w dawnym konwikcie jezuickim, I poł. XX w. Korytarz w dawnym konwikcie jezuickim, I poł. XX w.
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P. Hahnel, dz. cyt., s. 26.
10 „Katalog rzeźby barokowej na Śląsku”, t. 1 Hrabstwo kłodzkie, pod red. K. Kalinow-
skiego, Poznań 1987, s. 105.
11 „Kłodzko, dzieje miasta”, pod red. R. Gładkiewicza, Kłodzko 1998, s. 91; także: Hahnel, 

dz. cyt., s. 25.
12 P. Hahnel, dz. cyt., s. 9 ; O. Linke, dz. cyt., s. 24-25.
13 O. Linke, dz. cyt., s. 25.
14 P. Hahnel, dz. cyt., s. 9; „Kłodzko, dzieje miasta”, s. 91.
15 Za: „Życie św. Alojzego Gonzagi…”, s. 303, sbc.org.pl/Content/211101/ii758054-0000-
000001.pdf [dostęp: 12.03.2021].    
16 O. Linke, dz. cyt., s. 25.
17 Tamże.
18 Zob. Karty ewidencyjne zabytków w kościele i klasztorze oo. Jezuitów oraz w obecnym 
Liceum Ogólnokształcącym (d. kolegium jezuickim) w Kłodzku, w zb. Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej, nr inwent. 924/DM.
19 Jeden z relikwiarzy pochodzi prawdopodobnie z połowy XVIII wieku i ma formę po-
duszki (15 na 17, 5 cm), wykonanej z aksamitu i obszytej ozdobną, srebrną taśmą. W jej 
centralnym punkcie znajduje się owalny, szklany medalion z relikwiami otoczony srebrnym 
kartuszem. W narożnikach relikwiarza naszyto aplikacje przedstawiające uskrzydlone 
anielskie główki. Drugi relikwiarz, w formie monstrancji, został ufundowany w roku 1822 
przez Ignatza Rotera, zob. „Karty zabytków z kościoła i klasztoru oo. Jezuitów w Kłodzku”, 
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20 Karta katalogu muzealiów, oprac. T. Nowicki, nr inwent. MZK-S-211.
21 B. Kocowski, „Dzieje drukarstwa na Dolnym Śląsku”, „Sobótka” 1947, s. 256 ;  F. Volkmer, 
„Zur Geschichte der Glatzer Buchdruckerei”, „Glatzer Heimatblätter” 1917, H. 4, s. 49-52.  
22 „Andachts und Liebesbund der Bruderschaft unter dem Schutz des unschulddigen 
heiligen…”, w zb. Muzeum Ziemi Kłodzkiej, nr inwent. MZK-5659-V-2844.

Przypisy:

Obraz św. Alojzego Gonzagi, poł. XIX w., ze zb. Muzeum Ziemi KłodzkiejBroszura odpustowa, ze zb. Muzeum Ziemi Kłodzkiej

św. Alojzego. Żaden z nich nie 
ma jednak wspomnianej formy 
krzyża18. W kościele i w klaszto-
rze znajdziemy też kilka obrazów 
oraz posąg, datowanych na XVII 
i XVIII wiek, przedstawiających 
postać św. Alojzego19. Być może 
dalsze badania mogłyby odpo-
wiedzieć na pytanie, czy któryś  
z tych zabytków pochodzi z daw-
nego konwiktu?

Dziś, oprócz popiersia nad 
głównym wejściem prowadzą-
cym do siedziby kłodzkiego 

muzeum, w jego zbiorach prze-
chowywane są dwie pamiątki 
związane ze św. Alojzym Gon-
zagą. Jedną z nich jest, datowa-
ny na połowę XIX wieku20, obraz 
(wym. 76 x 61 cm) przedstawia-
jący św. Alojzego. Namalowany 
na desce, prezentuje ukazaną  
z profilu postać młodzieńca ubra-
nego w sutannę i trzymającego 
w dłoniach drewniany krucyfiks. 
Przed nim na stoliku widzimy 
atrybuty Świętego: kwiat białej 
lilii, odwróconą koronę i wspartą 
na niej otwartą księgę. 

 Kolejny eksponat związa-
ny ze św. Alojzym to broszura 
odpustowa, wydrukowana  
w Kłodzku, w działającej od 1763 
do 1790 roku i mieszczącej się 
przy dzisiejszej ul. Waleriana Łu-
kasińskiego (dawnej Frankenste-
inerstrasse) drukarni Josepha Te-
ichmanna21. Na 12. stronach tego 
niewielkiego druku (format 14 x 
8 cm) znajdziemy, zatwierdzone 
przez papieża Benedykta XIV, 
warunki, jakie trzeba spełnić, 
aby otrzymać odpust i dostać 
się pod ochronę tego, jak czy-

tamy, „niewinnego świętego 
młodzika”. Zamieszczono tam 
oczywiście modlitwy i litanię 
do św. Alojzego22. 

Każdego odwiedzającego 
dziś kłodzkie muzeum zachęcam 
do podniesienia wzroku nieco 
powyżej wejścia, tam, gdzie  
od kilku stuleci czuwa kamienna 
postać św. Alojzego Gonzagi. Ja, 
mając od wielu lat zaszczyt pra-
cować w tej instytucji, pozdra-
wiam Go niezmiennie każdego 
dnia.
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Aktualnie mamy nie tylko pa-
lący problem pandemii Covid-19 
(która przeciąża system służby 
zdrowia, a wygasza religijność, 
bowiem szereg państw i diecezji 
ulega naciskom i m.in. na czas 
pandemii wręcz zamyka kościo-
ły), również pandemii egoizmu, 
letniości i obojętności; marke-
ting strachu (szerzący kulturę 
bez prawdy, czyli pseudokulturę 
strachu, gdzie bezpieczeństwo 
staje się celem samym w sobie – 
celem utopijnym; antykulturę 
pustki, feudalnego podpo-
rządkowania i zniewolenia), 
bezkarne obrażanie i nienawiść 
wobec osób wierzących, deficyt 
prawdy o człowieku, trudności  
z politycznym fundamentali-
zmem, koncepcją człowieka 
i rodziny, trwałością i sensem 
istnienia państw narodowych 
oraz ich dramatyczną sytuacją 
demograficzną. Przybierająca  
na sile antykatolicka rewolucja 
(m.in. poprzez unijne zalecenia 
ma na celu wyeliminowanie Ko-
ścioła z przestrzeni publicznej; 
przypominają one istniejącą  
od czasów Oświecenia strategię 
walki z Kościołem), proponuje 
liczne ideologie przesycone sek-
sualnym obscenizmem, zamiast 

prawdy. Trwa proces obalania 
świętości i odmózgowiania lu-
dzi, tzn. oduczania ludzi racjo-
nalnego, logicznego myślenia. 
Mamy także renesans komuni-
zmu, który zawiera brak zrozu-
mienia osoby ludzkiej, a w swej 
niezliczonej ofercie typów walki 
klas, usiłuje przeciwstawić dobro 
wspólne jednostce. W efekcie 
mamy „nowy”, „zielony”, polski ład  
i globalistyczny z przygotowy-
wanym od dawna tzw. wyzero-
waniem tego co chrześcijańskie. 
Nic dziwnego, iż oswaja się nas  
z rzeczywistością wynurzania się 
rządu ogólnoświatowego, Unii 
Europejskiej i realizowanego  
w jej ramach eurokomunizmu, 
jak też ze znaczną liczbą coraz 
silniejszych nurtów politycz-
nych wyznających relatywizm. 
Ich pierwszą ofiarą jest wolność, 
prawda i godność człowieka, bo-
wiem w tyglu cywilizacyjnym wy-
kształca się globalizm, który jest – 
mówiąc językiem F. Koneczne-
go – cywilizacją gromadną, czy-
li opartą na gromadności, a nie  
na personalizmie swoich człon-
ków oraz na prymacie ideologii 
nad człowiekiem (zob. F. Konecz-
ny, O wielości cywilizacyj, 1935, 
Warszawa 2002; F. Furedi, Cultu-

re of Fear – pol. Kultura strachu, 
1997). 

Zarówno w Polsce, jak i za-
granicą uderza nie tylko brak 
szacunku dla prawdy, która obok 
rodziny i prymatu ducha jest 
jednym z filarów cywilizacji za-
chodniej, ale wręcz prześciganie 
się w manipulacji i kłamstwach. 
Dokonuje się to zupełnie oficjal-

ne (wręcz staje modą) i przybiera 
monstrualne rozmiary. General-
nie, głęboki i tragiczny w skut-
kach kryzys tożsamości naszego 
kontynentu i cywilizacji zachod-
niej dotyczy także systemu war-
tości oraz lansowanych odgórnie 
ideologii dehumanizacyjnych  
i depopulacyjnych (zob. m.in.  
F. Koneczny, Obronić cywilizację 

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

TROSKA O REALIZACJĘ CZŁOWIECZEŃSTWA I OJCZYŹNIANE 
DZIEDZICTWO - REFLEKSJE NAD E-KSIĄŻKĄ 
„10 LAT WYSTAWY „BOŻE MŁYNY”

  

„Absolutyzacja tego, co nie jest absolutne,  lecz względne, nazywa się totalitaryzmem”.
Benedykt XVI w Kolonii w 2005 r
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łacińską, Lublin 2002; P. Jaroszyń-
ski, Spór o Europę. Zderzenia 
cywilizacji, 2015). Przy czym 
Kościół katolicki znajduje się  
w stanie, jakiego z pewnością nie 
doświadczył nigdy dotąd w ciągu 
dwóch tysięcy lat swojej histo-
rii. Jest to na Zachodzie niemal 
stan śmierci autentycznej wiary 
(zob. M. Voris , Ruch oporu. Walka  
z szatanem we wnętrzu Kościo-
ła, Wyd. AA 2021). Co więcej, jak 
twierdzi George Weigel, amery-
kański pisarz, teolog oraz autor 
biografii papieża Jana Pawła II  
pt. „Świadek nadziei” (2002), 
wyzwanie polega i na tym, że 
musimy sobie uświadomić, iż 
„żyjemy w czasach apostolskich, 
a nie Christianitas. Christiani-
tas, cywilizacja chrześcijańska  
na Zachodzie, przestała istnieć". 
Nadszedł więc czas na Europę 
po polsku, czyli nie brukselska, 
ani lewacka, ani putinowska, lecz 
tylko ta z nauczania Jana Pawła II.

W konsekwencji, trzeba nam 
na nowo odkrywać niezbędność 
prawdy, istotę i misję Kościoła, 
godność osoby, cel i sens jej 
życia, pokazywać wartość ro-
dziny, i to nie tylko od strony 
wartości chrześcijańskich, ale 
też z perspektywy etosu rodzi-
ny i roli pozytywnego modelu 
społecznego i gospodarczego. 
Pilnie trzeba podjąć systemowy 
trud ratowania chrześcijańskich 
fundamentów tak Europy, jak  
i polskości. Tym bardziej, że jak 
zauważa George Weigel: „jeśli 
spojrzymy oczami Jana Pawła 
II na przyszłość zachodnie-
go projektu cywilizacyjnego, 
albo zachodniej demokracji, 
dostrzeżemy, że znalazł się on  
w głębokim kryzysie, który pole-
ga na jego wewnętrznej niespój-
ności. [Z kolei] jeśli przeczytamy 
uważnie najważniejszą społeczną 
encyklikę ‘Centesimus Annus’,  
a także jego list apostolski ‘Eccle-
sia in Europa’, wówczas jej źródła 
stają się dla nas wyraźne". Ponad-
to amerykański teolog zauważa, 
że „Kościół, pojmujący swoje za-
danie, jako permanentną misję - 
jak przedstawiał to Jan Paweł II 
podczas Wielkiego Jubileuszu 
Roku 2000 w ‘Redemptoris Mis-
sio’ i ‘Novo Millennio Ineunte’ - 
spełnia zarówno swoje wielkie 
posłannictwo, jak i oferuje 
zachodniej cywilizacji drogę 
wyjścia z jej kryzysu" […] „Ko-
ściół katolicki, nawracając świat  
na prawdę objawienia biblijnego, 
przywraca mu również rozum, 
z jego zdolnością do porządko-

wania ludzkich spraw […] obie 
te kwestie idą ze sobą w parze". 

Personalistyczne świadec-
two i nauczanie św. Jana Paw-
ła II wyspą ocalenia dla Polski  
i świata

Święty Jan Paweł II był i jest 
najwybitniejszym z rodu Pola-
ków, a uznawanym w świecie 
rzecznikiem praw Boga i praw 
człowieka. To wielka, charyzma-
tyczna i utalentowana postać 
naszej ojczyzny i Kościoła, na-
dal nieodkryty dar od Boga dla 
Polski XX wieku, który m.in. do-
prowadził nas do niepodległości. 
To święty ciemnego XX w., który 
dziełem swego życia wpłynął  
na historię i losy świata. Ponty-
fikat Jana Pawła II był jednym  
z najdłuższych w dziejach Ko-
ścioła. Papież odwiedził 132 kraje  
(w tym 10 razy Polskę, na którą 
wywarł największy wpływ) i oko-
ło 900 miejscowości. Świętemu 
Janowi Pawłowi II zawdzięczamy 
nie tylko posoborową wiosnę 
Kościoła, nową dynamikę auto-
ewangelizacji i misji oraz rozpo-
znanie źródeł kryzysu cywilizacji 
zachodniej, a wreszcie upadek 
komunizmu w Europie Środko-
wej i Wschodniej. Nasz Rodak 
poświadczał i głosił z proroczą 
mocą, że Kościół jest prorokiem 
innego świata – prorokiem 
zmartwychwstania. Największy  
z Polaków nadal wskazuje nam 
wzorzec odnowy i wolności 
naszego kraju. Jako następca  

Św. Piotra nauczał z mocą, że tak 
fundamentalne wartości, jaką 
jest ojczyzna i wolność są „da-
rem i zadaniem, o które trzeba 
nieustannie zabiegać”. Całe jego 
życie było naznaczone bezcenną 
posługą myślenia i ewangelizo-
wania. Jest tożsame z główną 
misją Kościoła, by człowieka 
doprowadzić do pełnej realiza-
cji poprzez bezinteresowny dar 
z siebie dla drugiego człowieka. 

Jako Słowiański Papież nie 
prowadził żadnych wojen i nie 
nawoływał do przemocy, a jed-
nak był zdefiniowany jako śmier-
telny wróg systemu komunistycz-
nego, gdyż mówił o potrzebie 
uznania w każdym człowieku 
transcendencji. Bowiem w myśli 
Jana Pawła II szczególnie ważną 
rolę odgrywa rozumienie oso-
by. W konsekwencji przez całe 
życie był wierny teologiczno-fi-
lozoficznej inspiracji, którą na-
zywamy personalizmem. Jest to 
niezwykle wymowne, bowiem 
od kilkunastu dekad spór an-
tropologiczny stoi w centrum 
wielu problemów i konfliktów 
współczesnego świata, zwłasz-
cza na Zachodzie. Nic dziwnego, 
że najbardziej fundamentalne  
i frontalne starcie, z jakim miał 
do czynienia (naturalnie mówi-
my o totalitarnym systemie ko-
munistycznym), odbywało się  
na poziomie antropologicznym, 
czyli prawdy dającej odpowiedź 
na zasadnicze kwestie: kim jest 
człowiek? skąd się wziął i dokąd 
zmierza?. 

Matką kultury europejskiej 
jest tzw. cywilizacja łacińska lub 
inaczej personalistyczna. Mniej 
więcej od schyłku średniowiecza, 
a na dobre od renesansu, docho-
dzi do głosu tendencja nazywana 
mianem antropocentryzmu, bądź 
socjocentryzmu. Niestety od kil-
ku dekad trwa i przybiera na sile 
rozpętana przez neomarksistów 
wojna kulturowa (na sile znaczą-
co przybiera oświeceniowy kon-
flikt - encyklopedia kontra Biblia). 
Innymi słowy jest to przeciwsta-
wienie rozumu i wiary, konflikt 
materializmu teoretycznego  
i praktycznego, wiary i ateizmu, 
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co powoduje gigantyczny mo-
ralny zamęt. Tym bardziej tak 
bardzo cennym i aktualnym jest 
główne antropologiczne prze-
słanie Jana Pawła II, że jesteśmy 
dziećmi Trójjedynego Boga zba-
wionymi przez Jezusa Chrystusa. 
Nie jesteśmy natomiast produk-
tem ewolucji materialistycznej 
w toku dialektycznego rozwoju 
dziejów, jak twierdzili komuniści. 
Jesteśmy jako ludzie miłowani  
i pomyślani w odwiecznym zamy-
śle Stwórcy, a zarazem powołani 
do nieprzemijającego (wieczne-
go) życia w komunii trynitarnej. 
Częsta obecność i prorocze, 
ewangeliczne nauczanie św. Jana 
Pawła II przyczyniły się do upad-
ku systemu komunistycznego  
w Polsce i w krajach ościennych. 
Bowiem, samo pojawienie się 
Jana Pawła, jego sposób bycia, 
rozmodlenie, wszystko co Pa-
pież nauczał, przekierowywało, 
a wręcz ogniskowało zaintereso-
wanie milionów ludzi na osobo-
wym Trójjedynym Bogu Miłości, 
który był i jest, a do którego piel-
grzymujemy poprzez ziemskie 
życie. Papieskie pielgrzymki  
do Ojczyzny rozmontowywały 
cały system komunistycznych 
opresji oraz zniewolenia, i to 
od samego korzenia, czyli od 
podwalin marksistowskiej filo-
zofii. Trwała wojna kulturowa, 
jeśliby się ją przegrało na pozio-
mie religijnym, na płaszczyźnie 
prawdy o człowieku i świecie, to 
praktycznie szybkiej degradacji 
podlegałyby wszystkie pozostałe 
dziedziny życia indywidualnego 
i społecznego. W rzeczywistości 
komunistom nie udało się za-
trzymać procesów kulturowych 
zainicjowanych przez Słowiań-
skiego Papieża. Ich kluczowe 
owoce ujawniły się w czasach 

„Solidarności”. Wówczas masowe 
strajki robotników były potęż-
ną manifestacją religijną. Papież 
Polak stał się wielkim kontynu-
atorem narodowych rekolekcji 
prymasa Stefana Wyszyńskiego, 
mających na celu odnowienie 
świadomości chrztu świętego. 
Teraz, Papież z Krakowa, jeszcze 
bardziej to wszystko umocnił, 
dokonując bierzmowania Polski  
i jej dziejów. Duchowe ślady 
jego oddziaływania na Polskę – 
nowego „zesłania Ducha Po-
cieszyciela i Odnowiciela” - są 
widoczne do dzisiaj. Słowiański 
Papież, kompleksowo, z jeszcze 
większą siłą i konsekwencją, sze-
rzył i bronił rzeczywistości opisa-
nej przez Romana Dmowskiego  
w broszurze „Kościół, naród i pań-
stwo” z 1927 r., w której głosił, że: 
„Katolicyzm nie jest dodatkiem 
do polskości, zabarwieniem jej 
na pewien sposób, ale tkwi w jej 
istocie. W znacznej mierze stano-
wi jej istotę. Usiłowanie oddzie-
lenia katolicyzmu od polskości, 
oderwania narodu od religii  
i od Kościoła, jest niszcze-
niem samej istoty narodu”. 
Co więcej,  każde państwo 
na świecie ma obowiązek 
dbania o swoją tożsamość  
i kulturę, czyli o pamięć, historię. 

Karol Wojtyła przez całe swe 
życie był wierny inspiracji, którą 
nazywamy personalizmem (pry-
mat ducha nad materią, osoby 
nad rzeczą oraz etyki na techni-
ką). W konsekwencji św. Jan Pa-
weł II od początku pontyfikatu 
podejmował gigantyczne zmaga-
nie, ale nie była to walka «z kimś», 
lecz walka «o». Jak podkreśla  
ks. prof. Robert Skrzypczak (wy-
kładowca Akademii Katolickiej  
w Warszawie, autor m.in. mono-
grafii „Karol Wojtyła na Soborze 

Watykańskim II” oraz „Wiara  
i seks”) „Jan Paweł II nikogo nie 
zwalczał. Chciał podarować lu-
dziom pełną wizję człowieka, 
ludzkich spraw, a więc także 
ludzkich relacji – w oparciu  
o światło Bożego objawienia […] 
Dla niego liczyło się ocenianie 
wszelkich zjawisk od strony war-
tości osoby. Oznacza to głoszenie 
osobowego Boga, który szuka 
człowieka, który chce z nim na-
wiązać kontakt i który go kocha”. 
Personalizm Karola Wojtyły wyra-
żał się zarówno w osobowym po-
dejściu do Kościoła, jak i do każ-
dego człowieka. „Zachęcał nas, 
byśmy w ten sposób odczuwali 
Kościół. Nie jako jakąś zewnętrz-
ną organizację czy klub religijny, 
tylko żebyśmy mogli znaleźć się 
w Kościele podmiotowo. Jako 
wspólnota ludzi, którzy dali się 
zainspirować tą samą Ewange-
lią i którzy w Kościele odnajdują 
środowisko osobotwórcze, gdzie 
człowiek może znaleźć warunki 
do doświadczenia swojej wol-
ności i swojego dojrzewania 
[…] Jego interesował człowiek 
konkretny. Taki, który ma swoje 
aspiracje, nadzieje, ma także swo-
je lęki, obawy, doświadcza zła. 
Posiada ciało. Z tego wychodziły 
różne gałęzie nauczania. Jedną 
z nich – chyba najważniejszą – 
było nauczanie o ludzkiej miłości, 
seksualności, relacjach pomiędzy 
męskością i kobiecością – teo-
logia ciała” stwierdza ks. Robert 
Skrzypczak. 

Co więcej, po zdobyciu rzym-
skiego doktoratu ks. Wojtyła 
„przyjechał do kraju z przekona-
niem, że ludzka miłość, małżeń-
stwo i rodzina to są tereny bardzo 
zagrożone, jeśli chodzi o kierunki, 
które podejmuje współczesna 
cywilizacja. Widział, że ludzie 

mają coraz większą trudność, 
żeby utrzymać związki, że rodzi-
ny się rozpadają. Potem przyszła 
rewolucja 1968 r., rewolucja an-
tykoncepcyjna, zmiany obycza-
jowe, także zmiany legislacyjne – 
prawo do rozwodów, do euta-
nazji, do aborcji. A to wszystko 
niosło ze sobą wiele cierpienia”. 
Po czym jako „Papież poświęcił 
pięć lat swojego pontyfikatu 
prezentacji jednej idei – teologii 
ciała. Środowe katechezy wygła-
szane co tydzień od roku 1979 
do roku 1984 były poświęcone 
wyjaśnieniu tajemnicy ludzkiej 
płciowości, tożsamości męskiej 
i kobiecej, chrześcijańskiej wizji 
małżeństwa i rodziny […] Jan 
Paweł II skoncentrował wszyst-
kie swoje siły na tym temacie 
[…]. Otóż on wiedział, jakby 
przeczuwał, gdzie stoczy się w 
przyszłości walka o oderwanie 
człowieka od Boga. W tamtych 
czasach wydawało się, że walka 
o ateizowanie człowieka rozegra 
się albo na poziomie fakultetów 
filozoficznych albo na poziomie 
komitetów partyjnych. Natomiast 
Wojtyła wiedział, że próba zosta-
nie podjęta na poziomie ludz-
kiej seksualności” (Ks. R. Skrzyp-
czak). Z tym mamy do czynienia 
również i do dzisiejszego dnia. 
Tego typu batalię zainicjowała 
w Europie i świecie rewolucja  
z 1968 roku, a obecnie przewala 
się przez Europę, w tym Polskę, 
jej druga uderzeniowa fala, czyli 
rewolucja transgenderowa.

Karol Wojtyła w Polsce, Kra-
kowie i w Rzymie rozmawiał  
z młodymi ludźmi i małżonkami, 
wsłuchiwał się w ich wyzwania 
i obserwował. Jako pierwszy  
w Polsce, rozpoczął tworzenie 
solidnego przygotowania przed-
małżeńskiego. Powołał do istnie-
nia specjalny Instytut Rodziny, 
a potem także studium ds. mał-
żeństwa i rodziny w Krakowie. 
Podobne Instytuty powstawały 
w Warszawie i Rzymie. Rodzinie 
był także poświęcony pierwszy 
synod jego pontyfikatu (a owo-
cem była adhortacja „Familiaris 
consortio”). Ponadto zainaugu-
rował Światowe Dni Rodzin oraz 
Młodzieży, to tłumaczy dlaczego 
papież Franciszek nazwał Jana 
Pawła II „papieżem rodziny”.  
W końcu św. Jan Paweł II wypo-
sażył Kościół w zaporę obronną - 
swego rodzaju „bombę teolo-
giczną”, jaką jest teologia cia-
ła. Nic dziwnego, że zdaniem  
ks. prof. Roberta Skrzypczaka, to 
dlatego teologia ciała jest dziś 
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najmocniej kontestowaną częścią 
nauczania Jana Pawła II.

Świątynia – drogowskazem 
transcendencji i tyglem 
świętości człowieka

Godność osoby ludzkiej 
ma podstawę w stworzeniu jej 
na obraz i podobieństwo Boże 
(por. Rdz. 1,26-27), a wypełnia 
się w powołaniu jej do Boskie-
go szczęścia - nieprzemijającego 
trwania w trynitarnej komunii 
poprzez kulturę dawania oraz 
pielęgnowanie relacji wzajem-
ności. Natomiast jak nauczał 
św. Jan Paweł II - sprawcą praw-
dziwego ducha europejskiego 
jest Chrystus. Z kolei ideałem 
człowieka jest synteza wiary  
i rozumu. Współczesna, oficjalna 
wykładnia doktryny wiary i zasad 
moralności Kościoła katolickiego, 
w postaci „Katechizmu Kościo-
ła Katolickiego”(KKK) została 
opublikowana w 1992 r. W Ka-
techizmie czytamy, że „Chrystus 
(„obraz Boga niewidzialnego", Kol 
1, 15) objawia w pełni człowieka 
samemu człowiekowi i okazuje 
mu najwyższe jego powołanie". 
W konsekwencji „osoba ludzka, 
obdarzona duszą duchową, ro-
zumem i wolą, od chwili swego 
poczęcia jest zwrócona do Boga  
i przeznaczona do szczęścia 
wiecznego. Swoją doskonałość 
osiąga w „poszukiwaniu i umiło-
waniu tego, co prawdziwe i do-
bre". Stąd „człowiek jest zobowią-
zany do kierowania się prawem 
moralnym, które przynagla go 
do ‘czynienia dobra, a unikania 
zła’. Prawo to rozbrzmiewa w jego 
sumieniu”. Natomiast „prawdziwa 
wolność jest w człowieku ‘szcze-
gólnym znakiem obrazu Bożego’ 
.Niestety „człowiek, którego natu-
ra została zraniona przez grzech 
pierworodny, jest podatny  
na błąd i skłonny do zła w urze-

czywistnianiu swojej wolności. 
Wierzący w Chrystusa ma nowe 
życie w Duchu Świętym. Życie 
moralne, które wzrasta i dojrze-
wa w łasce, osiągnie wypełnienie  
w chwale nieba [w nieprzemija-
jącej komunii trynitarnej]” (zob. 
KKK 1710-1715).

Chrześcijanie uznają su-
mienie za najtajniejszy ośro-
dek i sanktuarium człowieka,  
w którego wnętrzu rozbrzmie-
wa głos samego Boga. Ono też  
w sposób istotny odróżnia czło-
wieka od każdej innej istoty 
żywej. W Katechizmie Kościoła 
Katolickiego czytamy: „W głę-
bi sumienia człowiek odkrywa 
prawo, którego sam sobie nie 
nakłada, lecz któremu winien 
być posłuszny i którego głos 
wzywający go zawsze tam, 
gdzie potrzeba, do miłowania  
i czynienia dobra a unikania 
zła, rozbrzmiewa w sercu na-
kazem... Człowiek bowiem ma 
w swym sercu wypisane przez 
Boga prawo... Sumienie jest naj-
tajniejszym ośrodkiem i sanktu-
arium człowieka, gdzie przebywa 
on sam z Bogiem, którego głos  
w jego wnętrzu rozbrzmiewa” 
(KKK 1776) oraz sumienie „Świad-
czy o autorytecie prawdy odno-
szącej się do najwyższego Dobra, 
do którego osoba ludzka czuje 
się przyciągana i którego nakazy 
przyjmuje. Człowiek roztropny 
słuchając sumienia moralnego, 
może usłyszeć Boga, który mówi” 
(KKK 1777).

Świątynie i różnego typu 
budowle sakralne, wznoszone 
staraniem ludzi, od zarania dzie-
jów towarzyszą człowiekowi i sta-
nowią nieodłączną cześć naszej 
historii, tożsamości i duchowo-
ści. Wyrażają potrzebę łączności  
z sacrum (siłą wyższą), są nie-
zwykłym świadectwem wiary  
i modlitwy, talentu i wyobraźni 
oraz odpowiedzialności za życie, 
rodzinę, naród i świat. Obiekty 

kultu są wpisane w naszą kulturę 
i od wieków zadziwiają, wzrusza-
ją i do naszych czasów gromadzą 
wiernych oraz przyciągają tłumy 
turystów. Dotyczy to zarówno 
neolitycznych pozostałości, jak 
i powstałych później kościołów, 
cerkwi, synagog, meczetów, 
zborów… Stanowią nie tylko 
nasze polskie dziedzictwo, ale  
i  c ywil izac yjne bogactwo  
w skali świata. Ich geneza prze-
znaczenie i różnorodność skłania  
do refleksji, uczy mądrości i to-
lerancji, zachwyca głębią prze-
słania i umacnia ducha. Bowiem 
w każdej świątyni chrześcijań-
skiej, w każdym kościele jest 
przynajmniej kilka elementów, 
które wskazują na wezwanie 
do stawania się świętymi i do-
skonałymi jak sam Bóg! Każdy 
z nas jest świątynią, świątynią, 
którą tworzy sam Trójjedyny 
Bóg Miłość, jeśli tylko mu na to 
pozwolimy. Kładziemy funda-
ment i kamienie, z których On 
powoli tworzy to, kim jesteśmy. 
Nie znaczy to, że mamy być bez-
czynni i bez własnej inicjatywy. 
Wręcz przeciwnie, bez naszego 
zaangażowania nic się nie będzie 
posuwać naprzód. Mamy odda-
wać Bogu to, co mamy, a przy 
tym mieć inicjatywę.

Głęboką tęsknotę człowieka 
za Bogiem i świątynią dobitnie 
ukazuje psalm 42 (zob. Ap 22,17). 
Świątynia, to chronione nie tyl-
ko strefą ciszy miejsce modli-
twy, pojednania i zjednoczenia 
z Bogiem (od kilkunastu stuleci 
kościół katolicki praktykował  
w tych miejscach tzw. prawo azy-
lu kościelnego). Od początków 
istnienia świątyń poświęconych 
osobowemu Bogu istotą przy-
bytku była modlitwa. Człowiek 
chciał w skupieniu, w pewnym 
odizolowaniu od spraw codzien-
nych spotkać się z Bogiem, dlate-
go wznoszono domy Boże (por. 
J 2,14), a także znaczące m.in. 

ścieżki jak i międzynarodowe 
szlaki pątnicze krzyże i kaplicz-
ki przydrożne. Katedra, kościół, 
sanktuarium świątynia to miejsce 
święte nie samo z siebie, ale jako 
uświęcone obecnością Święte-
go – samego Trójjedynego Boga. 
Papież Paweł VI w czasie jednej 
ze swych audiencji generalnych 
(17 XI 1965) mówił: „W kościele 
jest Obecność, kościół pełen jest 
Bożej obecności”. To jest właśnie 
sensem i tajemnicą starodawnej 
świątyni jerozolimskiej, jak i na-
szych kościołów i kaplic, ziemskie 
przemieszkiwanie Boga nieba  
i ziemi. W tym sensie każdy po-
święcony kościół jest świątynią, 
choć określenie to wychodzi  
z użycia, to stosujemy je do naj-
bardziej znaczących przybytków 
sakralnych, określanych jako 
sanktuaria. 

Ks. profesor Stanisław Grzy-
bek w swym artykule „Świąty-
nia znakiem obecności Bożej”  
na wstępie przypomina jak 
to  kiedyś Mojżesz – mając  
na uwadze wybranie Izraela  
i zwarte z nim przymierze – prze-
chwalał się, że „nie ma takiego 
narodu, który by miał bogów 
tak bliskich, jak nasz Pan Bóg 
jest z nami obecny, ilekroć go 
wzywamy” (Pwt 4, 7). Następ-
nie uczony biblista podkreśla, 
że „naród wybrany miał pewne 
święte miejsca [ołtarze budowa-
ne na wzgórzach], które wyłączał 
od świeckiego użytku i chociaż 
jeszcze nie budował na nich 
świątyń, to jednak zbudowane 
tam ołtarze pełniły rolę świątyni 
w ścisłym tego słowa znaczeniu. 
Pewną przejściową formą spra-
wowania kultu między ołtarzem 
a świątynią będzie spełniał tak 
zwany namiot spotkania albo 
przybytek święty, zbudowany 
na rozkaz Mojżesza podczas wę-
drówki Izraelitów przez pustynię”.

Gdy Pismo Święte mówi  
o świątyni, chodzi przeważnie 
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o najważniejsze miejsce ży-
dowskiego kultu – przybytek  
w Jerozolimie i miejsce spotka-
nia z Bogiem (w Biblii miejscem 
spotkania z Bogiem jest także 
pustynia, a nawet życiowa noc). 
Świątynia jest miejscem zamiesz-
kania osobowego Boga pośród 
swego ludu. także znakiem obec-
ności bożej i miejscem spotkania 
z Żywym Trójjedynym Bogiem. 
W zbudowanej przez Salomo-
na świątyni centralne miejsce 
zajmowała Arka Przymierza. 
Natomiast Jezus określał ją Do-
mem swego Ojca. Od początków 
istnienia świątyń poświęconych 
Bogu istotą przybytku była mo-
dlitwa. Świątynia jest miejscem 
szczególnym, przestrzenią, w któ-
rej przenikają się dwa porządki: 
nadprzyrodzony i ludzki, gdzie 
ma miejsce dialog i bezcenna 
wymiana darów. Przecież wycho-
dząc z kościoła, nie przekracza-
my granicy dwóch odrębnych, 
niemających ze sobą nic wspól-
nego światów. Czas poświęcony  
na obecność w świątyni pozwala 
nam odnajdywać Trójjedynego 
Boga poza jej murami: w świe-
cie, w drugim człowieku, we wła-
snym sercu i sumieniu. To ono 
ma się stawać miejscem świętym,  
z obecnością Trójcy Św., jak tego 
doświadczają i opisują psalmiści, 
mistycy i święci. 

Świątynia budowana 
z żywych kamieni kuźnią 
ludzkiej godności 
i tożsamości

Spotkanie z Jezusem Prawdą - 
słowem Bożym, dzięki posłu-
dze św. Pawła Ap wzbogaciło  
m.in. Efezjan, a współcześnie  
i nas w Bożą mądrość i najgłęb-
szą chrześcijańską tożsamość.  
W liście adresowanym do Efezjan 
czytamy więc: „nie jesteście już 
obcymi i przechodniami, ale 
jesteście współobywatelami 
świętych i domownikami Boga - 
zbudowani na fundamencie 
apostołów i proroków, gdzie 

kamieniem węgielnym jest sam 
Chrystus Jezus. W Nim zespalana 
cała budowla rośnie na świętą 
w Panu świątynię, w Nim i wy 
także wznosicie się we wspól-
nym budowaniu, by stanowić 
mieszkanie Boga przez Ducha” 
(Ef 2,19-22), oraz „Czyż nie wiecie, 
żeście świątynią Boga i że Duch 
Boży mieszka w was? Jeżeli 
ktoś zniszczy świątynię Boga, 
tego zniszczy Bóg” (1 Kor 3,16-
17), „Nie otrzymaliście przecież 
ducha niewoli, by się znowu po-
grążyć w bojaźni, ale otrzymali-
ście Ducha przybrania za synów,  
w którym możemy wołać: ‘Abba, 
Ojcze!’ Sam Duch wspiera swym 
świadectwem naszego ducha, 
że jesteśmy dziećmi Bożymi”  
(Rz 8, 15-16). Trójjedyny Bóg 
bardzo często przypomina nam, 
poprzez swoje słowo oraz znaki 
czasu, objawienia maryjne i po-
uczenia mistyków, kim jesteśmy 
jako wspólnota i poszczególni 
wierzący. Ale świątynią nie jest 
tylko pojedyncza osoba. Świąty-
nią jest też Kościół jako wspól-
nota osób ochrzczonych dora-
stających do trwania w miłości 
wzajemnej, małych świątyń. Każ-
da z nich jest odmiennym chary-
zmatycznym „kamieniem”, który 
współtworzy całość. Jedni są 
drogocennymi kryształami, inni 
mniej lub bardziej popękanymi, 
zabrudzonymi, niekształtnymi… 
ale każdy jest niezbędny. Razem 
jesteśmy Świątynią Pana, Ludem 
Świętym, dziećmi Świętego, zro-
dzonymi przez krzyż i sakramen-
ty, karmieni Ewangelią i Ciałem 
Pańskim, przekazującym sobie 
znak pokoju nie tylko w czasie 
Eucharystii. Tymczasem, grzechy 
nieczyste zabijają trynitarną 
miłość (i jak powiedziała Matka 
Boża w Fatimie - wprowadzają 
ludzi w rzeczywistość piekła, czyli 
permanentnego morza egoizmu; 
jest to jeden z największych dra-
matów w życiu człowieka). Co 
więcej, współczesna antykultura 
celowo odwodzi kobiety od ma-
cierzyństwa, wmawiając, że jest 

ono wręcz wyrazem zniewolenia, 
uniżenia i upodlenia. W ten spo-
sób instrumentalizuje się kobietę, 
zniewala okrada z jej tożsamości, 
piękna i misji. Ty 

W  d o b i e  k i e d y  ś w i a t ,  
a zwłaszcza media mówią  
o Kościele powierzchownie  
i jednostronnie (interesuje je 
jedynie historia, zwłaszcza ne-
gatywna, jego sprawna orga-
nizacja o zasięgu światowym, 
wewnętrzne napięcia, upadki, 
plotki, kariery…), ale komplet-
nie abstrahują od Chrystusa, to 
niestety i chrześcijanom grozi 
ta sama postawa. Zachowują 
się niekiedy, jakby Chrystus nie 
istniał (albo lansował jedynie 
wartości etyczne), jakby Ko-
ściół był jedynie instytucją cha-
rytatywną. Przykładem tego jest 
choćby postulat swego rodzaju 
przymierza między wierzącymi  
i niewierzącymi w imię wspól-
nych wartości i chrześcijańskich 
korzeni naszego kontynentu 
(niestety coraz częściej ignoro-
wanych). To porozumienie nie 
opiera się na tym, co się wy-
darzyło wraz z przyjściem na 
świat Chrystusa i urzeczywistnia  
do dzisiaj, lecz na tym, co nasta-
ło potem, po Chrystusie. W tym 
dialogu Kościoła ze światem nie-
stety nie ma samego Chrystusa. 
Ten fakt generuje kryzys wiary, 
kapłaństwa, życia konsekrowane-
go, rodziny, Kościoła i cywilizacji. 

S t ą d  p i l n a  p o t r z e -
b a  p o n o w n e g o  s k u p i e -
n i a  s i ę  n a  C h r y s t u s i e  – 
Trójjedynym Bogu, i to takim jak 
Go opisują Ewangelię oraz jak  
o Nim naucza Kościół: prawdzi-
wym człowieku i prawdziwym 
Bogu w jednej osobie. Co więcej, 
Ewangelie prezentują Jezusa nie 
tylko jako człowieka prawdziwe-
go, ale jako człowieka nowego. 
Nie tyle ukazują Jego podobień-
stwo do innych ludzi, ale pod-
kreślają, że to do Niego, do Jego 
świętości mają się upodobnić 
wszyscy ludzie. I tu skrywa się 
sedno Dobrej Nowiny. Radosnym 

faktem (niespodzianką) nie jest 
tylko to, że Jezus przekazuje, 
daje, obdarowuje nas swoją 
świętością, że Jego świętość jest 
naszą świętością. Więcej, że to 
On sam jest naszą świętością  
i przez to nas zbawia, czyni zre-
alizowanymi oraz szczęśliwymi. 
To Bóg jest Dobrym Pasterzem 
(Ps 23), to On szuka człowieka 
i nieustannie mu towarzyszy  
z bogactwem swego miłosier-
dzia. Od momentu chrztu Jezus 
nie tylko przekazuje nam to, co 
ma, ale również to, kim jest.  
W każdej Eucharystii czyni nas 
świętymi, przemienia w siebie, 
czyni Jezusem Społecznym (Mi-
stycznym Ciałem). On jest Synem 
Bożym i czyni nas dziećmi Boga 
– ludźmi autentycznie nowymi. 
Należy się z Nim zaprzyjaźnić  
i konsekwentnie pielęgnować 
zbawczy dialog. I tu potwierdzają 
się prorocze słowa wielkich teo-
logów i papieży, że w trzecim ty-
siącleciu chrześcijanie, albo będą 
mistykami, albo ich w ogóle nie 
będzie.

Naród, ojczyznę jak i każdą 
poszczególną osobę konstytu-
ują takie czynniki jak: wspólne 
pochodzenie, wzajemne rela-
cje, jedność geograficzna i po-
lityczna, język i literatura, religia 
i tradycja oraz wspólne cechy 
charakterologiczne, kulturowe  
i uzdolnienia. Sens istnienia jed-
nostek i narodów wyznaczała  
i wyznacza misja przypisana im 
przez Stwórcę. Jeśli jej nie wy-
pełniają tracą tożsamość, sens 
istnienia i odchodzą w niepa-
mięć. Naturalnym, koniecznym 
i niezbędnym dla człowieka 
środowiskiem życia, obok świa-
ta przyrody, jest świat kultury. 
Obejmuje wszystkie obszary jego 
aktywności, od sfery duchowej 
po materialną. Kultura pomaga 
podtrzymywać ideały, bez któ-
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rych trudno człowiekowi uwie-
rzyć w swoją godność i siebie 
samego wychować. To pozwa-
la nam twierdzić, że w dziejach 
kultury polskiej odzwierciedla 
się dusza narodu. 

Św. Jan Paweł II wyjaśniał 
dlaczego kultura, także ta ludo-
wa, jest tak ważna dla nas jako 
Narodu, jako Polaków. „Kultura 
jest przede wszystkim dobrem 
wspólnym narodu. Kultura polska 
jest dobrem, na którym opiera 
się życie duchowe Polaków. Ona 
wyodrębnia nas jako naród. Ona 
stanowi o nas przez cały ciąg 
dziejów. Stanowi bardziej niż 
siła materialna. Bardziej nawet 
niż granice polityczne. Wiadomo, 
że naród polski przeszedł przez 
ciężką próbę utraty niepodle-
głości, która trwała z górą sto 
lat – a mimo to pośród tej próby 
pozostał sobą. Pozostał ducho-
wo niepodległy, ponieważ miał 
swoją kulturę. Więcej jeszcze. 
Moi kochani: wiemy, że w okre-
sie najtragiczniejszym, w okresie 
rozbiorów, naród polski tę swoją 
kulturę ogromnie jeszcze uboga-
cił i pogłębił, bo tylko tworząc 
kulturę, można ją zachować”.

To pozwala nam zrozumieć 
fakt, że od tysiąca lat Polska jest 
potęgą kulturową na kontynen-
cie europejskim. Niezwykle waż-
ną rolę także i w dziejach naszej 
małej ojczyzny – ziemi kłodzkiej 
odgrywa kultura, historia oraz 
wybitni przedstawiciele Śląska  
w dziejach Polski, Czech i Nie-
miec. Miejmy jednak już świa-
domość, że znaleźliśmy się 
w sytuacji kiedy cywilizacja 
chrześcijańska na Zachodzie, 
de facto przestała istnieć. Jeśli 
jednak spojrzymy na teraźniej-
szość i przyszłość oczami papieża 
Jana Pawła II, to widzimy przede 
wszystkim wielkie wyzwanie, ale 
także i „nową wiosnę ludzkiego 
ducha”. Tym bardziej, że „spo-
glądając na nie przez pryzmat 
jego myśli i nauczania, wówczas 
widzimy również wzorzec odno-
wy Kościoła i reformy społecz-
nej, który niesie nam nadzieję  
na spełnienie jego wielkiej wizji, 
którą przedstawił przed Organi-
zacją Narodów Zjednoczonych 
25 lat temu" (R. Weigel). Co wię-
cej, w papieskiej wizji Kościoła 
jest zawarta „głęboka, ale i wy-
magająca wizja przyszłości ka-
tolicyzmu, w której każdy wie-
rzący jest misjonarzem, a każde 
miejsce jest miejscem misji, [co 
prawda] z pewnym opóźnieniem 
przedostaje się do powszech-

nej świadomości katolików, 
szczególnie tych, którzy przez 
długi czas mogli wygodnie żyć 
w chrześcijańskich społeczeń-
stwach i kulturach"(R. Weigel). 
Odtąd „terytorium misyjnym” jest 
zarówno dom każdego katolika, 
jak też miejsce pracy oraz każdy 
obszar życia chrześcijanina, także 
jako obywatela i konsumenta.

Przypomnijmy, że przeszłość 
według Cypriana K. Norwida 
to „dziś tylko cokolwiek da-
lej”. Wprowadzając Czytelnika  
w atmosferę niniejszej e-książ-
ki, swego rodzaju zwiastuna  
i przewodnika po kulturowym 
bogactwie ziemi kłodzkiej, naj-
pierw pragnę skupić uwagę  
na takich kwestiach jak m.in.: 
geneza powstania zarówno 
wystawy „Boże Młyny” (V 2009; 
BM), jak i wprowadzanej na rynek 
e-książki. W dalszej kolejności 
postaram się lapidarnie zapre-
zentować układ, zawartość i cele 
e-książki oraz omówić bliższy 
kontekst kulturowy (Epilog).

Kultura ludowa ziemi 
kłodzkiej – odkryta 
i eksponowana cząstka 
„rozbitego lustra” 
cywilizacji zachodniej

Nigdy nie skrywałem moty-
wów mych prac badawczych,  

a tym bardziej dzisiaj, w godzinie 
wojny kulturowej oraz pożogi cy-
wilizacji chrześcijańskiej w Euro-
pie, nie będę ukrywał, iż u genezy 
mych prac nad małą architekturą 
sakralną ziemi kłodzkiej (innymi 
słowy mistyką codzienności) było 
chrześcijańskie agere contra wo-
bec bolesnej instrumentalizacji  
i manipulacji chrześcijaństwem, 
a katolicyzmem w szczególności. 
Celnie wypowiedział się na ten 
temat Metropolita Poznański  
i Wiceprzewodniczący Kon-
ferencji Episkopatu w Polsce  
ks. arcybiskup Stanisław Gądec-
ki: „w nowoczesnych społeczeń-
stwach religia chrześcijańska 
jest tak samo traktowana jak  
w czasach realnego socjalizmu. 
Chrześcijaństwo jest tolerowane 
pod warunkiem, że nie próbuje 
umieścić się w sercu świata jako 
miara i wzorzec człowieczy” (Po-
znań, 27 czerwca 2009 r.).

Ta destrukcyjna praktyka jest 
m.in. pokłosiem globalizmu oraz 
szybko postępującej globaliza-
cji (termin ten stosowany jest 
zaledwie od ok. pięćdziesięciu 
lat). Pojęcia „globalizacja”, uży-
wa się na określenie tendencji 
zmierzających do ujednolicenia 
gospodarki, kultury i religii (przy 
marginalizacji chrześcijaństwa), 
a pomijaniu priorytetu ducha  
i nadrzędnej kategorii dobra 

wspólnego. Jest to proces wie-
lopłaszczyznowy, który doko-
nuje się obecnie we wszystkich 
wzajemnie się uzupełniających i 
interaktywnych dziedzinach ży-
cia: ekonomicznej, technicznej, 
socjologicznej i kulturowej. W tej 
ostatniej, obok zdynamizowania 
procesu systemowej laicyzacji, 
szerzą się m.in. takie negatywne 
zjawiska jak: nowe formy ostra-
cyzmu, lewicowa hegemonia 
kulturowa, post kolonializm 
(starcza choroba współczesnej 
lewicy intelektualnej zmierzająca 
do „oczyszczenia kultury zachod-
niej”), kultura unieważniania, sze-
reg neomarkistowskich ideologii 
tożsamościowych, itd. 

Tymczasem w europejskim  
i polskim krajobrazie nadal ist-
nieją, są restaurowane i wznoszo-
ne liczne znaki sacrum, zdrowe, 
cenne i nadal aktualne przeja-
wy kultury ludu. Przypominają 
nam ważną przestrzeń przekazu, 
praktykowania i ożywiania żywej 
chrześcijańskiej wiary u Europej-
czyków ostatnich trzech stuleci. 
Krzyże i kapliczki przydrożne uze-
wnętrzniają zarówno pobożność 
ludu, jak i wysoką kulturę duszy 
oraz ludową sztukę (nb. nasyco-
na nimi ziemia kłodzka, która  
od wielu stuleci stanowiła  
na Śląsku jedyny w swoim rodza-
ju „kącik Pana Boga” i stąd była 

Prace księdza prof. Tadeusza Fitycha
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określana jako „Kraina Pana Boga 
i Maryi”). Sztuka nie jest autono-
miczna (zob. H. Kiereś, Czy sztuka 
jest autonomiczna? (W związku  
z tzw. antysztuką), RW KUL Lublin 
1993; tenże, Ideologizacja kultury 
Europy, w: Przyszłość cywiliza-
cji Zachodu, red. P. Jaroszyński, 
Lublin 2003, s. 111-126; tenże, 
Sztuka w kulturze, Wyd. KUL, 
Lublin 2013). Sztuka ludowa, 
podobnie jak i sztuka w ogóle 
oraz kultura wysoka, nie jest po-
zbawiona przymierza pomiędzy 
Ewangelią i sztuką, które istniało 
od zawsze. Bowiem misją, tak-
że małej architektury sakralnej, 
jest służba człowiekowi. Dzięki 
łasce Bożej oraz umiejętnemu 
połączeniu moc wiary katolic-
kiej potęguje siłę rozumu, nadaje 
sens poszukiwaniu i odkrywaniu 
prawdy (także Prawdy Absolut-
nej), umacnia w dążeniu do do-
bra (także Dobra Najwyższego). 
Świadomość dóbr otrzymanych 
we wspólnocie narodowej wzbu-
dza postawę miłości do ziemskiej 
Ojczyzny – „poligonu” komunii 
trynitarnej. 

Nic dziwnego, że krzyże i ka-
pliczki przydrożne, obok zróżni-
cowanych aspektów funkcjonal-
nych, stanowią niezwykle cenne 
znaki sacrum, pomniki kultury 
duchowej i tożsamości narodo-
wo-religijnej. Ponadto są czytel-
nym zaproszeniem do zatrzyma-
nia się i modlitwy. Wreszcie, są 
też niezwykle ważnym wezwa-
niem do pogłębionego i bardziej 
świadomego wniknięcia tak  
w tajemnicę Boga Wcielone-
go, jak i w tajemnicę samego 
człowieka, którego – jak głosił 
św. Jan Paweł II – „nie sposób 
zrozumieć bez Chrystusa”. Głę-
boki sens istnienia krzyży i ka-
pliczek przydrożnych odsłania 
nam chociażby uważna lektura 
nowoczesnych książek biogra-
ficznych dotyczących takich 
polskich herosów ducha, jak 
chociażby Prymas Tysiąclecia  
i św. Jan Paweł II Wielki. Ich dzie-
ciństwo i młodość przebiegała  
w atmosferze sacrum. Młody 
Stefan z ojcem i najbardziej 
zaufanymi gospodarzami,  
w dyskretny sposób, nocą stawiali  
w lasach i na wzgórzach pamiąt-
kowe krzyże i kapliczki. Podobnie 
było i w życiu młodego Karola. 
Jego głęboka pobożność wzra-
stała na kalwaryjskich ścieżkach, 
przy kapliczkach maryjnych,  
w modlitewnym dialogu przy 
grobach świętych i męczenni-
ków.

Zinwentaryzowane krzyże  
i kapliczki przydrożne ziemi ku-
dowskiej oraz zebrane fragmen-
ty tradycji, praktyk i zwyczajów 
religijnych, wierzeń ludowych 
upoważniają do kilku zasad-
niczych wniosków. Omawiana 
kultura ludowa, która do II woj-
ny światowej potrafiła zachować 
żywe przywiązanie do katolicy-
zmu, stanowiła przejaw trwania 
kultury staroczeskiej i staropol-
skiej (kłodzkiej i śląskiej). Trudna 
przeszłość polityczna tych ziem 
w czasach nowożytnych zahar-
towała mieszkańców kudowsko-
-nachodzkiego pogranicza w kul-
tywowaniu rodzimej kultury. Po-
dobne losy były udziałem wielu 
sąsiednich społeczności – ziemi 
broumowskiej, ziemi opolskiej. 
W kultywowaniu dawnych zwy-
czajów ważne znaczenie spełniał 
Kościół, który pomimo germa-
nizacji, poprzez swoją kulturę 
religijną, od stuleci utrwalaną 
przez duszpasterzy, na trwałe 
wpisywał wiele praktyk w życie 
kłodzkiej wspólnoty terytorial-
nej i etnicznej (czeskiego zakątka  
na ziemi kudowskiej). Interesują-
ce są liczne analogie do znanych 
nam ludowych praktyk czeskiego 
pogranicza, które na pewno nie 
były tu praktykowane dopiero 
od poł. XVIII w., kiedy obszar 
ten został włączony do Prus, 
ale administracyjnie podlegał 
archidiecezji praskiej.

Dla mnie jako chrześcijanina, 
katolickiego kapłana i naukow-
ca przydrożne krzyże i kapliczki 
przydrożne to znacznie więcej 
niż tylko wysoka kultura duszy 
i pamięć uzewnętrzniona w ka-
mieniu. To wyjątkowo przydatna 
przestrzeń ekologii ducha, bez-
cenne laboratorium człowieka 
wewnętrznego, i jak to nazwa-
łem - „Boże młyny”. To także nadal 
aktualna odpowiedź na zagroże-
nia cywilizacyjne i gigantyczne 
wyzwania współczesności, fakty 
częstej marginalizacji i prześla-
dowania chrześcijan w Europie 
i w świecie. O taką odpowiedź 
jednoznacznie wołał i bez lęku 
przywoływał Benedykt XVI, m.in. 
w wywiadzie Petera Seewalda pt. 
„Światłość świata. Papież, Kościół 
i znaki czasu” (Wyd. Znak 2011) 
mówiąc: „Potrzebujemy czegoś  
w rodzaju wysp, gdzie żyje wia-
ra w Boga, trwa wewnętrzna 
prostota chrześcijaństwa i skąd 
może ono promieniować w świat. 
Potrzebujemy oaz, ark Noego,  
do których człowiek będzie mógł 
uciec… w których w kontraście 

do całego zniszczenia wokół nas 
znowu staje się widoczne piękno 
świata i piękno życia.” Benedykt 
XVI nigdy nie ukrywał, że istnie-
ją „znaki [czasu], które wywołu-
ją przestrach”, ale są też inne  
„na których możemy się wspierać 
i które dają nadzieję” oraz umożli-
wiają dojrzewanie ku pełni naszej 
godności i człowieczeństwa. Za-
razem Papież podkreślał znacze-
nie wiary, przyjaźni ze świętymi, 
„piękno bycia” i wielkość „praw-
dziwego człowieczeństwa”. Co 
więcej, najważniejszy warunek 
„każdej rzeczywiście pozytyw-
nej przemiany świata” upatry-
wał w wewnętrznej przemianie 
człowieka. Równocześnie stale 
wskazywał na Jezusa Chrystusa, 
jako na „prawdziwego człowieka”, 
Zbawiciela i naszą żywą nadzieję. 

Geneza i treść wystawy 
BM oraz jej pokłosie 
e-książka
 
Niniejszą e-książką, celo-

wo i świadomie włączam się 
w trud Kościoła, który w cią-
gu wieków przede wszystkim  
na różne sposoby ewangelizo-
wał i humanizował, a z drugiej 
podejmował wiele wysiłków, 
by promować i zachować owoc 
ewangelicznych inspiracji, ge-
niuszu, mistrzostwa i pasji wielu 
profesjonalnych oraz ludowych 
artystów. Kościół często był świa-
dectwem doświadczenia ich wia-
ry i narzędziem oddania chwały 
Bogu. Ta szczególna odpowie-
dzialność (nb. nie zawsze tak  
do końca werbalizowana i wyra-
ziście uzewnętrzniana) towarzy-
szyła zarówno duszpasterzom 
jak i tzw. „świeckim kustoszom”  
z troską o traktowanie miejsc 
kultu i sakralnych dzieł sztuki, 
jako przejawów ludzkiego ducha 
i integralnej części kultury naro-
du i ludzkości. W konsekwencji, 
umożliwiła przekazanie ich kolej-
nym pokoleniom i stanowi cenne 
przypomnienie o transcendencji 
człowieka.

Myśl napisania książki o ka-
pliczkach i krzyżach przydroż-
nych ziemi kudowskiej narodzi-
ła się przed kilkunastoma laty,  
z chwilą mego powrotu do Ojczy-
zny i zamieszkania w Kudowie- 
Zdroju. Jednak problematyka ta, 
z konieczności w stopniu znacz-
nie ograniczonym (ze względu 
na przygotowywanie cyklu 
wykładów i publikacji dla kilku 
środowisk akademickich, zajmo-

wała mnie przez szereg lat, tak  
w kraju jak i zagranicą. Cenną 
bazą dla publikacji wystawy 
BM i jej katalogu okazał się być 
materiał zebrany w ramach no-
woczesnej, autorskiej metody 
inwentaryzacji obiektów sakral-
nych na kudowsko-nachodzkim 
pograniczu (ok. 220 obiektów 
oraz ok. 20 krzyży powypadko-
wych). Zarazem w minionych 
piętnastu latach odbywałem 
wyprawy naukowe do Środ-
kowych Włoch, Wiednia i Dol-
nej Austrii oraz Moraw i Czech  
w celu prowadzenia analogicz-
nych badań terenowych i prac 
porównawczych. Niezbędna też 
była kwerenda bibliograficzna, 
a także archiwalna, którą udało 
mi się zrealizować dzięki uprzej-
mości bibliotek oraz instytucji 
muzealnych i konserwatorskich. 

Prezentowany w e-książce 
temat, typ i zakres refleksji, tak 
przed jak i po II wojnie światowej, 
nie doczekał się ani rzetelnego 
opracowania, ani tym bardziej 
monografii. Z wielką i małą ar-
chitektura sakralną regionu ziemi 
kłodzkiej (w tym także i twórczo-
ścią ludową) związana jest per-
spektywa „długiego trwania hi-
storii”, w szeregu przypadkach – 
kilku wieków. To umożliwia od-
krywanie przekonań i obyczajów 
dawnych mieszkańców oraz śle-
dzenie i opisywanie kultury ludo-
wej, praktycznie niezniszczonej 
przez wiele stuleci.

Po dekadach negowania  
i celowego ignorowania kulturo-
twórczej funkcji religii (marksi-
stowski slogan: „opium dla ludu”), 
jak i ludowej pobożności, przez 
polskich naukowców owładnię-
tych marksizmem i neomarksi-
zmem (nie tylko filozofów, histo-
ryków sztuki, etnografów, socjo-
logów…) podjąłem zagadnienie 
obecności i znaczenia sacrum  
w krajobrazie ziemi kłodzkiej. Po-
czątkowo jako uważny obserwa-
tor i dokumentalista, następnie 
jako badacz i autor dziesiątek 
publikacji naukowych i popu-
larnonaukowych, a wreszcie 
od maja 2009 r. także i wystawy 
noszącej zagadkowy, ale pojem-
ny w antropologiczno-eklezjolo-
giczną treść tytuł „Boże Młyny”. 
W konsekwencji dokonałem 
nie tylko pełnej i nowatorskiej 
inwentaryzacji małej architektury 
sakralnej na ziemi kudowskiej, 
ale też po raz pierwszy podjąłem 
trud ukazania głębokiego wy-
miaru duchowego i religijnego 
tego typu sztuki ludowej. Jako 
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twórca „Bożych Młynów” wypra-
cowałem innowacyjny, integralny 
sposób prezentowania znacze-
nia i przesłania krzyży i kapliczek 
przydrożnych, kulturowych pe-
reł polskiego i europejskiego 
krajobrazu. Interdyscyplinarne  
i integralne ujęcie oraz herme-
neutyka przesłania tego typu 
dzieł wymaga obok zaakcen-
towania duchowości także in-
tegrującego powiązania treści 
fotografii, diagramów i słowa, 
traktowanych w sposób jedno-
rodny. Reasumując, wystawa 
„Boże Młyny” (BM) jak w soczew-
ce skupia i prezentuje kulturę 
duszy dawnych mieszkańców 
Obniżenia Kudowskiego jak  
i całej ziemi kłodzkiej.

Omawiana autorska wystawa 
planszowa BM - w nowoczesny, 
oryginalny i systemowy sposób, 
włączyła się w dotychczasowy 
stan badań i jeszcze bardziej 
wzmocniła symfonię ważkich 
głosów. Należą one do zna-
nych i wybitnych profesorów 
zasłużonych na polu etnolo-
gii, antropologii oraz kultury 
ludowej. O polskich krzyżach 
i kapliczkach przydrożnych  
od półwiecza mówią do nas m.in. 
i polscy profesjonaliści, którzy 
zarazem nie skrywają swego 
zdumienia i zachwytu. Są to tacy 
badacze jak Tadeusz Seweryn 
(1894-1975), który już w latach 
50-tych twierdził, że „kapliczki są 
na wsi czymś tak naturalnym, że 
nawet nie docieka się przyczyny 
ich powstania. Są, gdyż były – 
tak jak drzewa, ziemia i obłoki 
na niebie”; (…) „są modlitwą ludu 
(...) rzezaną w drzewie lub kutą 
w kamieniu: materializacją unie-
sienia serc pobożnych”, w konse-
kwencji są to „perły krajobrazu”. 
Podobnie i profesor Wiktor Zin 
(1925 - 2007) napisał m.in., że 
kapliczki to „akty strzeliste na-
szego krajobrazu” (obszerniejsza 
wypowiedź w albumie „Opowie-
ści o polskich kapliczkach”,1997). 
Profesor Aleksander Jackowski 
(*1920) twierdził, że kapliczki, 
krzyże pokutne, drewniane krzy-
że pątnicze i figury przydrożne 
oraz Nepomuceny i świątki, 
wśród przestrzeni pól i wijących 
się dróg - ginących w oddali, są 
nieodłącznym elementem pol-
skiego krajobrazu. Przeciwsta-
wiały się one szarej codzienności 
„wznosząc się ku niebu jak strze-
liste akty modlitwy, świadectwa 
pobożności ludu, który je stawiał 
w podzięce za doznane łaski,  
na pamiątkę ważnych wydarzeń”. 

Reprezentant Uniwersytetu 
Śląskiego ksiądz profesor Jan 
Górecki wyznał: „Mnie samego 
dodatkowo ujmuje fakt, że krzy-
że, figury i kapliczki przydrożne 
mają wymiar paschalny i są wy-
razem entuzjazmu płynącego  
z  w i a r y  c h r ze ś c i j a ń s k i e j ”  
(por. I. A. Mateoszkowie, Krzyże, 
figury i kapliczki przydrożne  
w Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska 
2003, s. 6).

Mówiąc o wystawie BM pra-
gnę przypomnieć, że stanowi ją 
nowoczesna synteza przesłania 
ok. 220 krzyży i kapliczek przy-
drożnych Obniżenia Kudowskie-
go, co stanowi ok. 4 procent sta-
nu małej architektury sakralnej 
na całym obszarze ziemi kłodz-
kiej, nie licząc przy tym krzyży 
powypadkowych. Otrzymała ona 
komunikatywną postać ujętą  
w ośmiu blokach tematycznych. 
Co więcej, posiada dwie nauko-
we recenzje wydawnicze. Na „in-
strumentarium wystawy składa 
się m.in.: portal internetowy BM 
(www.boze-mlyny.eu), druko-
wany katalog (w wersji polskiej 
i niemieckiej), plakaty i foldery 
(również w j. niemieckim) oraz 
płyta CD, na której zamieszczono 
materiały edukacyjne dla szkół  
i uczestników warsztatów kultu-
rowych (prezentacje multime-
dialne i 55 publikacji na temat 
małej architektury sakralnej i kul-
tury ziemi kłodzkiej). Do końca 
roku 2020 wystawa miała ponad 
45 miejsc ekspozycji czasowych, 
w trzech krajach Europy, i liczną, 
bo aż ponad 160 tys. publiczność. 
Nie sposób przemilczeć fakt, że 
stanowi ona fenomen badawczy, 
wystawienniczy i edukacyjny. In-
tegralna formacja dokonywała 
się m.in. poprzez różnorodne  
i wyjątkowo liczne formy dialo-
gu i warsztatów kulturowych, 
wychowujących do sacrum  
i tożsamości kulturowej zarówno 
uczniów różnego typu szkół, stu-
dentów, a także przedstawicieli 
młodszego i starszego pokolenia 
czytelników i telewidzów oraz 
parafian.

Już w latach 2009 - 2018 wy-
stawa BM i GM miała 42 stacje 
w Polsce, Austrii i w Niemczech 
i ponad 120 tys. odwiedzin  
(w tym 2,5 tys. w Austrii, Niem-
czech i Czechach). Do najważniej-
szych miejsc ekspozycji BM i GM 
należy zaliczyć m.in. stacje w: Sali 
Koncertowej w Kudowie-Zdroju, 
w Międzynarodowym Ośrodku 
„Krzyżowa” dla Porozumienia 
Europejskiego (k/ Świdnicy), czy 

chociażby na zamku w Żaganiu, 
jak i w barokowym Pałacu Łom-
nica; a spośród placówek kultury: 
w bibliotekach, domach kultu-
ry i w instytucjach muzealnych:  
w jedynym w Polsce Muzeum 
Architektury we Wrocławiu oraz 
w takich miejskich muzeach, jak 
m.in. w: Świdnicy, Kamiennej Gó-
rze, Jeleniej Górze, Nowej Soli, 
Lubiniu, w Skansenie Kultury Lu-
dowej w Zielonej Górze – Ochli, 
a z obiektów kościelnych m.in. 
w katedrze świdnickiej, Krzeszo-
wie, Strzegomiu, Wałbrzychu, 
Ząbkowicach Śl., a zagranicą 
w najstarszym zachowanym  
w Europie kapitularzu cysterskie-
go opactwa Zwettl (eryg. w 1138 
roku, w Dolnej Austrii).

Wymowa tych danych okaże 
się pełniejsza, gdy uświadomi-
my sobie z jednej strony fakt, 
że niepamięć (i często związana  
z nią mgła kłamstw, niedomó-
wień, półprawd, fałszerstw, 
oszczerstw i krzywdy, lichej 
propagandy,  bezk arności  
i pychy…) upokarza i niszczy 
wszystkich. Z drugiej zaś stro-
ny, pamięć, zrozumienie, doce-
nienie i wdzięczność, poczucie 
więzi, wspólnoty i komunii jest 
wyrazem człowieczeństwa i toż-
samości oraz znakiem cywilizacji 
zachodniej. Poprzez wystawę BM 
i GM, publikacje, multimedia oraz 
e-książkę przybywamy, więcej 
niż tyko wirtualnie, do tej wy-
jątkowej „świątyni” – przestrze-
ni sacrum w kudowskim krajo-
brazie, do rzadko w pełni sobie 
uświadamianej „świątyni”, którą 
stanowi kilkaset przydrożnych  
i przydomowych krzyży, kapli-
czek, dzwonniczek, nisz. Po-
chylamy się nad tymi cennymi 
pomnikami modlitwy i żywej 
wiary, szlachetnymi uniesie-
niami duszy, aby osobiste świa-
dectwo chrześcijan minionych 
stuleci przemówiło do naszych 
sumień (nb. współczesny świat 
pilnie potrzebuje zdrowej for-
macji sumienia oraz tożsamości 
relacjonalnej i solidarnościowej). 
Bowiem tak wiele zawdzięczamy 
pokoleniom minionym. Chce-
my to dziedzictwo nie tylko  
w pełniejszym stopniu odkryć, 
zrozumieć, docenić, ale także je 
strzec. Zarazem pragniemy mo-
dlić się za tych, którzy te moralne 
drogowskazy wznieśli, ale już  
z naszej małej ojczyzny odeszli. 
Przybywamy w te miejsca obec-
ności sacrum, bo przynagla nas 
chrześcijańska miłość i pamięć  
o siostrach i braciach, którzy stąd 

odeszli. Przybywamy, bo jeste-
śmy ludźmi wiary. Bo chcemy 
prosić Boga o dar i łaskę zba-
wienia dla nich. Przybywamy 
bo jesteśmy Kościołem i jedną 
wielką rodziną Bożą. Chcemy 
towarzyszyć modlitwą zarów-
no pokoleniom, które przeszły 
stąd do Domu Ojca, jak i całym 
rodzinom, które w obliczu wy-
zwań i zagrożeń globalizujące-
go się świata tu i teraz, realizują 
swoje człowieczeństwo, wznoszą 
ojczyźniany wspólny dom oraz 
bronią cywilizacji chrześcijań-
skiej. Przybywamy na te miej-
sca, gdyż jesteśmy strażnikami 
chrześcijańskiej kultury i pamięci, 
ale tylko wtedy, gdy jesteśmy 
wierni prawdzie, pełnej prawdzie. 
Prawda was wyzwoli, uczył Jezus 
Chrystus. Równocześnie pragnie-
my, jak nasi poprzednicy, stawać 
się ludźmi nowymi (tzn. auten-
tycznymi chrześcijanami) oraz 
być budowniczymi „bezcennego 
lustra” kultury chrześcijańskiej – 
dlatego nie zapominamy sa-
piencjalnych pouczeń i wskazań  
św. Jana Pawła II, jak m.in.: „Kul-
tura jest wyrazem człowieka. 
Jest potwierdzeniem człowie-
czeństwa. Człowiek ją tworzy –  
i człowiek przez nią tworzy siebie. 
Tworzy siebie wewnętrznym wy-
siłkiem ducha: myśli, woli, serca. 
I równocześnie człowiek tworzy 
kulturę we wspólnocie z innymi. 
Kultura jest wyrazem między-
ludzkiej komunikacji, współ-
myślenia i współdziałania ludzi. 
Powstaje ona na służbie wspól-
nego dobra – i staje się podsta-
wowym dobrem ludzkich wspól-
not”; „Człowiek żyje prawdziwie 
ludzkim życiem dzięki kulturze. 
Jego życie jest kulturą również  
i w tym znaczeniu, że poprzez 
nią człowiek odznacza się i od-
różnia od całej reszty istnień 
wchodzących w skład widzial-
nego świata: człowiek nie może 
obejść się bez kultury. Kultura 
jest właściwym sposobem ist-
nienia i bytowania człowie-
ka”; „Człowiek tworzy kulturę  
i kultura tworzy człowieka”;  „Kul-
tura jest tym, przez co człowiek, 
jako człowiek, staje się bardziej 
człowiekiem: bardziej „jest”; 
„Człowiek to ten, który tworzy 
kulturę, który potrzebuje kultury, 
który dzięki niej sam się tworzy”; 
„Synteza między kulturą a wiarą 
jest nie tylko wymogiem kultury, 
ale także wiary”; „Wiara, która nie 
staje się kulturą, jest wiarą nie w 
pełni przyjętą, nie w całości prze-
myślaną, nie przeżytą wiernie”.
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Ma - w całej pełni - rację 
poseł, polityk i samorządowiec 
twierdząc, że jeśli nie zwrócimy 
uwagi na kulturę, to nie stwo-
rzymy ani Kościoła, ani państwa, 
czy też społeczeństwa, które 
autentycznie będzie sobą, bę-
dzie żyło pełną piersią, będzie 
rzeczywiście korzystało z tego, 
co jest najpiękniejsze w mocy  
i bogactwie Ducha Świętego,  
w naszej kulturze, w niezwykłych 
herosach ducha oraz w naszej 
historii. Co więcej, kwintesencją 
paradygmatu tak humanizującej 
kultury powinien być trynitarny 
egzemplaryzm. Nic dziwnego, 
że błogosławiony Prymas Ty-
siąclecia kard. Stefan Wyszyński 
nieustannie powtarzał, że nasze 
życie wspólnotowe i społeczne 
powinno być odbiciem życia 
wewnętrznego Trójcy Przenaj-
świętszej. To znaczy wypełnio-
ne miłością wzajemną, kulturą 
przyjaznych relacji, jednością  
i pokojem.

Stawiając przysłowiową 
kropkę nad „i” przytaczam cel-
ne słowa zawarte w artykule p.t. 
„Balsam na utrapienia Ameryki” 
autorstwa prof. Curtisa L. Han-
cocka, że „polityka jest odnogą 
kultury (…), obywatele powin-
ni przywiązywać większą wagę  
do sfery kultury. To ona jest pew-
niejszym wskaźnikiem zdrowia 
społeczeństwa” (zob. „Nasz Dzien-
nik” z 31 maja 2021 r.).

Układ, zawartość i cel 
e-książki

Niniejsza pozycja posiada 
tytuł: 10 LAT WYSTAWY „BOŻE 
MŁYNY” i jest częścią mojej serii 
wydawniczej „Ludzie, dzieje i kul-
tura ziemi kłodzkiej”. Książka swą 
treścią nawiązuje do autorskiego 
portalu „Boże Młyny”. Stanowi 
wybór materiałów dokumen-
tujących powstanie wystawy 
BM, trasy i stacje jej ekspozy-
cji, związane z nią omówienia, 
oceny, rekomendacje oraz wy-
bór moich prac opublikowanych  
w różnych czasopismach (oraz 
oczekujących na wydanie),  
a poświęconych odkrywaniu  
i prezentowaniu życia i kultury 
ziemi kłodzkiej. W sumie na peł-
ną zawartość e-książki składa się 
jeszcze zbiór kilkudziesięciu au-
torskich artykułów popularnych 
i naukowych, opublikowanych  
w języku polskim (jak też niektó-
re ich przekłady na język czeski 
i niemiecki). 

Na konstrukcję omawianej 
antologii dokumentów, kore-
spondencji, artykułów praso-
wych i tekstów składa się osiem 
części. Książkę otwiera spis treści 
oraz blok dwóch tekstów wstęp-
nych. Stanowią je przedmowa  
i wstęp pisane moją ręką. Głów-
ny trzon książki stanowią trzy 
rozdziały. Pierwsze dwa stano-
wią obszerną charakterystykę  
(z omówieniem genezy, prze-
słania oraz ocen ekspertów) 
polskiej i niemieckiej edycji wy-
stawy. Natomiast rozdział trzeci 
zawiera autoryzowane teksty 
prezentujące autora, tzn. jego 
karierę kościelną i naukową wraz  
z najważniejszym dorobkiem. 
Rozdziały noszą brzmienie, ko-
lejno: WYSTAWA BM; INAUGURA-
CJA i STACJE WYSTAWY GM oraz 
TWÓRCA WYSTAWY BM i GM.

Książkę wieńczy posłowie, 
a dopełniają ją cztery różnego 
typu aneksy. Są to kolejno: 7.1. - 
Galeria zdjęć nt. 45 ekspozycji 
wystawy BM i GM; 7.2. – Biblio-
grafia (nt. Małej architektury 
sakralnej; Ziemia Kłodzkiej; ze-
stawienia moich przyczynków 
nt. bł. ks. Gerharda Hirschfelde-
ra opublikowanych na łamach 
„Ziemi Kłodzkiej” oraz wybór 
tekstów i zdjęć, dedykowanych 
postaci wybitnego Kłodzczani-
na; 7.3. Czytelnia (otrzymuje-
my w niej bezpośredni dostęp 
do tekstów, map, diagramów  
i fotografii, kolejno nt.: Terminy  
i klucz hermeneutyczny MAS; Kul-
tura i sacrum ZK; Kapliczki ziemi 
kudowskiej; Wybitne postacie ZK;  
Bł. ks. G. Hirschfelder; Galeria fo-
tografii bł. ks. G. Hirschfeldera; 
Mapki, grafiki – synteza dziejów 
i obecności sacrum na ZK; Mul-
timedia; Pomoce nt. MAS), a na-
wet do - jak ufam - inspirujących 
wywiadów (7.4) z kustoszami 
sacrum w polskich krajobrazach.

Oglądanie dzieła sztuki 
jest nie tylko przeżyciem na-
tury estetycznej. Może stać 
się fascynującą lekcją historii 
kultury , duchowości i Kościo-
ła, jeśli tylko umiemy uważnie 
i wielowymiarowo patrzeć.  
Na kartach wstępu do katalo-
gu wystawy BM napisałem co 
prawda syntetycznie i bardzo 
lapidarnie m.in.: „Wystawa „Boże 
młyny” jest zarówno próbą uka-
zania piękna małej architektury 
sakralnej, która nieraz umyka na-
szej uwadze, jak też wysiłkiem 
zachowania w pamięci ginące-
go sacrum i wartości, które ono  
ze sobą niesie. Jest ukierunko-

wanym spojrzeniem na nasz 
wyjątkowo malowniczy krajo-
braz (bogactwo i niegasnącą od 
stuleci siłę atrakcji Kudowy-Zdro-
ju) i zachodzące w nim zmiany 
[…] Niniejsze opracowanie nie 
wyczerpuje jednak tematu i nie 
stawia sobie takiego celu. Jest 
jednak swego rodzaju uprosz-
czonym vademecum, które 
obok kilku moich publikacji 
poruszających to zagadnienie, 
jest kolejnym przyczynkiem 
ułatwiającym wieloaspektowe 
dostrzeżenie tutejszych krzyży, 
kapliczek, figur i nisz. Ponadto 
służy ono pełniejszemu zro-
zumieniu ich sensu powstania  
i ważnej roli, jaką odegrały  
w życiu religijnym mieszkańców 
„Krainy Pana Boga”.[…]. Zarów-
no formą i przesłaniem treści 
wystawy „Boże młyny”, jak też 
wydaniem jej katalogu, pragnę 
wytworzyć cały cykl opracowań, 
które będą świadectwem historii, 
kultury duchowej oraz twórczo-
ści i bogactwa naszego miasta”.

Tymczasem zarówno wy-
stawa BM, witryna internetowa  
o zbliżonej nazwie, jak też  
i e-książka oddana do rąk Czy-
telników stanowią jedynie część 
ambitnego, kompleksowego 
projektu, który w tym jednost-
kowym przypadku ma swoich co 
najmniej siedem celów ogólnych 
(każdy z nich jest rozbudowany  
i posiada cele pośrednie – etapo-
we oraz szczegółowe). Pierwszy  
z nich, to cel naukowo-badawczy. 
Zawiera on w sobie takie zadania 
jak ustalenie stanu badań, zgro-
madzenie najnowszej bibliografii 
przedmiotu w literaturze polskiej, 
czeskiej, niemieckiej (austriackiej) 
i włoskiej oraz terminologii dla 
typów i kategorii małej architek-
tury sakralnej. Następnie rozpo-
znanie ilości, typów, stanu zacho-
wania i walorów małej architek-
tury sakralnej, znajdującej się  
w granicach ziemi kłodzkiej  
(a docelowo diecezji świdnickiej; 
nb. należy inwentaryzować za-
równo krzyże i kapliczki ziemi 
kłodzkiej, jak i dzwonniczki, krzy-
że powypadkowe, figury i nisze) 
oraz dokonanie kompleksowej 
inwentaryzacji według nowator-
skiej koncepcji Autora projektu 
(ok. 70 pól opisu danych; z ry-
sunkiem technicznym, podaniem 
gabarytów oraz opisaniem ar-
chitektury i stanu technicznego 
obiektów; wreszcie zestawienie 
obiektów zaginionych i pilnie 
wymagających restauracji). 
Opisywane pomniki wiary i po-

bożności ludowej zostały osadzo-
ne w kontekście historycznym, 
razem z bogatym tłem społecz-
no-obyczajowym, przemianami 
ekonomicznymi, politycznymi 
zawirowaniami. Łączą opis zwy-
czajnego, codziennego życia  
z epidemiami i wieloma znaczą-
cymi wydarzeniami. 

Ponadto, w ramach tego celu 
mieści się precyzyjne określe-
nie położenia geograficznego 
(m.in. przy pomocy urządzeń 
GPS) i środowiskowego (m.in. 
poprzez kwestionariusze, wywia-
dy…) oraz zgromadzenie pisa-
nego, wizualnego (reprodukcje 
i dokumentacja fotograficzna), 
ewentualnie nawet dźwiękowe-
go i epigraficznego materiału 
źródłowego, dotyczącego wyżej 
wymienionych obiektów. Final-
nym etapem jest systematyzacja 
i zarchiwizowanie zgromadzone-
go materiału badawczego za po-
mocą technologii elektronicznej 
i cyfrowej.

Kolejny cel edukacyjny, to 
wiedza (erudycja), umiejętność 
rozpoznawania typów architek-
tury sakralnej, jej sensu i prze-
słania oraz odpowiedzialność 
za sacrum i transcendencję oraz 
dziedzictwo pobożności i kultury 
ludowej naszej małej ojczyzny 
(zob. m.in. H. Kiereś, Istota i kryte-
ria sztuki religijnej, Musica Sacra 
4, Gdańsk 2008, s. 9-26). Zakłada 
się w nim zapoznanie mieszkań-
ców Kudowy-Zdroju, turystów  
i kuracjuszy (szczególnie prze-
wodników sudeckich, kateche-
tów, nauczycieli, a zwłaszcza 
dzieci i młodzież szkolną) z ge-
nezą, znaczeniem, przesłaniem  
i aktualnością małej architektury 
sakralnej oraz wartością kultury 
ludowej w realizacji człowieczeń-
stwa i budowaniu tożsamości 
eklezjalnej i narodowej. Trzeba 
mieć świadomość, że każde dzie-
ło sztuki ma złożoną budowę, 
kryje w sobie wiele niewidocz-
nych z daleka sensów, metafor, 
aluzji i niedopowiedzeń.

Natomiast trzecim jest cel 
wychowawczy. Jego zadaniem 
jest uwrażliwienie na sacrum 
w krajobrazie, piękno kultury 
regionalnej, również kultury 
religijnej. Ponadto wychowa-
nie do szacunku z jednej strony 
wobec wartości kulturowych  
i kultury religijnej, a z drugiej do 
wybitnych przedstawicieli miasta 
i regionu, którzy te obiekty fun-
dowali, wznosili (np. europejskiej 
sławy architekt Joseph Elsner 
(1845 -1933), rodem ze Słonego, 
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jego projektem, dziełem i darem 
jest kapliczka MBB w Zielonej Do-
linie; kolejny ceniony w Europie 
architekt Adalbert Wietek (1876 - 
1933), użytkowali (pustelnicy 
przy kaplicy MBB; O. Antoni Je-
dek CSsR (1834 - 1903) bł. ks. Ger-
hard Hirschfelder (1907 – 1942)  
i zaangażowani duszpasterze…) 
opiewali w sztuce i literaturze 
(np. wybitna kudowska pisarka 
i poetka Anna Bernard; wiejscy 
gawędziarze i twórcy ludowych 
opowiadań) i strzegli. Wreszcie 
kształtowanie dojrzałej postawy 
identyfikowania się z miastem, 
z mikroregionem i jego tradycją 
religijną poprzez środowisko na-
turalne  i wytwory kultury du-
chowej oraz materialnej. 

Czwartym jest cel pastoral-
ny. Ma on prowadzić z jednej 
strony do uświadomienia sobie 
znaczenia pobożności ludowej 
wychodzącej i prowadzącej  
do Eucharystii, która jest szczy-
tem działalności Kościoła (czyli 
jej funkcji eklezjalnej i forma-
cyjno-kulturowej), z drugiej  
do uwrażliwienia na materialne 
znaki i symbole obecności Boga 
i sacrum w przestrzeni życia pu-
blicznego i społecznego oraz  
w tzw. krajobrazie kulturowym. 
Ponadto prowadzi on do docenia 
faktu, że w sakralnej sieci krzy-
ży i kapliczek było realizowane 
dojrzałe chrześcijaństwo, będące 
fundamentem człowieka reali-
zującego solidarność, kulturę 
dawania i cywilizację życia, po-
przez dążenie i utrzymywanie - 
z Bożą mocą - wysokiej miary 
życia codziennego. Kolejnym 
założeniem jest kształtowanie 
postawy szacunku wobec ist-
niejących, zaginionych i zanie-
dbanych obiektów sakralnych 
jako miejsc modlitwy. Winno się 
wyrażać poprzez wzbudzenie  
i umocnienie poczucia troski  
i odpowiedzialności za nie oraz 
ożywienie w swoim otoczeniu 
ewangelicznego ducha daw-
nych zwyczajów obrzędów 
(wraz z uwspółcześnieniem ich 
najgłębszego sensu), a zwłasz-
cza bogactwa form pobożności 
związanych z obiektami małej 
architektury sakralnej. 

Cel piąty zakłada wykorzysta-
nie wystawy BM (i towarzyszącej 
jej publikacjom, prezentacjom 
multimedialnym, portalem in-
ternetowym) jako cennego in-
strumentu służącego zarówno 
edukacji na rzecz sacrum, jak  
i kontynuowania w ten sposób 
promocji dziejów i kultury du-

chowej miasta Kudowa-Zdrój 
(czyli dawnego konglomeratu 
wiosek stanowiących tzw. „czeski 
zakątek”, którego centrum stano-
wiła parafia św. Bartłomieja Ap  
w Czermnej) jego wybitnych 
mieszkańców oraz ziemi kłodz-
kiej i regionu kudowsko-na-
chodzkiego pogranicza. Korzyst-
nym byłoby otwarcie w kudow-
skim skansenie w Pstrążnej stałej 
ekspozycji wystawy BM, jak też 
wytworzenie kudowskiej via 
sacra, w oparciu o miejscowe 
obiekty małej i dużej architek-
tury sakralnej.

Cel szósty na rzecz ekume-
niczno-kulturowego dialogu. 
W efekcie, dobru sąsiedzkiej 
współpracy na polsko-czeskim 
pograniczu miałaby nadal słu-
żyć odkryta i opracowana kultura 
duchowa dawnego czeskiego 
zakątka (nb. doceniła ten fakt  
i postulowała kontynuację tego 
typu wysiłków Pani PhDr. Eva 
Koudelková - znawca i wydaw-
ca czeskich opowiadań ludo-
wych, nauczyciel akademicki 
w Libercu. Tego typu szkoła  
i formacja sumień służy wolności 
osób i całych narodów, nadal jest 
cenną pomocą w wędrówce czło-
wieka do pełni człowieczeństwa 
na rzecz „więcej być”. Akcento-
wana kultura duszy powinna 
podtrzymywać i umacniać tak 
kulturę wysoką, jak i ludową oraz 
otwartość, bliskość i solidarność 
obecnych mieszkańców kudow-
sko-nachodzkiego pogranicza. 
Jest to niezwykle aktualne i nie-
zbędne, gdyż obecnie i w Euro-
pie, szacunek dla życia, godności, 
wolności, wymiany opinii i dia-
logu jest brutalnie łamany (i to 
nie tylko przez właścicieli i korpo-
racje zrządzające mediami spo-
łecznościowymi w skali globu), 
a tzw. wychowanie seksualne 
staje się agresją, względem już 
nie tylko dzieci. Obecnie coraz 
pilniej potrzebujemy nie tylko 
nowej humanizacji, ale pełnego 
używania wiary i rozumu, na któ-
rych unosi się i rozwija ku pełni 
duch ludzki.

Cel siódmy zakłada z jednej 
strony wytworzenie prostego 
vademecum (w lapidarnej i do-
stępnej formie jest ono osiągalne 
m.in. poprzez portal interneto-
wy BM) użytecznego dla poten-
cjalnych miłośników, kustoszy  
i propagatorów kultury ducho-
wej związanej z sacrum krzyży  
i kapliczek przydrożnych. Ponad-
to na uwadze mamy różnego 
typu współpracę ze stowarzy-

szeniami mającymi zbliżone cele 
statutowe, zwłaszcza gdy idzie 
o promocję i ochronę sacrum  
w krajobrazie kulturowym nasze-
go regionu kudowsko-nachodz-
kiego pogranicza.

Zaproszenie do lektury 
e-książki i odkrywania 
przydrożnych znaków 
sacrum w polskim 
krajobrazie

Malowniczy świat miejsc mo-
dlitwy i dialogów z Bogiem, czyli 
dzwonniczek, kolumn maryjnych, 
kapliczek i krzyży przydrożnych 
ziemi kłodzkiej, wznoszonych nie 
tylko przy szlakach pątniczych, 
to świat realny i nadal ciągle 
użyteczny, który wiele nam 
mówi o wysokiej mierze życia 
codziennego i kulturze ducho-
wej minionych pokoleń. Wiąże 
się z nim wiele ludowych gawęd 
i opowieści odnoszących się  
do genezy, historii i znaczenia 
lokalnych drogowskazów mo-
ralnych, obrzędów i zwyczajów 
wioskowych. Omawiany świat 
wartości stanowi szczególne 
kulturowe łono, istotne dla au-
tentycznego życia religijnego 
i człowieczeństwa, budującej 
pedagogiki i ludzkiej solidar-
ności. Jest ono skupione wokół 
przydrożnych znaków sacrum, 
aktów strzelistych wykutych  
w kamieniu i milczących „świad-
ków wiary”.

We wstępie do katalogu 
wystawy BM napisałem m.in.: 
„Rodzimy się, żyjemy i umiera-
my pośród kościołów, cmentarzy, 
kapliczek i krzyży przydrożnych. 
I choć wydawać by się mogło, 
że czas tych krzyży i kapliczek 
skończył się, że są one relikta-
mi przebrzmiałej i zamierzchłej 
obyczajowości, że obumiera-
ją na swój sposób, murszejąc  
i próchniejąc, to jednak tak nie 
jest. W dobie macdonaldyzmu  
i globalizacji, komputerów i po-
dróży kosmicznych, wieżowców 
oraz banków piękniejszych niż 
świątynie, nadal wznosimy ka-
pliczki i nisze, ustawiamy krzyże 
obok swych domów, na placach 
fabryk i miast, pośród pól i łąk, 
ogródków działkowych, wzgórz 
i zagonów. Ich estetyka jest już 
jednak inna, ale funkcjonalność 
ta sama. Są to miejsca modlitew-
nych uniesień duszy i realizacji 
pełni człowieczeństwa”. 

Jest więc zrozumiałe, że ka-
pliczki i krzyże przydrożne to 
nadal ważne dziedzictwo kul-

turowe, jak też istotne punkty 
odniesienia nie tylko w sensie to-
pograficznym, również religijnym 
oraz patriotycznym. Tu bowiem 
miały miejsce wydarzenia zarów-
no o charakterze osobistym, jak 
przeżywanie różnych uroczy-
stości religijnych, pożegnanie 
zmarłych, odprowadzanych  
na cmentarz parafialny czy też 
zakładanie nekropolii cholerycz-
nych albo małych cmentarzyków 
- w celu grzebania niechrzczo-
nych dzieci. W czasie najazdów 
i wojen niektóre krzyże i ka-
pliczki upamiętniały żołnierzy  
i powstańców poległych w walce. 

Kustoszami, a następnie już 
tylko depozytariuszami wiedzy  
o kapliczkach i krzyżach przy-
drożnych byli ludzie, którzy czuli 
się zobowiązani do przekazywa-
nia jej następnym pokoleniom. 
Ta wiedza powszechnie trwała 
w opowieściach aż do czasów 
niemal współczesnych, zanim 
nastąpił wzrost migracji grup 
społecznych, wyludnianie wsi  
i gwałtowny rozwój komunikacji 
medialnej.

Dziś, do Domu Boga Ojca 
odchodzą już ostatni depozyta-
riusze, a przez to osłabieniu ule-
ga lokalna pamięć historyczna. 
Tego procesu nie da się zatrzy-
mać, ale można i trzeba wiedzę 
o kapliczkach staranie zapisać  
i utrwalić. Podjęta przeze mnie, 
przed kilkunastoma laty próba 
przeprowadzenia kwerend roz-
mów, wywiadów i systemowej 
dokumentacji była zaledwie „mu-
śnięciem” problematyki małej 
architektury sakralnej na ziemi 
kłodzkiej, w diecezji świdnickiej. 
Pomimo tego, dzięki wysiłkom 
popartym analizą archiwalnych 
zasobów muzealnych i konser-
watorskich oraz wytworzeniu 
kilkutysięcznego zbioru fotogra-
fii, pozwoliła poszerzyć wiedzę 
zarówno o nieistniejących, jak  
i o zachowanych jeszcze kaplicz-
kach i krzyżach przydrożnych. 
Równocześnie udało się ze-
stawić spory zasób informacji  
na temat fundatorów, wytwór-
ców kamiennych krzyży i kapli-
czek, ich kolejnych „opiekunów”, 
a także przywołać nieznane lub 
zapomniane już przez społecz-
ności lokalne znakomite posta-
cie rodzimej twórczości, kultury 
i życia religijnego. 

Poprzez artykuły publiko-
wane na łamach miesięcznika 
„Ziemia Kłodzka” oraz w trakcie 
referatów i spotkań z czytelni-
kami i uczestnikami wystawy 
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BM podkreślałem zły stan za-
chowania niektórych kapliczek 
i krzyży kudowsko-nachodzkiego 
pogranicza, wskazując na de-
strukcyjny wpływ czasu i przy-
rody, a niekiedy niestety także  
i samego człowieka. Z przykro-
ścią stwierdzam bolesny fakt, że 
zastępowanie starych figur no-
wymi, bezstylowymi konstrukcja-
mi, wyobrażającymi kapliczkę lub 
krzyż lub wręcz tylko nagrobny-
mi zniczami, stało się już bardzo 
powszechne. Dlatego ważne jest 
nie tylko podejmowanie prób 
ratowania starej architektury 
sakralnej, ale i należyte kształto-
wanie świadomości o symbolice  
i znaczeniu sacrum wśród spo-
łeczności lokalnych. Mam nadzie-
ję, że lektura omawianej e-książki 
uświadomi mieszkańcom ziemi 
kłodzkiej, Śląska oraz wielu in-
nych miejscowości, że na ich 
terenie zachowały się w stanie 
szczątkowym cenne świadectwa 
ludowej kultury duchowej i ma-
terialnej. Są to zarówno obiekty 
architektury drewnianej, jak też 
kamienne kapliczki i krzyże przy-
drożne. Za wszelką cenę należy 
je chronić i zachować dla przy-
szłych pokoleń. Są to kategorie 
zabytków sakralnych, które jesz-
cze nie tak dawno stanowiły po-
wszechny i nieodłączny element 
sacrum krajobrazu kulturowego. 

Omawianej e-książki nie 
da się tak po prostu odstawić  
na półkę. Jest więcej niż prawdo-
podobne, że będzie się do niej 
wracać. Wraz z albumem wysta-
wy BM stanowi doskonały prze-
wodnik dla tych, dla których pa-
trzeć znaczy widzieć i rozumieć, 
czyli dla eksploratorów bogac-
twa kulturowego swych małych 
ojczyzn, świata sztuki religijnej  
i miłośników historii lubiących 
zagadnienia dziejów duszy i ta-
jemnice. Książka została napisana 
w miarę żywym i przystępnym 
językiem, bez niepotrzebnych 
naukowych wtrętów (przypisów). 
Kolejny, niezaprzeczalny atut, to 
bogata szata graficzna, ogromna 
ilość barwnych reprodukcji (rów-
nież map, zestawień graficznych, 
itp..) oraz rzetelne opracowanie 
tak obszernego tematu i użytecz-
ne bibliografie. 

Ważna rola sacrum 
we współczesnym życiu 
Polaków i w kulturze

W ostatniej dekadzie, niemal-
że gołym okiem, możemy już od-
notować swego rodzaju „eksplo-

zję” artykułów, książek, albumów, 
prezentacji multimedialnych,  
a także konkursów dedyko-
wanych polskim krzyżom i ka-
pliczkom przydrożnym, organi-
zowanych zarówno w szkołach, 
domach kultury, jak i na uczel-
niach wyższych z Politechni-
ką Krakowską na czele, które  
w dużej mierze uczą sztuki 
ważnego patrzenia na polski 
krajobraz kulturowy, a pośred-
nio akcentują sacrum i transcen-
dentny wymiar życia człowieka. 
Nota bene - w ułamku procenta - 
mam w tym procesie swój udział 
poprzez wystawę i katalog BM, 
jak i osobiste rozmowy oraz kon-
sultacje prowadzone z naukow-
cami, pasjonatami sacrum w kra-
jobrazie i w literaturze. W tym 
miejscu, godnym podkreślenia 
jest fakt, że niektóre polskie mia-
sta, a nawet całe podkarpackie 
regiony dokonały nowoczesnej  
i zarazem kompleksowej inwen-
taryzacji różnego typu pomni-
ków kultury, w tym także i małej 
architektury sakralnej. Uczyniono 
to także z myślą o ich wykorzy-
staniu zarówno przy opracowy-
waniu monografii, tworzeniu 
szlaków kulturowych, jak i przy 
podnoszeniu atrakcyjności tury-
stycznej swych małych ojczyzn. 

Godnym pochwały i naśla-
dowania jest działalność Sa-
morządu Małopolskiego, który 
z budżetu województwa co-
rocznie przeznacza ok. 500 tys. 
zł na dofinansowanie renowacji 
przydrożnych kapliczek. Dzięki 
tej świadomości i przeznaczanym 
na tej cel środkom finansowym, 
do chwili obecnej udało się  
w samej Małopolsce uratować 
ponad 450 kapliczek, przydroż-
nych krzyży oraz figur świętych 
usytuowanych w tym regionie. 
Należy tu podkreślić, że rów-
nież na polu nauki odnotowu-
jemy rosnące znaczenie sacrum  
w kulturze.  Prowadzi ono  
do coraz rozleglejszej i bardziej 
złożonej refleksji poświęconej re-
ligii i moralności. Współcześnie 
szereg naukowców bada różne 
typy sacrum obecne w kulturze. 

Posłowie: z Bożą mocą 
„więcej być” - odpowiedź 
na duchową zapaść Europy 
i cywilizacji Zachodniej 

Chrześcijańska z nazwy Euro-
pa nadal hołduje zasadzie przy-
jemności, a nie zasadzie prawdy, 
pozostaje odwrócona do Boga 
plecami, rzeczywiście umiera,  

i to na naszych oczach! Wystarczy 
tylko uważnie popatrzeć na to, 
co dzieje się chociażby na pół-
wyspie Iberyjskim (ziemi licznych 
świętych i mistyków, poprzeci-
nanej pątniczymi szlakami),  
we Francji - „pierwszej córy Ko-
ścioła katolickiego”, Belgii, Ho-
landii, Niemczech kard. Gerhard  
L. Müller, były prefekt Kongre-
gacji Nauki Wiary twierdzi, że 
niemiecką kulturę od dawna 
cechuje duch antykatolicki  
i antypapieski, a inscenizacja 
pseudobłogosławieństwa par 
jednopłciowych z 10 maja 2021 
roku stanowi bluźnierstwo i roz-
łam. 

„Na początku trzeciego 
tysiąclecia ludy Ziemi przeży-
wają przełom o dotychczas 
niewyobrażalnej skali – ekono-
miczny, ekologiczny, społeczny. 
Naukowcy widzą najbliższe dzie-
sięciolecie jako czas decydujący 
o przetrwaniu planety”. Tymi sło-
wami Peter Seewald rozpoczyna 
rozdział szósty swego wywiadu  
z Papieżem (zob. „Światłość świa-
ta. Papież, Kościół i znaki czasu”, 
wyd. Znak 2011) i uzasadnia go 
twierdząc, że podobny apokalip-
tyczny ton pojawił się w przemó-
wieniu Benedykta XVI do dyplo-
matów w Rzymie, już w styczniu 
2010 roku, a wcześniej w kazaniu 
wygłoszonym w Fatimie.

Dziś, na naszych oczach, 
człowiek Zachodu umiera, coraz 
bardziej przypomina duchowego 
kalekę (wręcz samobójcę), który 
w gonitwie za przyjemnościami, 
bogactwem i użyciem zagubił 
sacrum i utracił sens życia. Jedną 
z głównych przyczyn tego tra-
gicznego stanu rzeczy jest, jak 
pisze Dariusz Rozwadowski – 
 „Rewolucja kulturowa prowa-
dzona przez marksistów od lat 
60. XX w. [która] doprowadziła 
do dramatycznych spustoszeń 
w łonie cywilizacji zachodniej. 
Na naszych oczach odbywa się 
marsz w kierunku totalitaryzmu. 
Zdobycie kultury zgodnie z wy-
tycznymi Antonia Gramsciego, 
a następnie przekształcenie jej 
przez zaaplikowanie destrukcyj-
nych treści stworzonych przez 
szkołę frankfurcką – okazało się 
strategią genialną. Marksiści 
kulturowi w sposób pokojowy 
niemal doszczętnie zniszczyli 
cywilizację łacińską. Skutecznie 
zanegowali istnienie prawa na-
turalnego i prawdy obiektywnej, 
co doprowadziło do zrównania 
dobra i zła, prawdy i kłamstwa, 
grzechu i cnoty. Wszystkie za-

chowania, postawy, wartości  
od wieków uznawane za gor-
szące, niemoralne i wyniszcza-
jące ludzką psychikę – zostały 
usankcjonowane prawnie. Z kolei 
obrońcy tradycyjnego porządku 
świata są piętnowani, skazywani 
na ostracyzm, a nawet podda-
wani szykanom w świetle pra-
wa rzekomo zwalczającego tzw. 
mowę nienawiści„ (zob. tenże, 
Marksizm kulturowy. 50 lat walki 
z cywilizacją Zachodu, Wyd. Pro-
hibita 2018; E. Rocella, L. Scraf-
fa, Wojna z chrześcijaństwem.  
ONZ i Unia Europejska jako nowa 
ideologia, Częstochowa 2006;  
M. A. Peeters, Globalizacja za-
chodniej rewolucji kulturowej, 
Warszawa WSL 2010; W. Rosz-
kowski, Roztrzaskane lustro - 
Upadek cywilizacji zachodniej, 
Kraków Biały Kruk 2019). Nieste-
ty, ale marksistowskie, bolszewic-
kie, globalistyczne i antyludzkie 
idee są nadal odgórnie narzu-
cane społeczeństwom, i to nie 
tylko zachodnim. Dokonuje się to  
za pośrednictwem mediów, In-
ternetu, kina i teatru, szkoły i uni-
wersytetu, mody i lansowanego 
stylu życia, ale także za pomocą 
stanowionego opresyjnego pra-
wa, przez instytucje od wieków 
cieszące się ogromnym autory-
tetem, które w sposób niezauwa-
żalny dla milionów ludzi zostały 
przejęte i przebudowane przez 
marksistów kulturowych, by słu-
żyć rewolucji. Pilnie więc trzeba 
i należy stawiać sobie ważne py-
tania: jak do tego wszystkiego 
doszło? Na jakim etapie rewolucji 
jesteśmy? Co nas jeszcze czeka? 
Jak powinna być nasza adekwat-
na reakcja obronna?

Pseudoarchitekci nowego 
wspaniałego świata bez osobo-
wego Boga, jako ci którzy pró-
bują cywilizcję łacińską podbić, 
zawładnąć i zniszczyć, w tym 
celu starają się znaleźć w niej 
słabe punkty, albo je podstępnie 
wytworzyć. Ufam, że jako Pola-
cy stoimy na straży cywilizacji 
łacińskiej (personalistycznej). 
Należy więc tę cywilizację lepiej  
i głębiej rozumieć oraz ją strzec 
i zdecydowanie bronić. Bowiem 
tu chodzi o człowieka, jego życie, 
sens i cel ostateczny tego życia. 
Kiedy człowiek jest wyposażo-
ny w tę wiedzę, może na swój 
sposób przeciwstawiać się i prze-
ciwdziałać antykulturze (w tym 
globalizmowi) tam gdzie pracuje, 
gdzie jest obecny. Po to aby, nie 
ulegać schizofrenii, by nie dać 
się nabrać na iluzoryczne obiet-
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nice, na toksyczne wizje, które 
nagminnie roztacza się przed 
współczesnym człowiekiem. 

Tym bardziej, że w każdej 
cywilizacji powinien istnieć 
prymat ducha nad materią.  
W innym przypadku będzie po-
stępowała absolutyzacja natury, 
humanizacja zwierząt, będą ja-
kieś zwierzątka, roślinki, ale nie 
osoba. Obecnie na Zachodzie 
lansuje się i praktykuje prymat 
materii nad duchem. Ten ostat-
ni jest coraz bardziej rugowany  
z kolejnych obszarów naszego ży-
cia. Dlatego konieczną jest walka  
o obecność tego co duchowe 
i o prymat ducha nad materią 
(znowu dodać należy, iż nie jest 
to walka jedynie o charakterze 
lokalnym, czy też religijnym), ale 
jest to walka o to, co stanowi  
o istocie cywilizacji łacińskiej, 
czyli o prymacie ducha, aby 
duch rządził ciałem, a nie ciało 
duchem, aby człowiek mógł być 
panem samego siebie. Eliminacja 
religii i chrześcijańskiej kultury 
oraz obrzędowości w Europie, jak 
też redefinicja rodziny, jej osła-
bianie i rozpad (ale uwaga! bez 
klasycznie rozumianej rodziny 
nie będzie cywilizacji łacińskiej) 
z pewnością prowadzi do utra-
ty tożsamości, jak i jej trwania.  
W tym miejscu, może ktoś po-
wie - no to po prostu cywiliza-
cji łacińskiej nie będzie. A jak jej 
nie będzie, to powstaje pytanie: 
jak dotąd personalistycznie 
pojętego człowieka postrzega 
owa nowa cywilizacja, kolejna  
z gromadnych? Czy jest to suwe-
renny podmiot, osoba, która de-
cyduje o sobie, która ma prawo  
do osobistego rozwoju i szczę-
ścia, czy pozostaje anonimową 
nic nie znaczą jednostką? Czy jest 
to kolejna, zakamuflowana for-
muła niewolnictwa, uzależnienia, 
lub służalczości, czy też jedynie 
totalnej służebności? Bo w cywi-
lizacjach gromadnych właśnie  
o to chodzi, że nie ma tam miej-
sca dla człowieka jako osoby.  
A jak nie ma miejsca dla człowie-
ka jako osoby, to nie ma miejsca 
dla określonych uprawnień, ja-
kie człowiek i rodzina powinna 
posiadać. Natychmiast pojawia 
się zagrożenie nowego typu 
totalitaryzmu, który korzystając  
z doświadczeń dotychczasowych 
tego typu systemów - jako im-
periów (m.in. było imperium 
perskie, mongolskie, Osmań-
skie, czy Rosja carska, ale były 
to imperia bezwzględne, gdzie 
wszyscy i wszystko było wła-

snością przywódcy, który mógł 
z każdym zrobić wszystko, a jego 
wola była ponad prawem).

Co  w i ę c e j ,  d o k o n u j ą c  
w dziejach ludzkości postępu 
równocześnie należy podtrzy-
mywać tradycję, która wyraża się  
w szacunku m.in. do polskiej 
historii, do Kościoła, do rodziny 
(ta stanowi fundament każde-
go społeczeństwa i „budulec” 
cywilizacji łacińskiej). Niestety 
dziś podważa się fundamenty, 
a przez to podważa się wszyst-
ko co tworzy i stanowi na świat 
zachodni. Należy zdecydowanie 
podjąć trud powrotu do podstaw 
chrześcijaństwa, bo dzięki temu 
nastąpi wzmocnienie cywilizacji 
łacińskiej, a zarazem umocnie-
nie tych wszystkich praw, jakie 
człowiek powinien posiadać 
jako osoba. Mówię tu o historii, 
tradycji, duchowości i kulturze 
chrześcijańskiej, bo ona jest naj-
ważniejsza. Jak my ją obronimy 
uczcimy, przeżyjemy, zapiszemy 
i wspomnimy, taka będzie Polska 
i Kościół Lokalny.

Wobec powyższego, nie daj-
my sobie ani odgórnie narzucić, 
ani wmówić toksycznych prze-
konań. Bez Trójjedynego Boga 
Miłości, który w swoim Synu 
Jezusie Chrystusie przyjął nasze 
człowieczeństwo, wybawił nas 
z grzechów oraz obdarzył łaską 
miłości miłosiernej i pojednania, 
nie ma w Europie humanizmu 
godnego tego imienia. Co więcej, 
życie moralne jest dla człowieka 
istotną i permanentną edukacją 
angażującą całego człowieka,  
a nie bezpłodną retoryką sche-
matów. Nie zapominajmy, że 
każda religia zawiera w sobie 
trzy elementy. Są to: wiara, życie 
duchowe i moralność. Ściśle są 
związane z nimi kolejno: wyzna-
nie wiary, kult (liturgia) i zasady 
postępowania oraz konkretne 
czyny. Powyższe trzy elementy 
odpowiadają trzem częściom 
ludzkiej duszy: umysłowi (czyli 
części rozumnej), sercu i woli. 
Mówiąc najogólniej wartości mo-
ralne to wskazania, jak mądrze, 
godnie, solidarnie i dobrze żyć - 
będąc darem dla innych. Służą 
one prymatowi ducha i osoby, 
personalizmowi oraz powszech-
nemu dobru. Stanowią swego 
rodzaju „kompas” przy podej-
mowaniu właściwych decyzji  
i działań (m.in. zgodnych ze złotą 
regułą i Dekalogiem). W efekcie, 
dają poczucie sensu, budują god-
ne i konstruktywne relacje z ludź-
mi, służą utrzymaniu życia, dobra 

wspólnego, prawdy, jedności  
i pokoju na ziemi. Stąd pomimo 
kryzysu etyki i moralności, su-
mienie (dla chrześcijan jest to 
głos wewnętrzny wzywający, 
by bezwzględnie czynić dobro, 
a unikać zła) nie jest reliktem 
przeszłości. Ono było, jest i bę-
dzie skuteczną pomocą nie tyko 
w rozwiązywaniu dylematów 
moralnych, jak też niezbywal-
nym drogowskazem w dąże-
niu do pełni dobra i szczęścia 
(autorealizacji człowieka i speł-
nienia w trynitarnej komunii),  
a dla chrześcijan wręcz głosem 
Ducha Św. uczącym jak całą 
pełnią żyć w Chrystusie. Żywe 
i czułe sumienie, jak twierdzi 
chociażby Viktor Frankl (1905 - 
1997) to dla człowieka jedyny 
ratunek przed skutkami egzy-
stencjalnej pustki: narcyzmem, 
hedonizmem, konformizmem 
(zob. tenże: Bóg ukryty. W poszu-
kiwaniu ostatecznego sensu oraz 
Człowiek w poszukiwaniu sensu 
i Nieuświadomiony Bóg). Bene-
dykt XVI w dniu 24 lipca 2007 
r. nauczał: „sumienie w tradycji 
chrześcijańskiej oznacza ‘pozna-
nie siebie’: jesteśmy otwarci, nasz 
byt jest otwarty, można usłyszeć 
głos samego bytu, głos Boga […] 
w głębi naszego bytu możemy 
nie tylko dostrzec potrzebę chwi-
li, nie tylko sprawy materialne, 
ale także możemy usłyszeć głos 
Stwórcy i w ten sposób poznać, 
co jest dobre a co złe”.

Tenże Papież z Bawarii -„Mo-
zart Teologii” w 2005 r. w Kolo-
nii w proroczym duchu nauczał 
mówiąc, że „w zakończonym nie-
dawno stuleciu przeżywaliśmy 
rewolucje, których wspólnym 
programem było to, aby nie 
oczekiwać niczego od Boga, 
lecz całkowicie wziąć losy świata  
we własne ręce, aby zmienić jego 
warunki. W ten sposób ludzki  
i cząstkowy punkt widzenia 
przyjmowano za absolutną miarę 
ukierunkowania. Absolutyzacja 
tego, co nie jest absolutne, lecz 
względne, nazywa się totalita-
ryzmem”.

Przed każdym świadomym 
człowiekiem, przed rodziną, 
narodem, ale także szkołą i uni-
wersytetem, z Kościołem na cze-
le, stoi fundamentalne zadanie 
(misja) przybliżania człowieka 
do największego dobra, jakim 
jest Trójjedyny Bóg Miłość. Bez 
zdecydowanej, konsekwentnej  
i systemowej realizacji tego za-
dania wszelkie wspólnoty ludz-
kie skazane są na bezowocność  

i ostatecznie tracą rację swo-
jego istnienia. W Trójjedynym 
Bogu - Miłości Najwyższej jest 
zapewniona przyszłość. Tylko 
On nadaje sens życiu ludzkiemu 
i może doprowadzić je do pełni. 
Tak naprawdę tylko Bóg kocha 
każdego człowieka bezgranicz-
ne i dla każdego jest prawdziwie 
dobry, szukający i miłosierny. 
W konsekwencji, „przyszłość - 
pouczał nie tylko Niemców  
i Europejczyków Benedykt XVI - 
jest tam gdzie jest Bóg” (z całą 
mocą podkreślił to zwłaszcza  
w przemówieniu pożegnalnym, 
jakie wygłosił 25 września 2011 r. 
na lotnisku w Lahr k/ Fryburga; 
nb. było to także hasło jego 
pielgrzymki do Niemiec). Tylko 
wtedy, gdy przyszłość jest pewna  
jako rzeczywistość pozytywna, 
można godnie i z nadzieją żyć  
w teraźniejszości. Życie człowieka 
nie znosi pustki jeśli nie zbuduje 
osobowej relacji z Trójjedynym 
Bogiem, to wybierze bożki, pa-
tologie, uzależnienia, stanie się 
karłem oraz niewolnikiem swego 
ciała, lęków, rzeczy lub innych lu-
dzi. Tam gdzie człowiek nie szuka 
i nie dostrzega już Trójjedyne-
go Boga, życie staje się totalnie 
bezsensowne i puste. Wszystko 
jest względne, niewystarczające, 
przemijające. Wówczas życie, jak 
głosił Kohelet, to „marność nad 
marnościami” (zob. Koh1,2-11).

Na koniec, niechaj nas oświe-
cają, krzepią, budują i inspirują 
do chrześcijańskiego świadectwa 
słowa Prymasa Tysiąclecia, któ-
ry przemawiając we Włocławku  
9 października 1966 roku, pod-
kreślał, że „dzieciom Bożym przy-
sługuje radość, pogoda, ufność. 
Wyzwalać się będziemy ze smut-
ku i zwątpień; nie poddamy się 
przygnębieniom, nie będziemy 
myśleli, że zło jest mocniejsze 
od dobra. Przestaniemy surowo 
oceniać ludzi i narzekać na czasy,  
w których żyjemy, bo czasy 
są trudne dla tych, którzy je 
przeżywają, i nigdy nie można 
powiedzieć, które są gorsze – 
czy te, co minęły, czy te, które 
są dzisiaj. Bóg jest mocniejszy 
nad wszystko, w każdych wie-
kach i czasach, bo On jest Królem 
wieków” („Dzieła zebrane”, t. 18, 
s. 156).

Fotografie są dziełem 
ks. T. Fitycha i pochodzą 
ze zbiorów Autora.
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Marianna Orańska to wy-
jątkowa postać w historii ziemi 
ząbkowickiej i kłodzkiej XIX wie-
ku. Jej życie, a w szczególności 
praca przy budowie pałacu  
w Kamieńcu Ząbkowickim oraz 
działalność gospodarcza w roz-
ległych dobrach na terenie ziemi 
ząbkowickiej i kłodzkiej, może 
dzisiaj budzić podziw i uznanie. 
Nie można też pominąć przy tej 
okazji działalności filantropijnej 
na rzecz ludności zamieszkują-
cej te tereny. Około 1850 r. już  
po rozwodzie z mężem Albrech-
tem Pruskim, Marianna zainte-
resowała się okolicami Złotego 
Stoku, w szczególności tymi, znaj-
dującymi się po drugiej stronie 
granicy, na tak zwanym Śląsku 
Austriackim. Powód tego zainte-
resowania wynikał z konieczności 
radzenia sobie w niesprzyjają-
cej sytuacji, w jakiej się znalazła  
w tym czasie. Po rozwodzie  
z Albrechtem i związaniem się ze 
swoim pracownikiem, później-
szym osobistym sekretarzem - 
Johannesem van Rossumem, 
wybuchł skandal na dworach 
w Berlinie i Hadze, które zerwały  
z nią wszelkie kontakty. Co wię-
cej, król Pruski Fryderyk Wilhelm 
IV zakazał jej pobytu na teryto-
rium Prus dłuższego niż jedna 
doba, z koniecznością każdora-
zowego meldowania się na po-
licji przy wjeździe i wyjeździe1. 
W tej sytuacji, aby móc sprawnie 
zarządzać rozległymi dobrami,  
a także kontynuować niedokoń-
czoną jeszcze budowę pałacu  
w Kamieńcu Ząbkowickim, Ma-
rianna w 1853 r. zakupiła nie-
wielki majątek we wsi Bila Voda, 
położonej 3 km od Złotego Stoku 
po austriackiej stronie granicy2. 
Od tego momentu rozpoczyna 
się jej działalność gospodarcza 
i charytatywna w tym rejonie. 

Złoty Stok w połowie XIX w. 

Złoty Stok, ówczesny Re-
ichenstein, po wojnie trzydziesto-
letniej wyszedł bardzo zniszczony 
i zadłużony. Można powiedzieć, 
że koniec wojny trzydziestolet-
niej to też koniec górnictwa złota 
w Złotym Stoku3. W 1679 roku 
przybył do Złotego Stoku nieja-
ki Jan Scharffenberg - aptekarz, 

górnik i alchemik, który wraz  
ze swoim krewnym, Janem Pau-
vensem stał się prekursorem 
wydobycia rud arsenowych  
i produkcji arszeniku według wy-
myślonej przez siebie metody4. 
Ważną datą dla Złotego Stoku 
był rok 1709, gdy syn Scharffen-
berga - Jan, uruchomił pierwszą  
na świecie instalację do produkcji 
arszeniku5. Produkcja arszeniku 
odbywała się w starej hucie, zbu-
dowanej jeszcze w 1663 r. Mia-
sto z tego czasu można oglądać  
na rycinie F.B.Wernera, pocho-
dzącej z około 1750 r. 

Od tego momentu górnic-
two złotostockie związane jest 
wyłącznie z pozyskiwaniem rud 
arsenowych i produkcją arszeni-
ku, a później związków arseno-
wych6. Dnia 16 XII 1740 r. wojska 
pruskie pod dowództwem króla 
Fryderyka II przekroczyły grani-
ce Śląska. Już w styczniu 1741 r. 
zajęły niemal cały Dolny Śląsk, 
co zostało usankcjonowane Po-
kojem Wrocławskim, zawartym 
11 czerwca 1742 r., w wyniku 
którego znakomita część Śląska 
została włączona do Prus i tylko 
część księstwa karniowskiego, 
opawskiego i cieszyńskiego 
oraz niewielkie obszary daw-
nego księstwa nyskiego pozo-
stały przy habsburskiej Austrii7. 
I chociaż, jak się później okazało, 
był to dopiero początek działań 
wojennych o Śląsk, Fryderyk II 
dokonał tutaj istotnych zmian. 
Po pierwsze, powołał specjalne 
ministerstwo śląskie, podpo-
rządkowane bezpośrednio kró-
lowi, któremu podlegały dwie 
kamery wojenno – dominialne 
we Wrocławiu i Głogowie, będące 
ośrodkami władzy administra-
cyjnej. Po drugie, cały Śląsk po-
dzielono wówczas na powiaty, 
a Złoty Stok został włączony 
wówczas do nowo powstałego 
powiatu ząbkowickiego i stał 
się miastem granicznym8. Około  
2 km od centrum miasteczka,  
na stokach wzniesienia Hut-
berg poprowadzono granicę 
pomiędzy Prusami i Austrią, od-
dzielającą Złoty Stok od leżącej  
po przeciwnej stronie granicy 
miejscowości Weisswasser (dzi-
siaj Bila Voda)9. Zmiana panowa-
nia austriackiego na pruskie mia-

ła istotny wpływ na górnictwo  
i hutnictwo złotostockie. Pomimo 
zniszczeń wojennych, w 1747 r.  
w Złotym Stoku pracowały  
2 kopalnie rudy arsenowej,  
2 kruszarnie do jej wzbogaca-
nia, 2 huty arszeniku, cegielnia 
oraz kamieniołom wapienia10. 
Około połowy XVIII w. wzrasta 
rola Złotego Stoku jako ośrodka 
górniczo - hutniczego, o czym 
może świadczyć utworzenie  
w 1769 r. Śląskiego Wyższego 
Urzędu Górniczego, zarządza-
jącego wszystkimi kopalniami  
na Śląsku, który mieścił się  
do 1777 roku w budynku daw-
nej mennicy książęcej11. Cieka-
wostką z tego okresu świadczącą  
o znaczeniu złotostockiego gór-
nictwa może być fakt odwiedze-
nia kopalni i wapienników w dniu 
27 sierpnia 1790 r. przez samego 

Johanna Wolfganga Goethego, 
podczas jego podróży po Ślą-
sku12. W XIX wieku rozpoczęto 
odzyskiwanie złota z wypał-
ków poarsenowych metodą 
amalgamacji oraz produkcję 
czerwonego szkła arsenowego.  
W połowie XIX w. Złoty Stok szyb-
ko się rozwijał, w 1840 r. liczył 
1803 mieszkańców, a kopalnie 
złotostockie zatrudniały około 
150 górników13. W 1846 r. oddano 
do użytku nową szosę z Kłodz-
ka do Nysy, która bardzo ożywi-
ła tutejszą gospodarkę14. Obok 
ośrodka górnictwa i hutnictwa 
arsenu, z uwagi na występowa-
nie niewielkich złóż zdolomityzo-
wanych wapieni krystalicznych, 
Złoty Stok był też już w końcu 
XVIII w. ośrodkiem wydobycia  
i produkcji wapna budowlanego 
i technologicznego15. Pierwsza, 

Złoty Stok w poł. XVIII w. wg F. B. Wernhera. Zbiór własny.  

Jerzy Organiściak

DZIAŁALNOŚĆ MARIANNY ORAŃSKIEJ I JEJ  
SPADKOBIERCÓW NA POGRANICZU POLSKO – CZESKIM

Wapienniki w Złotym Stoku na wzgórzu Hutberg na pocz. XIX w. wg Endlera. Zbiór własny.



35Ziemia Kłodzka nr 307-308/czerwiec - lipiec 2021

pośrednia wzmianka o wapien-
nictwie złotostockim pochodzi 
z 1731 roku, gdzie stwierdza 
się, że dzierżawca wapienni-
ków Siegmund Kahler funduje  
na Krzyżowej Górze kaplicę pod 
wezwaniem św. Anny16. Wapien-
nictwo złotostockie posiadało  
z końcem XVIII w. czołową po-
zycję wśród ośrodków wapien-
niczych na Śląsku17. W końcu 
XVIII w. kamieniołomy wapienia 
i piece wapiennicze w rejonie 
Złotego Stoku działały w kilku 
miejscach. Największy zespół pie-
ców wapienniczych znajdował 
się na stoku wzgórza Hutberg, 
przez które przebiegała granica 
prusko – austriacka. Znajdowa-
ło się tam pięć wapienników  
i dwa łomy18. Na początku XIX w.  
po pruskiej stronie granicy po-
wstały wielkie kamieniołomy, 
które były przedzielone grani-
cą posiadłości miasta Złoty Stok  
i posiadłości królewskich. Miastu 
podlegała górna część wyrobi-
ska, z którego kamień wapienny 
wciągano do góry za pomocą 
drewnianej windy i wypalano 
w tzw. wysokim wapienniku. 
Domenie królewskiej podlegała 
dolna część wyrobiska, z której 
kamień wapienny był przewożo-
ny taczkami do wapiennika poło-
żonego na południowy wschód 
od głównego wyrobiska. 

W połowie XIX w. zostaje 
otwarty na wzgórzu Hutberg 
następny łom wapienia, znaj-
dujący się koło znanej w tym 
czasie gospody Gucke19.

Bila Voda od połowy XVIII 
do połowy XIX w. 

Na południowy wschód  
od Złotego Stoku, po czeskiej 
stronie leży dzisiaj miejscowość 

Bila Voda, dawniej Weisswasser. 
W połowie XVIII w. miejscowość 
Weisswasser należała do majątku 
Doboszowice, którego właścicie-
lami była rodzina von Lichtenste-
in – Castelcorn20. Z tej rodziny 
wywodził się Jakub Ernest von 
Lichtenstein - Castelkorn (1690 - 
1747), wybitny dostojnik kościel-
ny, od 1709 kanonik ołomuniecki, 
od 1739 biskup Ołomuńca, póź-
niej prymas Niemiec21 W 1723 r. 
ufundował on w Bila Voda ko-
legium pijarów - jedyną szkołę 
prowadzoną przez to zgroma-
dzenie na Śląsku, która rozpo-
częła swoją działalność w 1727 r. 
Pijarzy przyjechali do Bila Voda 
z morawskiego Kromieryża.  
W II połowie XVIII w. pijarzy  
w miejscu starego XVII wieczne-
go kościoła wybudowali nowy, 
barokowy kościół, p.w. Nawie-
dzenia NPM, poświęcony w 1765, 
konsekrowany przez biskupa 
wrocławskiego Filipa Gotthar-
da Schaffgotscha w 1777 r.  
W zachodniej części miejscowo-
ści ojciec Jakuba Ernsta - Franci-

szek Karol von Lichtenstein-Ca-
stelkorn wybudował niewielki 
pałac z zabudowaniami gospo-
darczymi, wzmiankowany po raz 
pierwszy w 1691 r.22. W 1714 r. 
pałac odziedziczył Jakub Ernest, 
który nakazał go przebudować 
i powiększyć. W wyniku I wojny 
śląskiej Bila Voda od 1742 r. stała 
się miejscowością graniczną, po-
zostającą po austriackiej części 
Śląska.

Ciekawostką może być fakt, 
że po pierwszej wojnie śląskiej  
w pałacu w Bila Voda obradowała 
komisja graniczna, wytyczająca 
granicę pomiędzy Prusami i Au-
strią. W 1748 r. cesarzowa Maria 
Teresa podzieliła miejscowość 
Bila Voda na dwie części: część 
miejską - dolną i wieś w pobliżu 
pałacu. Ustanowiła także targi 
cztery razy w roku. Powodem 
takiej decyzji cesarzowej było 
pobudzenie gospodarcze tej 
miejscowości, która w wyniku 
przeprowadzenia nieopodal 
granicy, została pozbawiona 
rynków śląskich. 

Na początku XIX w. Bila Voda 
była niewielką miejscowością 
liczącą 1023 mieszkańców  
w 166 domach23. Kolegium 
pijarskie do połowy XVIII w. 
odgrywało poważną rolę jako 
wybitny ośrodek kultury i nauki 
w tej części Śląska. Po ustano-
wieniu granicy pomiędzy Pru-
sami i Austrią, a szczególnie po 
zakończeniu wojen śląskich jego 
znaczenie spadło. 

W 1829 r. zlikwidowano 
gimnazjum, niedługo potem 
kolegium, pozostawiając pija-
rom prowadzenie 3-klasowej 
szkoły podstawowej, a w 1872 r. 
pijarzy ostatecznie opuścili Bila 
Voda i pozostali tylko na pa-
rafii24. Ważnym wydarzeniem  

w historii miejscowości był krótki 
pobyt cesarza Józefa II w dniu  
31 sierpnia 1779 roku, upamięt-
niony pomnikiem i pamiątkową 
tablicą. Po śmierci fundatora Ja-
kuba Ernesta Lichtensteina - Ca-
stelkorna w 1747 r. majątek stał 
się własnością spokrewnionych  
z Lichtensteinami - harbiów von 
Salm. Od 1794 r. był własnością 
hrabiego Antoniego von Schle-
genberg'a, a potem hrabiego von 
Haugwitz'a. Następnie zadłużony 
majątek kupili na licytacji Ludwik 
i Agnieszka hrabiowie d'Ambly  
z Lotaryngii, którzy gospoda-
rowali tutaj do 1853 r.25. W tym 
roku weszła w jego posiadanie 
Marianna Wilhelmina Orańska26. 

Marianna Orańska i jej 
spadkobiercy 
w Złotym Stoku i Bila Voda

Sytuacja Marianny Orańskiej 
po rozwodzie w 1849 r. była nie 
do pozazdroszczenia. Jak już wy-
żej wspomniano, na podstawie 
rozkazu króla Prus Fryderyka 
Wilhelma IV, Marianna nie mogła 
przebywać dłużej niż jedną dobę 
na terenie państwa pruskiego. 
Było to bardzo kłopotliwe, bo 
królewna posiadała rozległe do-
bra w okolicach Kamieńca Ząb-
kowickiego i na ziemi kłodzkiej, 
nie mówiąc już o nie zakończonej 
budowie pałacu kamienieckie-
go. Ponieważ niemal wszystkie 
posiadłości Marianny leżały  
w pobliżu granicy z Austrią, po-
jawił się pomysł, aby kupić jakiś 
majątek gdzieś blisko granicy 
i stamtąd nim zarządzać. Taka 
możliwość pojawiła się w 1853 r., 
gdy zadłużony, niewielki majątek 
w Bila Voda został wystawiony 
na sprzedaż. W tym samym roku 
dnia 1 sierpnia doszło do trans-Łom wapienia w pobliżu gospody Gucke. Zbiór własny.  

 Teren przygraniczny pomiędzy Złotym Stokiem (Reichenstein) i Bila Voda (Weisswasser) wg mapy z 1924 r. 
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akcji i za kwotę 175 000 talarów 
Marianna stała się właścicielką 
tego majątku27. 

Majątek składał się ze skrom-
nego, jednokondygnacyjnego 
pałacu otoczonego niewiel-
kim parkiem i zabudowaniami 
folwarku. Wkrótce po objęciu  
w posiadanie majątku, Marian-
na nakazała przebudowę pałacu  
i jego otoczenia. Autorem projek-
tu przebudowy był najprawdo-
podobniej Ferdynand Martius - 
projektant i budowniczy pała-
cu w Kamieńcu Ząbkowickim28. 
Odnowiono wówczas wnętrza 
pałacowe, podwyższono bu-
dynek pałacowy o jedno piętro  
na skrzydłach, w budynku głów-
nym wybudowano wieżyczkę. 

Przekształcono wówczas 
również dawny ogród przypa-
łacowy z barokowego w ogród 
w stylu angielskim, z pozostawie-
niem dwóch barokowych rzeźb  
św. Wendelina i św. Floriana,  
a od strony północnej zbudo-
wano dom ogrodnika, oranżerię 
oraz dom kawalerski. Wkrótce za-
łożono także stadninę koni. Pałac 
w Bila Voda był ulubionym miej-
scem wypoczynku Marianny oraz 
jej licznych gości. Był oddalony 
zaledwie około 1 km od przejścia 
granicznego, znajdującego się 
dokładnie w tym samym miejscu 
co dzisiaj, do którego prowadziła 
piękna, lipowa aleja. Marianna 
uwielbiała jazdę konną i często 
odbywała przejażdżki po okoli-
cach. Ulubionym miejscem jej 
spacerów i przejażdżek konnych 
była Safarova Skala, położona  
w pięknej dolinie Białego Potoku 
oraz okolice małej wsi Tannzap-
fen. 

Po 1860 r. majątek Weisswas-
ser był nadal poszerzany. W tym 

czasie do majątku Weisswasser 
należała znana w okolicy winiar-
nia i gospoda Gucke, znajdująca 
się na północnym stoku wzgórza 
Hutberg, położona na wysokości 
382 m n.p.m., tuż nad krawędzią 
kamieniołomu wapieni dolomi-
tycznych. 

Gospoda ta powstała przy 
drodze granicznej, prowadzącej 
ze Złotego Stoku do Lądka-Zdro-
ju przez kolonię Jedloviec (daw-
niej Tannzapfen), osadę Różenec, 
leżącą pod przełęczą o tej samej 
nazwie (dawniej Rosenkranz)  
i Orłowiec (dawniej Schonau). 
Gospoda ta miała początkowo 
charakter zajazdu dla podróżują-
cych w kierunku ziemi kłodzkiej 
do czasu, gdy Marianna nakaza-
ła zbudowanie drogi ze Złotego 
Stoku do Lądka Zdroju, co miało 
miejsce na tym odcinku około 
1860 r. Później gospoda stała się 
modnym lokalem gastronomicz-
nym i rozrywkowym, głównie dla 
mieszkańców Złotego Stoku,  
o czym świadczą liczne reklamy 
w miejscowej prasie. 

Lokal słynął z kuchni austriac-
kiej, posiadał około 150 miejsc, 
była tam sala taneczna, obok 
znajdował się ogród z werandą, 
skąd rozciągał się wspaniały wi-
dok na okolicę. Przy dobrej wi-
doczności można było zobaczyć 
Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim, 
Ząbkowice, a nawet Ślężę. Go-
spoda została prawdopodobnie 
dokupiona i włączona do posia-
dłości Marianny około roku 1870 
roku29. Lokal posiadał kilku dzier-
żawców i funkcjonował jeszcze 
do 1947 r., kiedy ze względu  
na bliskość granicy został za-
mknięty, wkrótce rozszabrowany, 
a na początku lat 50. całkowicie 
rozebrany30. 

Marianna Orańska około 
1860 r. stała się również wła-
ścicielką dawnych wapien-
ników królewskich w Złotym 
Stoku, zwanych w tym czasie 
wapiennikami książęcymi (He-
rzogliche Kalkwerke, przypis 
autora) lub też Pańskimi (Herr-
schaftliche Kalkwerke, przypis 
autora.)31. Istniały one obok ze-
społu wapienników miejskich 
(Stadtliche Kalkwerke, przypis 
autora). Powodem zakupu była 
prawdopodobnie konieczność 
zapewnienia dostaw wapna bu-
dowlanego do budowy pałacu 
kamienieckiego, a także sprzedaż 
wapna na zewnątrz. Wapienni-
ki te istniały już od pocz. XIX w.. 
i były przedmiotem zakupów  
i dzierżawy.

Podobnie było w czasach 
królewny, która zaraz po zaku-
pie je wydzierżawiła. W końcu 
XIX w. jeden z wapienników na-
leżących do Marianny przeszedł 
etap modernizacji. W II połowie 
XIX w. uruchomiono na wzgó-
rzu Hutberg nowy kamieniołom 
zdolomitozowanych wapieni, 
znajdujący się tuż za granicą 
w majątku Weisswasser (dzisiaj 
zwany „Kukacka”, przypis auto-
ra), który dostarczał wapienia 
dla tych wapienników, z pomi-
nięciem kamieniołomu miejskie-
go (dzisiaj „Bajcerówka”, przyp. 
J.O.). Być może uruchomienie 
nowego wyrobiska było ini-
cjatywą Marianny Orańskiej? 
Jak już wcześniej wspomnia-
no, były dzierżawione różnym 
przedsiębiorcom. W latach 80. 
XIX wieku dzierżawił je Oswald 
Weiss, potem krótko L. Grosser,  
a po nim od końca lat 90. XIX w. 
aż do 1929 r. August Neugebau-
er32. W 1929 r. dzierżawę przejął 

od niego Max Leuchtenberger, 
który był także dzierżawcą,  
a później właścicielem kamienio-
łomów w Stroniu Śląskim nale-
żących wcześniej do Marianny33.  
To on też dokonał w połowie lat 
30. XX w. modernizacji wapien-
ników do pracy ciągłej. 

Wapienniki miejskie od koń-
ca XIX w. aż do II wojny światowej 
dzierżawił A. Jaerschke, równo-
cześnie właściciel fabryki zapałek 
w Złotym Stoku34. Wapienniki jak 
również pozostałe dobra związa-
ne z majątkiem Bila Voda, stały 
się po śmierci Marianny w 1883 r. 
własnością jej spadkobierców: 
do 1906 r. własnością jej córki  
– Aleksandryny, a po jej śmierci, 
jej córki a wnuczki Marianny - 
Charlotty von Reuss (do 1917 r.)35. 

Z uwagi na prowadzenie 
intensywnej gospodarki leśnej, 
budowano na terenach leśnych 
drogi i leśniczówki i tak się też 
stało w pobliżu Złotego Stoku, 
gdy na potrzeby gospodarki le-
śnej zbudowano około 1860 r. 
leśniczówkę Biała Góra. 

Marianna ciągle poszerzała 
swoją posiadłość w Bila Voda 
drogą nowych zakupów. I tak  
w dnia 23 lutego 1863 r. doku-
piła niewielkie połacie gruntów  
w Kamienicy i Błotnicy od Carla 
Weissa za kwotę 3500 marek wraz 
ze znajdującymi się tam zabudo-
waniami oraz wapiennikiem36.  
W związku z opuszczeniem przez 
pijarów Bila Voda w 1872 r. i likwi-
dacją szkoły podstawowej, którą 
prowadzili, Marianna ufundowała 
tam nową szkołę podstawową, 
znajdująca się blisko pałacu, 
którą uroczyście otwarto w dniu  
27 kwietnia 1873 r.37. 

Marianna często gościła  
w Złotym Stoku i okolicach. 

Dawny klasztor i kolegium pijarów w Bila Voda. Fot. J. Organiściak. Pałac w Bila Voda po przebudowie w poł. XIX w. (materiały APWr. Oddział Kamieniec 
Ząbkowicki).  
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Dobrze znała tamtejszego, pro-
testanckiego pastora, którego 
często „dotowała” na różne cele. 
W 1850 r. przy ówczesnej ulicy 
Pfarrgasse (dzisiaj św. Jadwigi 
5, przypis autora) miejscowa 
gmina ewangelicka postanowiła 
wybudować pastorówkę, gdzie 
znajdowałoby się mieszkanie dla 
pastora, a także miejsce spotkań 
gminy. Zwrócono się z prośbą  
o wsparcie finansowe do Marian-
ny Orańskiej, która przekazała  
na ten cel 3000 marek. Budynek 
zaprojektował budowniczy pa-
łacu w Kamieńcu Ząbkowickim 
– Ferdynand Martius. Budowa 
została ukończona w 1853 r.38. 

Z uwagi na swoje zaintereso-
wanie sztuką, Marianna często 
przebywała w Złotym Stoku  
i pewnego razu zwiedzała fa-
brykę porcelany w Błotnicy 
(Reichensteiner Porcelan Manu-
faktur in Plottnitz-Reichenstein 
in Schl. ). Fabryka znajdowała 
się w Złotym Stoku, ale leżała 
na gruntach wsi Błotnica. Pod-
czas zwiedzania zakładu zwró-

ciła uwagę na zdolnego ucznia, 
pomocnika malarza porcelany - 
Jokela. Uczniem tym był młody 
chłopiec – Karl Joseph Schwarzer, 
pochodzący z Lasek. Ponieważ 
wyróżniał się talentem, ufundo-
wała mu stypendium i wysłała  
do Akademii Sztuk Pięknych 
w Monachium, po ukończeniu 
której, juz jako uznany malarz 
mieszkał l i tworzył w Rzymie39. 

Należ y wspomnieć też  
o drodze biegnącej od strony 
Ząbkowic Śląskich i Kamień-
ca Ząbkowickiego przez Złoty 
Stok i dalej stokami Jawornika 
Wielkiego przez Przełęcz Jawo-
rową (702 m n.p.m.) w kierunku 
Lądka - Zdroju i dalej do Stro-
nia Śląskiego i Bolesławowa, 
zwanej dzisiaj przez niektórych 
Drogą Marianny40. Było to wielkie 
przedsięwzięcie inwestycyjne, 
realizowane w latach 1845 – 
1860, związane głównie z celami 
biznesowymi. Chodziło o połą-
czenie należących do Marianny 
terenów leśnych, położonych  
w Górach Złotych, Bialskich i Ma-

sywie Śnieżnika w celu odbioru 
pozyskiwanego drewna oraz 
obsługi leżących tam wielkich 
tartaków. W założeniu była to 
droga publiczna i mogła być wy-
korzystywana przez osoby trze-
cie, które musiały płacić myto. 
Ważną kwestią przy budowie 
drogi, postawioną jako priorytet 
przez inwestorkę było, ażeby pra-
cowali tutaj najmowani do pracy 
miejscowi chłopi i bezrobotni, co 
dawało im i ich rodzinom możli-
wość egzystencji41. 

Marianna Orańska przeby-
wa na terenie Bila Voda i Zło-
tego Stoku do 1880 r.42 Po tym 
okresie wyjechała do swojego 
pałacu w Erbach, gdzie miesz-
kała do śmierci, która nastąpiła 
29 maja 1883 r. 

W Złotym Stoku istnieje 
jeszcze jeden obiekt, który 
związany jest pośrednio z po-
stacią Marianny Orańskiej. Jest 
to dawny dom „Fundacji Marian-
ny” zwany „Mariannenstift” przy 
dzisiejszej ul. Św. Jadwigi 1. (daw-
niej Pfarrgasse, przypis autora). 

Fundacja powstała w 1890 r.  
w związku z obchodzoną wów-
czas 350 rocznicą powstania pa-
rafii ewangelickiej w Złotym Sto-
ku. Nazwa nie została wybrana 
przypadkowo. Niedawno zmarła 
Marianna Orańska była dobrze 
znana w Złotym Stoku z działal-
ności dobroczynnej. Po wtóre, 
głównymi darczyńcami funda-
cji były jej dzieci: spadkobierca 
dóbr kamieniecko – kłodzkich, 
książę Albrecht Młodszy (1837 
– 1906) wraz żoną na Kamieńcu 
oraz księżniczka Aleksandryna 
(1842 – 1906) wraz z mężem, 
właścicielka majątku Weisswas-
ser. Celem fundacji było zapew-
nienie opieki małym dzieciom.  
W tym celu fundacja zatrudni-
ła dwie diakonisy z Wrocławia, 
z których jedna zajmowała 
się prowadzeniem „zerówki”  
dla małych dzieci, druga pra-
cą pielęgniarską dla chorych  
w całym Złotym Stoku. Budynek 
fundacji służył także jako żłobek  
i dom małego dziecka. Odbywały 
się tutaj również nabożeństwa 

Wapienniki miejskie i książęce oraz kamieniołomy dolomitów. Pocztówka z pocz. XX w.  
Zbiór autora artykułu.  

Wapienniki Pańskie dzierżawione przez Maxa Leuchtenbergera. (APWr., O. Kamieniec 
Ząbkowicki). 

Restauracja Gucke, wg. Pocztówka z 1912 r. Zbiór autora artykułu Restauracja Gucke,  pocztówka lata 30. XX w.  Zbiór autora artykułu
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Przypisy:

dla miejscowej młodzieży. Za-
chowały się sprawozdania roczne 
z działalności fundacji43. 

Reasumując powyższe roz-
ważania należy stwierdzić, że 
działalność Marianny Orańskiej 
i jej spadkobierców w rejonie 

Złotego Stoku była bardzo sze-
roka i wielostronna, zwrócona 
głównie w kierunku osiągania 
celów gospodarczych, ale tak-
że działalności charytatywnej.  
Z przytoczonych rozważań 
można stwierdzić, że Marianna 

Orańska to osoba o niezwykłej 
pracowitości, pomysłowości, woli 
i umiejętnościach, jak byśmy dzi-
siaj powiedzieli – „biznesowych”. 
Marianna, będąca osobą z wyż-
szego stanu posiadała szczególny 
dar współżycia z ludźmi prostymi 

i dzielenia się z nimi swoim bo-
gactwem, które nie traktowała 
jako szczególną wartość, lecz 
daną „od Boga” możliwość dawa-
nia innym szczęścia, co świadczy 
o wielkości tej osoby. 

Dawny Mariannenstift, fot. Jerzy Organiściak Dawna pastorówka w Złotym Stoku, fot. Jerzy Organiściak

Leśniczówka Biała Góra, fot. Jerzy Organiściak
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Praca górników od zawsze 
wiązała się z trudem, niebez-
pieczeństwem, ryzykiem utraty 
zdrowia, a nawet życia. Szczegól-
nie ujawniało się to podczas wy-
padków, katastrof, które nierzad-
ko pochłaniały dziesiątki, a nawet 
setki ofiar. Jedno z najtragiczniej-
szych w skutkach wydarzeń tego 
typu miało miejsce 10 maja 1941 
roku w kopalni „Ruben” w Nowej 
Rudzie (Neurode)2 . Zdarzenie to 
do dziś pozostaje mało znane, za-
pomniane, a w pewnym okresie 
było celowo przemilczane, w wy-
niku czego owiane jest tajemnicą. 
Analizując materiały źródłowe 
pozostawione przez ówczesną 
dyrekcję kopalni i wspomnienia 
świadków tego wypadku, autor 
postawił sobie za cel ukazanie 
wymiaru tragedii, skutki, jakie 
miała ona dla lokalnego spo-
łeczeństwa, oraz wyjaśnienie 
losu „tajemniczego” angielskie-
go jeńca, który wówczas zginął 
pod ziemią.

Początki wydobycia węgla 
kamiennego w okolicach No-
wej Rudy sięgają przynajmniej  
XV wieku, kiedy to pierwsze ko-
palnie notowane były w księdze 
miejskiej pod 1434 rokiem3. Śre-
dniowieczne górnictwo nowo-
rudzkie zamykało się zapewne 
w liczbie kilku szybów, lecz było 
to na tyle znaczące zajęcie, że 
odnotowano je w aktach ma-
gistratu. Ukształtowanie geolo-
giczne złóż węgla kamiennego 
w tym rejonie i ówcześnie zna-
ne metody wydobycia pozwa-
lały na pozyskiwanie „czarnego 
złota” z wychodni i płytko za-

legających pokładów. Dopiero 
wiek XIX stał się przełomowym 
dla miejscowego górnictwa,  
a to za sprawą m.in. wynalezienia 
maszyny parowej, która znalazła 
zastosowanie choćby przy wy-
pompowywaniu wody z głębiej 
drążonych chodników.

Kopalnia „Ruben” pojawiła 
się na kartach historii w 1742 
roku. Pod koniec XVIII wieku, jak 
wiele innych tego typu przedsię-
biorstw, została wykupiona przez 
hrabiów von Magnis z Bożkowa 
(Eckersdorf ), którzy stawali się 
miejscowymi potentatami  
w przemyśle wydobywczym. Się-
ganie po nowe, głębsze pokłady  
i liczne prace poszukiwawcze wy-
magały większych niż dotychczas 
nakładów finansowych, czego 
naturalnym skutkiem stał się 
proces łączenia małych kopalń. 
W ten sposób w 1815 roku boż-
kowska rodzina utworzyła zarząd 
pod nazwą Gräfl. Magnis’schen 
Bergwerksverwaltung, który od-
powiadał za pozyskiwanie surow-
ca. Ważną datą dla miejscowego 
górnictwa był rok 1873, kiedy to 
nadsztygar Joseph Voelkel odkrył 
występowanie łupku ogniotrwa-
łego. Ta niepozorna dotąd skała 
stanowiła idealny surowiec dla 
rozwijającego się przemysłu hut-
niczego. Dzięki swej wyjątkowej 
jakości był on pożądany w całych 
Niemczech i za granicą. Eksplo-
atacja tej kopaliny stała się tym 
samym ważniejszą gałęzią dzia-
łalności kopalni „Ruben”, przyno-
szącą coraz większe dochody.  
Do kolejnej zmiany doszło  
na przełomie XIX i XX wieku, 

kiedy to kopalnie Magnisów 
połączono z kopalnią hrabiego 
von Pilati ze Słupca (Schlegel) 
w przedsiębiorstwo Neuroder 
Kohlen- und Thonwerke.4 W 1921 
roku doszło do zmiany własno-
ści, zakłady noworudzkie wykupił 
koncern Linke-Hofmann z Wro-
cławia, a podczas II wojny świa-
towej NeuKoThon był zarządzany 
przez Reichswerke „Hermann 
Göring”.5 Wraz z postępem tech-
nicznym uzyskano dostęp do co-
raz głębiej i trudniej zalegających 
pokładów węgla. Ceną rozwoju 
było pojawienie się śmiertelnie 
niebezpiecznych wyrzutów dwu-
tlenku węgla i skał na większych 
głębokościach, czemu sprzyjały 
warunki geologiczne panujące  
w rejonie noworudzkim.6 W sa-
mej kopalni „Ruben” począwszy 
od 1908 roku, kiedy to zareje-
strowano pierwsze tego typu 
zjawisko, do 1945 roku naliczono 
596 wyrzutów gazowo-skalnych 
o różnej sile. Wzrost niebezpie-
czeństwa wystąpienia, często-
tliwości i siły tychże był wprost 
proporcjonalny do zwiększania 
głębokości wydobycia.7

Noworudzka kopalnia nie 
była odosobniona w temacie 
zagrożenia wyrzutów gazowo- 
skalnych, bo podobne czyn-
niki działały w całym rejonie.  
D o  n a j n i e b e z p i e c z n i e j -
szych zakładów w okresie 
międz y wojennym należa-
ł a  k o p a l n i a  „We n ce s l a u s”  
w Ludwikowicach Kłodzkich 
(Ludwigsdorf )8 i to mimo po-
siadanego najnowocześniej-
szego w tym czasie wyposażenia  

w sprzęt wydobywczy. 9 lipca 
1930 roku doszło tam do tra-
gicznego w skutkach wypadku, 
w którym zginęło 151 górników. 
Był to cios dla większości miesz-
kańców i lokalnej władzy. Dość 
powiedzieć, że wieść o tym wy-
darzeniu opłynęła świat, ukazując 
się w prasie międzynarodowej, 
a do rejonu noworudzkiego ze-
wsząd spływały kondolencje. 
Centralne uroczystości pogrzebo-
we w Jugowie (Hausdorf ), z któ-
rego pochodziło najwięcej ofiar, 
zgromadziły ponad 20-tysięczny 
tłum. Stanowiły też „dogodny” 
moment do wzmocnienia agitacji 
skrajnych politycznie sił, zarów-
no komunistów, jak i nazistów. 
Następstwem katastrofy było za-
mknięcie kopalni, co pogłębiło,  
i tak zwiększone już przez kryzys 
gospodarczy, bezrobocie.9

Kolejny tragiczny wypadek, 
który miał miejsce 10 maja 1941 
roku, w kopalni „Ruben” spowi-
ty został zasłoną niedomówień 
partyjnej propagandy. Wyrzut 
dwutlenku węgla nastąpił pod-
czas strzelania w przekopie  
2 na poziomie V pokładu „Franz”,  
na głębokości 610 metrów. Do-
szło do tego około godziny 22.45, 
kiedy pod ziemią przebywały za-
łogi zmiany popołudniowej, która 
kończyła pracę i znajdowała się 
w drodze do szybu „Max”, oraz 
nocnej, która zaczęła swą szych-
tę półtorej godziny wcześniej.  
Z 257 górników, którzy byli 
wtedy w chodnikach, 64 wyje-
chało na powierzchnię szybem 
„Max”, jednemu udało się uciec  
przez szyb „Anna”, a pięciu ewa-

Kacper Manikowski

NAJWIĘKSZA TRAGEDIA NOWORUDZKIEGO GÓRNICTWA 
Z 10 MAJA 1941 ROKU I JEJ SKUTKI SPOŁECZNE1

Uroczystość pogrzebowa na drogosławskim stadionie (Fotografia ze zbiorów autora 
przekazana przez Heinza Wittwera. Autor fotografii nieznany)

 186 trumien tragicznie zmarłych górników (Fotografia ze zbiorów autora przekazana 
przez Heinza Wittwera. Autor fotografii nieznany)
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kuowano podczas akcji ratunko-
wej. Żywioł pochłonął 187 ofiar.10  
W godzinę po zdarzeniu ratow-
nicy ze wszystkich noworudz-
kich kopalń rozpoczęli akcję  
w dotkniętych katastrofą kory-
tarzach. Ciała zmarłych składano 
w pobliskiej gospodzie, a syreny 
górnicze i brak powracających 
górników po skończonej szychcie 
zaalarmowały o tragedii miesz-
kańców.

W ciągu kilku dni wydoby-
to wszystkich poległych. Ich 
pogrzeb odbył się 15 maja. 
Organizacje partyjne i zarząd 
kopalni postarały się, by nadać 
temu wydarzeniu wymiar ogól-
nonarodowy. Na drogosławskim 
boisku ustawiono rzędami 186 
trumien przykrytych nazistow-
skimi flagami. Specjalnie na tę 
okazję zbudowano drewniane 
podium udekorowane gałązkami 
świerkowymi i partyjnymi bar-
wami. W pogrzebie brali udział 
miejscowi dostojnicy, władze 
powiatowe, delegaci górniczy, 
przedstawiciele urzędów pro-
wincjonalnych, w tym m.in. 
gauleiter Śląska Karl Hanke oraz 
przywódca Niemieckiego Fron-
tu Pracy (Deutsche Arbeitsfront) 
Robert Ley.11 Uroczystości zdomi-
nowane były propagandowymi 
przemowami gości, którzy śmierć 
górników i tragedię ich rodzin 
przemieniali w dumę, odwagę  
i walkę na wewnętrznym froncie 
walczącej Rzeszy. Podobne fraze-
sy, którymi karmiono przybyłych, 
podobno zostały wygwizdane 
przez dotkniętych katastrofą 
miejscowych, którzy, o czym trze-
ba pamiętać, zawsze sympatyzo-
wali z poglądami lewicowymi.12 
Po zakończeniu części oficjalnej 
trumny przewieziono ciężarów-
kami na miejscowe cmentarze, 
gdzie wstęp mieli jedynie najbliż-
si zmarłych po okazaniu „biletu 
wstępu”.13

Górnicy, którzy zginęli w ka-
tastrofie pochodzili z całej nowo-
rudzkiej okolicy. Najwięcej z nich 
mieszkało w Nowej Rudzie – 64, 
Drogosławiu – 47, Włodowicach – 
24 i Ludwikowicach Kłodzkich – 
13. Byli wśród nich mężczyźni 
w różnym wieku, począwszy 
od młodych, dopiero przyucza-
jących się do zawodu szesna-
stolatków, po osoby doświad-
czone, o wieloletnim stażu pra-
cy, osiągające nawet 58 lat.14  
W konsekwencji tak wielkiej 
tragedii owdowiało 158 kobiet,  
a 212 dzieci w wieku poniżej  
14. roku życia straciło ojców.  

Ze 106 rodzin,  w któr ych 
pozosta ły  s ierot y,  ponad 
połowa była wielodzietna,  
w tym trzy rodziny miały pię-
cioro dzieci, kolejne trzy – 
sześcioro, a jedna rodzina – aż 
dziewięcioro dzieci.15 Oficjalne 
statystyki prowadzone w celu 
przyznania pomocy socjalnej nie 
uwzględniały starszej młodzieży, 
która mogła podjąć pracę, oraz 
często żyjących jeszcze rodziców 
ofiar. Można jednak przyjąć, że 
tragicznie zmarli górnicy swą 
pracą bezpośrednio utrzymywali 
kilkaset osób, nierzadko będąc 
jedynymi żywicielami rodziny.

Poszkodowane wdow y  
i sieroty nie zostały jednak pozo-
stawione bez pomocy material-
nej. Zgodnie z obowiązującym 
wówczas ustawodawstwem 
przysługiwała im renta w wyso-
kości 1/5 rocznej pensji zmarłego 
górnika dla żony (Witwenrente) 
i każdego dziecka do 18. roku 
życia (Waisenrente). Dodatkowo 
gdy kobieta była ciężko chora  
i/lub niezdolna do pracy, mogła 
uzyskiwać podwójną kwotę. 
Oprócz tego rodziny mogły liczyć  
na niewielką pomoc z organizacji 
gwareckich (Knappschaftsrente) 
oraz państwowy dodatek pielę-
gnacyjny (staatliche Kindergel-
dzuschuß) w kwocie 10 marek  
na każde dziecko.16 Najważ-
niejsza spośród wymienionych 
rodzajów pomocy była renta, za-
leżna od pensji zmarłego. Jak się 
okazało, stanowiła ona również 
najbardziej drażliwy temat.

Urzędnicy kopalni spotyka-
li się z licznymi skargami, które 
niejednokrotnie kończyły się naj-
ściami poszkodowanych wdów. 
Kobiety miały nie przebierać  
w słowach i nie zwracać uwa-
gi na wymijający ton rozmów. 
Skarżyły się przede wszystkim 
na zbyt małe świadczenia, które 
nie pozwalały utrzymać rodzin. 
W najgorszej sytuacji znalazły 
się bezdzietne panie, którym 
przysługiwało tylko 20% pensji 
męża, czyli często 20–30 marek 
miesięcznie. Zdarzały się jed-
nak też przypadki, gdy wdowy 
otrzymywały więcej pieniędzy, 
niż dotychczas zarabiał zmarły 
małżonek. Sposób przydzielania 
pomocy uważany był przez część 
zainteresowanych za wielce nie-
sprawiedliwy. Najbardziej kobie-
ty raził fakt, że renty nie były rów-
ne dla wszystkich, tylko zależały 
od zarobków górniczych, czyli  
od stanowisk, jakie zajmowali ich 
zmarli mężowie. Poszkodowane 

uważały, że ponieważ ich bliscy 
zginęli w tych samych okolicz-
nościach, powinny otrzymywać 
równe uposażenie. Równie spor-
nym tematem, który podnoszo-
no, była podwyżka pensji nowo-
rudzkich górników z 1 lipca 1941 
roku, którą wprowadzono jako 
jedną z bezpośrednich zmian 
po katastrofie. Zdaniem wdów, 
otrzymywana przez nie renta 
powinna być naliczana według 
nowych stawek, ponieważ to 
śmierć ich mężów przyczyniła 
się do tej zmiany.17

Ważnym problemem spo-
łecznym była kwestia niższych 
pensji noworudzkich górników 
w porównaniu z ich wałbrzyski-
mi towarzyszami. Zrównaniem 
płac w sektorze górniczym szcze-
gólnie zainteresowane okazały 
się władze prowincjonalne  
we Wrocławiu, z gauleiterem 
Karlem Hankem na czele, oraz 
Ministerstwo Gospodarki  Rze-
szy, w których interesie było 
niedopuszczenie do wystąpień 
ludności i odpływu pracowników, 
czego obawiano się po tak wiel-
kiej tragedii i ogólnym strachu 
mieszkańców. To, co dla urzęd-
ników w odległym Wrocławiu  
i Berlinie wydawało się sprawą 
łatwą, dającą się załatwić jed-
ną decyzją i prostym pismem, 
dla kierownictwa kopalń no-
worudzkich oznaczało zwięk-
szenie kosztów o nieosiągalne 
dla przedsiębiorstwa kwoty.  
W toku długotrwałych negocjacji, 
a właściwie wywierania nacisku 
przez władze na noworudzką dy-
rekcję, osiągnięto kompromis, 
w wyniku którego 1 lipca, jak 
już wspomniano, wprowadzo-
no podwyżki płac sięgające,  
w zależności od stanowiska,  
od 16 do 89 fenigów za szychtę 
(średnio 67 fenigów, czyli około 
13%). Pomimo tego miejscowi 
górnicy nadal otrzymywali mniej 
niż ich koledzy z Wałbrzycha.  
W skali całego zjednoczenia 
kopalń noworudzkich, obejmu-
jącego oprócz kopalni „Ruben”  
w Nowej Rudzie, także kopal-
nię „Johann Baptista” w Słupcu 
i „Rudolph” w Przygórzu, dawało 
to sumę prawie 800 tys. marek 
zwiększonych kosztów rocznie.18 
Co istotne, takie posunięcie 
sprzeciwiało się decyzji same-
go przywódcy III Rzeszy, który 
poinformowany o zaistniałej 
sytuacji, jednoznacznie naka-
zywał zrównanie płac w całym 
zagłębiu węglowym wałbrzysko- 
noworudzkim. Jako alternatywę 

proponował wstrzymanie wydo-
bycia i postawienie innych za-
kładów przemysłowych. Jednak 
pokłady noworudzkiego łupku 
ogniotrwałego były zbyt cenne, 
by móc z nich zrezygnować.19

W wyniku wyrzutu dwutlen-
ku węgla z 10 maja przyległe  
do miejsca katastrofy chodniki 
kopalni „Ruben” zostały wy-
pełnione 4112 tonami węgla,  
346 tonami skał płonnych  
i doszczętnie zniszczonym wy-
posażeniem (wozami urobko-
wymi, szynami, lutniami wen-
tylacyjnymi, obudową i nawet 
1100 kilogramowymi blokami 
skalnymi). O destrukcyjnej sile 
żywiołu świadczyły żelazne drzwi 
wyrwane z betonowej obudowy 
śluzy znalezione podczas prac 
porządkowych 350 metrów  
od pierwotnej pozycji. Oczysz-
czanie objętych katastrofą wy-
robisk było trudne, żmudne 
i długotrwałe, a dodatkowe 
ryzyko sprawiał wciąż wydo-
bywający się dwutlenek węgla, 
jak donoszono w raporcie ponad 
miesiąc po katastrofie. Kawernę 
powyrzutową (Ausbruchsherd) 
osiagnięto dopiero w połowie 
sierpnia. W tym czasie Wyższy 
Urząd Górniczy we Wrocławiu 
(Oberberbergamt zu Breslau) 
zlecił sporządzenie ekspertyzy 
dotyczącej przyczyny zjawiska dr. 
Karlowi Seilerowi z Instytutu Che-
mii Fizycznej miejscowej uczelni 
(Physikalisch-Chemisches Institut 
der Technischen Hochschule und 
Universität zu Breslau).20

Już dwa tygodnie po tragedii 
wydano nowe przepisy bezpie-
czeństwa, które zakładały odtąd 
jednorazowe strzelania w oddzia-
le węglowym po wyjeździe całej 
załogi na powierzchnię, częstsze 
badania poziomu dwutlenku wę-
gla w wyrobisku, wyposażenie 
górników w aparaty tlenowe  
i budowę nowych wzmacnianych 
śluz wraz z rewizją systemów 
wentylacyjnego i odwadniają-
cego wyrobiska.21 Pomimo tego 
dyrekcja kopalni przez kolejne 
miesiące bezskutecznie zabiega-
ła o złagodzenie decyzji wrocław-
skich urzędników górniczych,  
by tym szybciej wznowić wy-
dobycie węgla kamiennego  
w odcinkach zagrożonych 
wyrzutami. Brak zgody na to 
powodował pogłębiające się 
problemy finansowe kopalni 
wynikające z jednej strony ze 
zwiększonych płac i koniecz-
nych inwestycji w poprawę 
bezpieczeństwa, a z drugiej –  
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z braku pozyskiwanego surow-
ca.22 Na pewno jeszcze we wrze-
śniu 1941 roku toczyły się nego-
cjacje z firmami Dräger i Auer  
na dostarczenie odpowiednich 
aparatów ucieczkowych oraz  
z firmą Carla Rennera z Kamien-
nej Góry, której zamierzano zlecić 
wykonanie stalowych, gazosz-
czelnych drzwi do wymaganych 
śluz.23 Po tragedii kontynuowa-
no prace wydobywcze jedynie  
w niezagrożonych wyrzutami 
chodnikach działu łupku ognio-
trwałego, gdzie przeniesiono 
pozostałą załogę węglową. Zaś 
w pełnym zakresie prace eks-
ploatacyjne w pokładach wę-
glowych wznowiono dopiero  
w maju 1943 roku, co wskazuje 
na ogrom problemów wywoła-
nych przedstawianym wypad-
kiem .

Poniesione straty material-
ne można było w stosunko-
wo krótkim czasie wyrównać,  
w przeciwieństwie do straty  
186 górników, którzy stanowili 
przeszło 1/3 załogi pracującej 
pod ziemią w kopalni „Ruben”, 
ludzi często o wieloletnim 
doświadczeniu. Ich braku nie 
mogli zapełnić ani dotychczas 
nielicznie wykorzystywani  
do pracy jeńcy angielscy, ani 
wnioski o dodatkową siłę ro-
boczą w liczbie przynajmniej 
126 jeńców wojennych lub 
zagranicznych pracowników 
przymusowych. Byli to zwy-
kle ludzie niewykwalifikowani  
do pracy w kopalni, ich zatrud-
nienie nie przekładało się więc 
na efektywność wydobycia. Rów-
nież miejscowe załogi zmniej-
szyły swoją wydajność w wyniku 
strachu przed kolejnymi wypad-
kami, na co skarżyła się dyrekcja 
noworudzkich kopalń. Możliwe, 
że wielu młodych górników przy-
chylniej patrzyło na wezwanie  
do wojska, wszak dotąd odnoszą-
cego same zwycięstwa w toczą-
cej się wojnie. Rozpoczęta w nie-
długim czasie po katastrofie, bo 
w czerwcu 1941 roku, nowa kam-
pania Wehrmachtu przeciw Rosji 
sowieckiej pochłonęła kolejne 
dziesiątki powołanych do służby 
pracowników. Jak raportowano, 
na początku lipca w szeregach 
sił zbrojnych miało się znaleźć  
500 członków załogi całego 
przedsiębiorstwa. Zabieranych 
górników z różnym skutkiem re-
klamowano na drodze admini-
stracyjnej w dowództwie armii.25

Jednym ze sposobów za-
radzenia malejącej liczbie rąk 

do pracy było utworzenie już 
we wrześniu 1940 roku obozu 
pracy dla angielskich jeńców wo-
jennych. Miejsce to, oznaczone 
numerem E71, stanowiło filię 
Stalagu VIII B w Łambinowicach 
(Lamsdorf ). Grupa około 70–80 
przetrzymywanych została ulo-
kowana w budynku sali gimna-
stycznej położonej w niewielkiej 
odległości od kopalni „Ruben”.26 
Jak wspomina jeden z osadzo-
nych, Anglicy, którzy znaleźli się 
w Nowej Rudzie, przeważnie byli 
ochotnikami znudzonymi ruty-
ną życia obozowego. Na miejscu 
okazało się, że kilku z nich przed 
wojną było górnikami i posiada-
ło wystarczające doświadczenie, 
co ułatwiło im dostosowanie się  
do warunków pracy. W kopalni 
nie wykorzystywano ich jako 
grupy, tylko pojedynczo przy-
dzielano jako pomoc na poszcze-
gólnych odcinkach. Pomimo 
trwającej wojny ze wspomnień 
zarówno Arthura Evansa, an-
gielskiego jeńca wojennego, 
który od końca 1940 roku  
do marca 1942 roku znajdo-
wał się w obozie przy kopalni 
„Ruben”, jak też ówczesnych 
mieszkańców Drogosławia  
i Kolna wiadomo o dobrym trak-
towaniu jeńców. Byli oni obiek-
tem zainteresowania i źródłem 
informacji o Anglii i całym ze-
wnętrznym świecie, niedostęp-
nym dla lokalnej społeczności. 
Poprawne stosunki widoczne 
były szczególnie we współpracy 
z górnikami, od czego zależało 
zaufanie i bezpieczeństwo pracy 
pod ziemią. Pewnym obiektem 
zazdrości ze strony mieszkańców 
okazały się paczki z Czerwonego 
Krzyża, które jeńcy otrzymali tuż 
przez świętami Bożego Narodze-
nia, zwłaszcza nieosiągalne już 
wówczas w Niemczech produkty 
kolonialne, jak prawdziwa kawa 
czy czekolada. Za ich pomocą 
pragmatyczni Anglicy potrafili 
zaskarbić sobie przychylność 
wartowników. Dzięki temu mie-
li dostęp do miejscowej prasy,  
a na wiosnę 1941 roku pozwo-
lono im także na coniedzielne 
spacery po okolicy, oczywiście  
w obecności strażników. W pe-
wien słoneczny dzień urządzona 
została nawet sesja fotograficzna, 
aby osadzeni mogli wysłać zdję-
cia do swych rodzin. Mieszkańcy 
wspominali też o wspólnych me-
czach w piłkę nożną na pobliskim 
boisku .

Jedną z ofiar omawianej ka-
tastrofy górniczej był nieznany 

dotąd z nazwiska jeniec wojenny. 
Władze niemieckie skutecznie 
ukrywały zgon Anglika. Oczywi-
ste było, że milczały o nim gazety, 
ale informacji o nim nie ma także 
w księdze zgonów miejscowego 
Urzędu Stanu Cywilnego i księ-
dze pogrzebów drogosławskiego 
kościoła, gdzie został pochowa-
ny. W późniejszej dokumentacji 
górniczej i na głównym pomniku 
ofiar tragedii mowa jest o 186 
poległych. W przeszukanych 
aktach udało się odnaleźć tylko 
jedno pismo, będące kolejnym 
wnioskiem reklamacyjnym,  
w którym pojawia się liczba 187 
członków załogi (Gefolgschaft-
smitglieder).28 Poza tym jedynie 
fotografia ukazująca grupę An-
glików przewożących trumnę  
na cmentarz w Drogosławiu 
rozpowszechniła fakt śmierci an-
gielskiego jeńca.29 Wydawałoby 
się, że nieznajomość personaliów  
i bezowocna kwerenda w dostęp-
nych materiałach niemieckich 
uniemożliwi odkrycie tej tajemni-
cy. Jednak dzięki poszukiwaniom  
w zasobach brytyjskich to się 
udało.30 Wspominany już kil-
kukrotnie Arthur Evans pisał  
w swej książce o śmierci ka-
noniera Page’a, zamieszczając 
również fotografię jego gro-
bu ze zdjęciem portretowym  
w mundurze.31 Znając nazwisko 
poległego udało się odnaleźć 
dalsze informacje o nim w ba-
zie danych Komisji ds. Grobów 
Wojennych Wspólnoty Bry-
tyjskiej (Commonwealth War 
Graves Commission). Charles 
William (Chick) Page był kano-
nierem w 172. baterii 58. Pułku 
Lekkiej Artylerii Przeciwlotniczej  
(172 Battery, 58 Light Anti Air-
craft Regiment, Royal Artillery). 
Ten młody chłopak pochodzą-
cy z portowego miasta Grimsby  
w hrabstwie Lincolnshire dostał 
się do niemieckiej niewoli praw-
dopodobnie w trakcie kampanii 
francuskiej 1940 roku.32 Stracił 
życie w wieku 23 lat, pozosta-
wiając w Anglii swą żonę Joyce 
Phyllis, która poprzez Czerwony 
Krzyż otrzymała zdawkową infor-
mację o tragicznym zdarzeniu.33 
Po zakończonej wojnie w ramach 
akcji porządkowania miejsc po-
chówku żołnierzy brytyjskich  
na terenach Polski utworzono 
trzy zbiorowe cmentarze wo-
jenne: w Krakowie, Malborku  
i Poznaniu. 22 października 1948 
roku członkowie komisji ekshu-
mowali ciało kanoniera Page’a, 
by ponownie pochować go  

z honorami w Poznaniu.34 
Skutki majowej katastrofy  

z 1941 roku odczuła cała społecz-
ność noworudzka. Szczególnie 
dotknęła ona członków rodzin 
ofiar, którzy stracili swych mę-
żów, ojców i synów, często jedy-
nych żywicieli. Takiej straty nie 
była w stanie zrekompensować 
nawet największa pomoc ów-
czesnych władz. Szalę goryczy 
dopełniała polityka partii, mini-
malizowanie rozgłosu i propa-
gandowe wykorzystanie tragedii. 
Czym kierowano się stosując po-
dwójne standardy? Czy przybycie 
reprezentantów wyższych szcze-
bli partyjnych w osobach gaule-
itera Karla Hankego z Wrocławia 
i przewodniczącego Niemieckie-
go Frontu Pracy Roberta Leya  
z Berlina miało pokazać lokalnej 
społeczności zainteresowanie 
problemem? Czy może ostudzić 
atmosferę, zapewnić o pomocy, 
w strachu przed wystąpieniami 
rodzin ofiar? Zastanawiający jest 
sposób przekazania informacji 
o katastrofie szerszej opinii pu-
blicznej, widać to m.in. w regio-
nalnej prasie. Zdawkowe teksty, 
skupiające się na przedstawieniu 
pompatycznej uroczystości po-
grzebowej i mowach notabli, nie 
informowały o głębi wydarze-
nia.35 Trzeba jednak pamiętać, że 
nie były to artykuły pisane przez 
niezależnych dziennikarzy, tylko 
teksty poddawane ostrej cenzu-
rze lub wręcz zamówione przez 
dział propagandy. O skuteczno-
ści działań partii może świadczyć 
dotychczasowe słabe zbadanie 
tego zagadnienia. Niemniej 
jednak tragedia ta dała impuls  
do pewnych zmian w zarządza-
niu bezpieczeństwem pracy  
w noworudzkich kopalniach. 
Wiąże się z nią również rozwiąza-
na dopiero po kilkudziesięciu la-
tach zagadka śmierci angielskie-
go jeńca. Pomyślnie zakończone 
poszukiwania ujawniają historię 
kolejnej ofiary tej najstraszliwszej 
z wojen w dziejach ludzkości.

Die größte Tragödie 
des Neurode Bergbaus vom 
10.Mai 1941 und deren 
soziale Folgen
Zusammenfassung

Das Neurode Gebiet (pol.: 
Nowa Ruda) gilt als das älteste 
Gebiet des Steinkohlenbergbaus 
in heutigem Polen und all das 
laut den ersten Notizen über 
Bergwerke in Stadtbüchern 
von 1434. Der sich entwickeln-
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de Bergbau war vom Anfang 
des 20. Jahrhunderts mit zahl-
reichen Grubenunfällen belastet. 
Die größte Tragödie geschah im 
Jahre 1941, als infolge eines Ge-
birgsschlags im Bergwerk „Ru-
ben“ 187 Menschen (in der Zahl 
ein englischer Kriegsgefangener) 
ums Leben gekommen sind. Jede 
Information darüber wurde von 
damaliger Nazibehörde wirksam 
verschwiegen. Das Bergwerkun-
glück wurde nur in lokalen und 
regionalen Zeitungen kurz er-
wähnt. Im vorliegenden Beitrag 
werden soziale Folgen des To-
des von Haupternährern der 

Bergarbeiterfamilien und die 
den Witwen und den Kindern 
der unglücklich Verstorbenen 
geleistete Hilfe dargestellt. Der 
Verlust von 1/3 der unter der 
Erde arbeitenden Belegschaft 
verursachte Schwierigkeiten 
bei Rohstoffgewinnung und die 
Notwendigkeit, verstorbene Ber-
gleute durch Kriegsgefangene zu 
ersetzen. Erst nach vielen Jahren 
konnte man die Personalien des 
im Mai 1941 im Bergwerk „Ru-
ben“ verstorbenen Engländers 
erkennen — es war ein junger 
Kanonier Charles William (Chick) 
Page.
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W Kudowie  na  Zak r zu  
w latach 1944 - 1945 istniał hi-
tlerowski obóz pracy „Sackisch”, 
jako zespół kilku podobozów, 
w tym filia niemieckiego obozu 
koncentracyjnego Gross-Rosen. 
Jednorazowo było w nim około 
cztery tysiące więźniów. Zostali 
zmuszeni do pracy w obiektach 
przemysłu bawełnianego, prze-
stawionych na produkcję wojen-
ną. Więźniami były kobiety i męż-
czyźni z Polski, Czech, Słowacji, 
Węgier, Związku Radzieckiego,  
z Francji i jeńcy wojenni z Włoch. 
Dużą grupę, blisko tysiąca osób 
stanowiły dziewczęta i kobiety 
pochodzenia żydowskiego, przy-
wożone do Sackisch z obozu 
koncentracyjnego Auschwitz. 
Niektóre z nich - po kilku mie-
siącach pracy w Sackisch - były 
wywożone do innych obozów, 
jak m.in. do Klein Schonau, czy-
li do Sieniawki koło Bogatyni. 
Taką drogę odbyła m.in. Elisa-
beth Langfelder z Węgier, którą  
do Sackisch prz ywieziono  
w ledwo widocznej ciąży, a stąd  
po dwóch miesiącach ciężkiej 
pracy została przetransporto-
wana do Klein Schonau, gdzie 
w pierwszych dniach wolności 
urodziła syna Karola. Gdy obo-
zowe dziecię przyszło na świat 
jako Karol (Charles), a stało się 
to 7 maja 1945 r., w pierwszym 
błysku wolności, Elisabeth była 
najszczęśliwszą mamą świa-
ta. Wtedy nawet spolszczono 
jej imię z Elisabeth na Bożena. 
Dziecię w jej łonie przeszło 
przez trzy hitlerowskie obozy  
i nie przeżyłoby w głodnym brzu-
chu mamy, gdyby nie solidarna 
pomoc współwięźniów. 

Syn Elisabeth, Charles Lang-
felder, obecnie mieszkający  
w Waszyngtonie, jest naszym 
sojusznikiem w budowie po-
mnika więźniom obozu w Sac-
kisch. Chciałby zobaczyć pomnik 
dla więźniów w Kudowie, gdzie 
byłaby uczczona także jego 
dzielna matka i jej koleżanki 
współwięźniarki. W Sieniawce 
uczczono pomnikiem więźniów 
Klein Schonau, a w Kudowie 
jeszcze nie. Dlaczego jeszcze 
nie? Dlaczego? Otóż, od wielu 
lat funkcjonuje przekonanie, 

że mieszkańcy ulicy Łąkowej,  
na której były bloki Sackisch, 
nie chcą przypominania im  
o gehennie miejsca i nikt nie 
chciał działać przeciwko nim. 
Jednakże, ucieczka w zapomi-
nanie jest drogą donikąd, przed 
czymś takim nie ma ucieczki,  
a zapomnienie społeczne,  
do tego metodyczne, staje się 
niszczeniem niewinnych ofiar 
po raz drugi. Dla tej postawy 
starszych wiekiem mieszkańców - 
można znaleźć zrozumienie: 
sami przeżyli wojenną makabrę 
i chcą zapomnieć swoje okrop-
ne przeżycia. Burmistrz Cze-
sław Kręcichwost poszukiwał 
jakiegoś rozwiązania, które 
uwzględniałoby uczucia miesz-
kańców tego osiedla. Jednak, jest  
na tym osiedlu coraz więcej ludzi 
młodych, nie znających wojny,  
a mających zrozumienie dla po-
trzeby zachowania pamięci, jako 
fundamentu życia społecznego 
i narodowego. Także, prawo pol-
skie nie pozostawia żadnej furt-
ki: takie miejsca mają być upa-
miętnione i nastąpi to prędzej, 
czy poźniej. Poniżej, zamiesz-
czamy odpis pisma Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej  
w Kłodzku z 27 czerwca 1968 r. 
do Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Kudowie - Zdro-
ju, zobowiązujące do uczczenia 
miejsca pamięci narodowej  
na Zakrzu.

Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Kłodzku 

27 czerwca 1968 r. Wydział 
Kultury Nr K.L.9/14/68 Do Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej 
w Kudowie - Zdroju 

 Powiatowy Obywatel-
ski Komitet Ochrony Miejsc 
Pamięci Walki i Męczeństwa  
w K łodzku zawiadamia, 
że otrz ymał wiar ygodne 
oświadczenie dotyczące ist-
nienia w latach 1944 – 1945 
obozu pracy przy fabryce 
samolotów w Kudowie – 
Zdroju Zakrze. W związku  
z powyższym, miejsce byłego 
obozu będziemy traktować 
jak zweryfikowane miejsce 
pamięci narodowej. Zwraca-

Bronisław MJ Kamiński

KUDOWA, KUDOWA. ZAPOMINANIE O NIEWINNYCH 
OFIARACH NISZCZY I ZABIJA PO RAZ DRUGI

Elisabeth Langfelder z synem Karolem

Elisabeth Langfelder, więźniarka w Sackisch

Charles Langfelder  w Waszyngtonie  
w 2021 r.
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my się jednocześnie z prośbą 
o upamiętnienie go tablicą 
pamiątkową.

Kierownik Wydziału Kultury
Roman Sakaluk

Krótko o historii projektu 
pomnika

Sprawa upamiętnienia 
więźniów hitlerowskiego obo-
zu koncentracyjnego Sackisch 
trwa formalnie od 1968 r. Ponow-
nie została podjęta po 2005 r.,  
po pojawieniu się Pomnika Anny 
Świdnickiej i reorganizacji Mu-
zeum na Pstrążnej. W tym Mu-
zeum powstał projekt pomnika 
więźniom Sackisch w formie 
kwiatu pełnika europejskiego, 
czyli róży kłodzkiej, charakte-
rystycznego dla tego terenu. 
Tysiąc uwięzionych dziewcząt  
i kobiet zdominowało wyobraź-
nię i świecący kwiat, wysokości 
latarni ulicznej z tablicą pa-
miątkową u stóp wydawał się 
właściwym symbolem uzna-
nia i pamięci, tak jak składane 
corocznie kwiaty, z tą różnicą, 
że świecąca róża kłodzka nie 
uschnie na drugi dzień, a trwa, 
świeci, przypomina, pali się 
światłem rozpraszającym mrok. 

Szkice takiego pomnika wykonali 
odręcznie architekt krajobrazu 
Tomasz Borowiak i artysta malarz 
Ivan Malinsky. Szkic koncepcyj-
ny Tomasza Borowiaka z opisem 
przedstawiony do opinii Muzeum 
Gross-Rosen w Wałbrzychu, 
uzyskał akceptację. Koncepcja 
pomnika - kwiatu wzbudziła 
zainteresowanie w Instytucie  
ds. Antysemityzmu na Uniwer-
sytecie Technicznym w Berlinie  
i do Kudowy przybyła pani  
dr Rudorf, by zobaczyć, czy 
ten pomnik już stoi. Rysunek 
Malinskyego otworzył możli-
wości rozwiązań plastycznych 
i technicznych. Teraz wystarczy 
konkurs plastyczny na pomnik, 
przeprowadzony wśród dzieci 
kudowskich. W 2019 roku spra-
wa została przedstawiona Pani 
Burmistrz Anecie Potocznej  
i Radzie Miejskiej z propozycją 
zrealizowania na 75-lecie wyzwo-
lenia Kudowy - Zdroju w 2020 
roku. Można domniemywać, że 
z powodu licznych prac inwe-
stycyjnych, jak m.in. na stawie  
w Parku Zdrojowym, w organiza-
cji wysypiska odpadów i wyko-
nywaniu nawierzchni ulic – spra-
wa pomnika została przełożona  
na okres późniejszy. 

Historia obozu w listach 
i wspomnieniach

List Fredy Sztajer z Australii, 
więźniarki obozu Kudowa-Sacki-
sch¸napisany w 1994 r.( fragment)

 Po 50 latach postanowiłam 
odwiedzić Kudowę - Zdrój Za-
krze, żeby jeszcze raz zobaczyć 
ten obóz pracy, w którym prze-
żyłam tak dużo. Jestem rozcza-
rowana i zmartwiona, że nie 
został niczym upamiętniony. 
Pochodzę z miasta Łodzi, je-
stem tam urodzona. W Getcie 
byłam do likwidacji. Byłam tam 
z całą rodziną. Rodzice umarli  
w G etc ie  z  g łodu,  z imna  
i ze zmartwienia. Ja z braćmi zo-
stałam wysłana do koncentracyj-
nego lagru Auschwitz i więcej ich 
nie widziałam. Po pewnym cza-
sie, po selekcji zostałam wysłana 
do Kudowy - Zdroju Zakrze. Tam 
posłano mnie do fabryki amuni-
cyjnej, pracowało tam kilkaset 
kobiet.

List Estery Hendel z domu 
Leszczyńska, napisany w Australii  
19 marca 1994 r. (fragment)

Urodziłam się 1.06.1925 r.  
w Łasku, w Polsce, województwo 

łódzkie. Byłam w getcie w Łasku 
do 1942 roku, a po likwidacji 
getta w Łasku byłam w getcie 
w Łodzi. Stąd zabrano mnie  
do Auschwitz, a po kilku selek-
cjach z Auschwitz wysłano mnie 
do Kudowy-Zakrze. Pracowałam 
w fabryce samolotów, warunki 
tu były okropne, głód, zimno, 
brud, to jest nie do opisania.(…) 
Bardzo mnie dziwi, że tyle lat mi-
nęło i nie zostały upamiętnione 
nasze cierpienia, ani że ten lagier 
tu istniał. Ten lagier powinien być 
upamiętniony. O zmarłych i cier-
pieniach ludzi nie wolno nigdy 
zapominać.

List Miry Boeck Lester, więź-
niarki z Sackisch, napisany  
22 marca 1997 r. (fragment)

18 sierpnia 1944 r. zostałam 
wraz z rodzicami zawieziona  
z Łodzi do obozu koncentracyj-
nego Auschwitz, gdzie rozgry-
wały się najgorsze zwyrodnienia 
hitleryzmu. Zabrali mi matkę, 
która straciła życie w komorze 
gazowej, ojca wysłali do obozu 
pracy, gdzie go zabili, ja zostałam 
dosłownie naga i bosa, w ciągu 
kilku godzin.(…) Z Auschwitz zo-
stałam wysłana do obozu Kudo-
wa - Sackisch, pod koniec sierp-

Na zdjęciu: Zarząd Stowarzyszenia Obywatelska Kudowa OK. składa kwiaty na grobie więźniarek Sackisch. Od lewej Henryk Cholawski, Marta Midor-Burak, Ewa Ziniak i Adam 
Frankowski. Róża wstawiona w ziemię oznacza miejsce projektowanego Pomnika w formie róży kłodzkiej, wysokości około 300 cm. ( Foto Br.Kamiński)
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nia 1944 r. przywieziono mnie 
wraz z innymi dziewczynkami  
do Kudowy. Pod nadzorem okrut-
nej legerfiirehrin SS przydzielono 
nas do baraku, gdzie umieszczo-
no po 20 dziewcząt w jednym 
pokoju o podwójnych pryczach, 
na których były sienniki wypeł-
nione słomą i koc do przykrycia. 
Co rano był apel i z niemiecką 
dokładnością nas liczyli. Zazna-
czam, że baraki były odgrodzone 
kolczastymi drutami, ucieczka 
nikomu na myśl nie przyszła, 
ubrane byłyśmy w pasiastych 
„sukniach” i ogolone głowy.  
Po apelu dostałyśmy tzw. kawę  
z palonego zboża i porcję chle-
ba przydzielonego na cały dzień. 
Pod nadzorem majstrów nie-
mieckich wykonywałam pracę, 
jaką mi kazali. (…). Ja mieszkałam 
w baraku polskich Żydówek, były 
tam również Żydówki z Węgier 
i ze Słowacji w drugim baraku. 
Byłyśmy wymusztrowane w stra-
chu i w głodzie, nie do opisania. 
Byłyśmy zupełnie odizolowane 
od świata. Żeby pójść do toalety, 
trzeba było się meldować i być 
zdanym na humor aufsejerki SS. 

Wspomnienia więźniarki Edyty 
Lazar ur. w 1923 r. w Bratysławie, 
więźniarki w obozie Kudowa Sac-
kisch w l. 1944 - 1945, napisane 
w języku słowackim (fragmenty)

Edyta Lazar została zabrana 
do Auschwitz w czerwcu 1944 r. 
wraz z dużą grupą osób pocho-
dzenia żydowskiego z Węgier.  
W Auschwitz była przez cztery 
miesiące, 11 października 1944 
roku została przywieziona  
do obozu pracy Sackisch w Ku-
dowie. W tym transporcie przy-
wiezione zostały do Kudowy 
więźniarki pochodzące ze Sło-
wacji, Węgier i z Jugosławii. Roz-
lokowano je w izbach, w których 
było po 20 łóżek w każdej izbie, 
a budynek umywalni i ubikacji 
był położony oddzielnie. Edyta 
Lazar doczekała wyzwolenia  
i w 1988 r. opisała obóz Sackisch 
w swoich wspomnieniach. Od-
dajmy głos więźniarce, nikt inny, 
nie opowie nam tak o życiu  
w tym obozie, jak ta więźniar-
ka, unikająca mówienia o swoim 
cierpieniu, a pokazująca chłodno 
to, co się tam działo. Śródtytuły 
wstawiłem dla przejrzystości 
tekstu.

Edyta Lazar pisze:

„Ja pracowałam w hali mon-
tażowej, gdzie wyrabiano czę-

ści do śmigieł samolotowych. 
Inne dziewczęta pracowały  
na tok ark ach,  na prasach  
i w galwanizerni. Przy stano-
wiskach pracy systematycznie 
przechadzali się SS-mani. Nasz 
majster był z Hamburga, nazywał 
się Voigt. Rano budzono nas, gdy 
jeszcze było ciemno, dostawa-
łyśmy chochlę kawy zbożowej 
i „fabryczną” zupę, kiedy wraca-
liśmy z pracy dostałyśmy mały 
kawałek chleba i znowu jakąś 
zupę. W fabryce, kiedy miałyśmy 
szczęście, niektórzy z włoskich 
więźniów wcisnęli nam jakieś 
jedzenie. Pod koniec kwietnia 
1945 r. wygonili nas na łąkę, że-
byśmy do jedzenia zbierali tra-
wę, ponieważ dostawa żywności  
z Wrocławia była już niemożliwa.
(….) Byłyśmy wychudzone. Zima 
z 1944 na 1945 rok była bardzo 
mroźna. Przed Świętami Bożego 
Narodzenia dostaliśmy chodaki 
(drewniaki). Licznym więźniom 
przemarzły palce u rąk i u nóg. 
Zaraz po nas przyjechał trans-
port więźniarek ze Słowacji, były 
w Auschwitz krótko, między 
nimi były dziewczęta z Nowych 
Zamok, z Bratysławy, Tpolcian  
i Żiliny. Umieścili je w bloku obok, 
a kilka dokwaterowano do nas. 
Na każdej pryczy spało po dwie 
więźniarki. W piecykach mogły-
śmy palić tylko wtedy, gdy coś 
ukradłyśmy do spalenia.(…) Te 
dziewczęta, które nie pracowa-
ły w fabryce, wykonywały pra-
ce na torach w stronę Nachodu 
(…) ratowały nas od głodu. Czesi  
z Nachodu, zatrudnieni przy ko-
lejnictwie, dawali im jedzenie, 
którym dzieliły się z pozostałymi. 

Współwięźniowie

Ja, jako dziecko, przez lata 
bawiłam się z moją przyjaciółką 
w warsztacie szewskim jej ojca. 
Przez to, że często obserwo-
wałam pracę szewca, mogłam 
dziewczętom naprawiać znisz-
czone buty, mając ukradziony 
materiał. Wołały na mnie „Edy-
ta szewc”. Takie nazywanie było 
konieczne, ponieważ w obozie 
było dużo kobiet o imieniu Edy-
ta. W mojej izbie były trzy: Edyta 
Leuchter z Novych Zamok była 
ze swoją siostrą Jelanou i Edyta 
Schwartz z Miśkovca. Tę ostatnią 
dosłownie uratowałam w obo-
zie. Była słaba, miała odmrożone 
ręce, wlekliśmy ją i jej siostrzeni-
cę Marikę. W fabryce wykonywa-
łyśmy za nich ich pracę. Dziś, nie 
umiem zrozumieć, skąd miały-

śmy tyle siły. Na Edytę z Miśkova 
wołano „Mała Edyta”. Doskonale 
opanowała złodziejstwo, dzię-
ki czemu, trzy razy w tygodniu 
można było napalić w piecu.  
Do pracy w fabryce masze-
rowaliśmy wzdłuż torów ko-
lejowych. Mała Edyta spryt-
nie podłaziła pod wagony 
i zbierała rozrzucone ziem-
niaki oraz węgiel, rzucała to  
za ubranie, które od spodu miała 
związane sznurkiem. W fabryce 
wyrabiano części do samolotów. 
Obok naszego obozu znajdował 
się męski obóz, gdzie byli jeńcy 
wojenni z Włoch, z Francji i z Ro-
sji. Pewnego razu, obok naszego 
obozu prowadzono Rosjan, któ-
rzy padali z głodu i zmęczenia. 
W tym czasie akurat rozdawali 
nam chleb, a myśmy rzucały go 
przez płot dla wycieńczonych 
mężczyzn. Wtedy, nasz strażnik 
zastrzelił Jugosławiankę Danicu. 
Mieszkała ze mną w izbie i my 
ją pochowałyśmy. Jest pocho-
wana przy potoku, bez oznacze-
nia. Oprócz niej, spoczywają tam 
jeszcze cztery dziewczyny, które 
umarły z przemęczenia.

Włosi i Blanka

Włosi otrzymywali od Czer-
wonego Krzyża dofinansowa-
nie na lepsze racje pokarmowe 
i przez to niekiedy mogli się  
z nami podzielić. Niektórych 
mam przed oczami do dnia 
dzisiejszego. Vincenso, który 
był monterem, przepięknie śpie-
wał, nawet do tego stopnia, że 
SS nie mogło go powstrzymać. 
Była też między nami śpiewaczka  
z Warszawy, Blanka. Śpiewała tak 
długo, dopóki miała siły. Blanca 
wróciła z obozu i bardzo bym 
chciała wiedzieć, co się z nią dzie-
je, ponieważ często ją opatrywa-
łam i wlewałam w nią otuchę.

Rosjanie

Wiem, że niektórzy rosyjscy 
chłopcy mieli kontakt z par-
tyzantami czeskimi. U Rosjan 
podziwiałam, że zupę obiado-
wą wlewali do dużego garnka 
i jedli z niego razem. Jeden  
z nich pracował u kontrolera  
i miał przepiękne pismo. Nazywał 
się Alosza. Każda narodowość 
miała swoje karty, na których 
zapisywano odpowiednie dane. 
Pytałam się go, gdzie nauczył się 
tak pięknie pisać, a on odpowie-
dział pysznie, że ukończył dzie-
sięciolatkę.

Codzienność obozowa

O cierpieniach nie piszę. 
Żadne słowo, żadne opowiada-
nie, żaden film, nie mogą oddać 
tego, co przeżywaliśmy. Przecież 
byliśmy pozbawieni wszelkich 
praw i po naszej ludzkiej godno-
ści deptano stale i bez skrupułów. 
Przy tym byłyśmy chore, głodne  
i zmarznięte. Oprócz tego by-
łyśmy różnych narodowości  
i z różnych warstw społecznych, 
o różnych wyznaniach i różnych 
cechach charakteru. Miałam 
szczęście, że byłam z takimi 
dziewczętami, które mimo tego 
cierpienia wytrzymywały i nie 
traciły nadziei, które zachowały 
swoją ludzką godność i przede 
wszystkim były wobec siebie 
tolerancyjne.

Niedziela w obozie

Jeden dzień w tygodniu,  
w niedzielę, nie pracowaliśmy  
w fabryce, ale wtedy musieliśmy 
sprzątać izby i podwórko, myć la-
tryny. Po prostu, nigdy nie można 
było odpocząć.

Wyzwolenie

Tak męczyliśmy się do po-
czątku maja 1945 r. Zawsze 
mieliśmy jakieś wiadomości,  
a także dochodziły do nas słuchy 
o bombardowaniu. Niekiedy był 
alarm. Pewnego dnia mężczyzn 
wywieźli. Nie szliśmy już do pra-
cy, obóz jakby wymarł. Na drugi 
dzień zobaczyliśmy, jak masze-
rują Niemcy, także starcy i dzie-
ci ze strzelbami. Wiedziałyśmy, 
że jest już po wszystkim. Rano, 
wygnali nas na podwórze, nad 
nami krążył samolot. Starsza 
obozowa oznajmiła nam, że 
jest koniec wojny i że strażnicy 
zaprowadzą nas do Nachodu. 
Ustawili nas w rzędzie i prowa-
dzili drogą, którą szło niemieckie 
wojsko, ustępując miejsca Sowie-
tom. Armia Czerwona rozbroiła 
ich w miejscowości Beloveš. My 
byłyśmy zepchnięte do rowu, ale 
dalej maszerowałyśmy. Szybko 
dotarłyśmy do Nachodu. Tu grała 
kapela i nie chciałyśmy wierzyć 
naszym oczom. 

Czesi

Zobaczyliśmy naszych żoł-
nierzy i naszych ludzi ozdobio-
nych trójkolorowymi barwami. 
Nasza eskorta z Wehrmachtu 
została rozbrojona i aresztowa-
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na. Zaopiekował się nami Czer-
wony Krzyż i zaprowadzono nas  
do szkoły, gdzie były sienniki. 
Następnie zaprowadzono nas 
na dziedziniec fabryczny i dano 
nam jedzenie. Po jedzeniu wró-
ciłyśmy do szkoły na nocleg.  
Tu nam oznajmiono, żebyśmy 
się nie rozchodziły. Niektóre 
rodziny zadeklarowały się, że 
przyjmą dziewczęta i to się bę-
dzie odbywać pod nadzorem 
członkiń Czerwonego Krzy-
ża. Tak trafiłam z „Małą Edytą”  
do małżeństwa Zemanków. Wie-
le dziewcząt trafiło do rodzin  
i dbano o nich wzorowo. Na uli-
cach Nachodu, przed domami, 
stali ludzie i rozdawali jedzenie 
i ubrania. Było to nadzwyczaj-
ne. Jeszcze przed pójściem  
do rodzin, chcieli nas odwsza-
wić i zdezynfekować. Myślę, że 
prowadzili nas do szpitala, ale  
w tym momencie rozgorzała 
bitwa. Dużo Niemców uciekało 
i jednocześnie walczyło z party-
zantami. Szybko nas wyprowa-
dzili na górę, gdzie znajdowała 
się gospoda „Na Vyhlidce”. Tu wi-
działyśmy jak rozdawano broń 
dla partyzantów. Strzelanina 
trwała dosyć długo. W gospodzie 
traktowali nas bardzo dobrze. Jak 
wszystko ucichło, członkini Czer-
wonego Krzyża sprowadziła nas 
z powrotem do miasta. Pod wie-
czór zaprowadzili nas do Zeman-
ków. Wykąpali nas na podwórzu  
i od razu zaczęli karmić. Miały-
śmy na tyle rozumu, że nie rzu-
ciłyśmy się na jedzenie. Sąsiedzi 
przynieśli nam ubrania, a rano 
pan Zemanek zaprowadził nas 
do miasta. Spotykałyśmy dużo 
dziewcząt z naszego obozu  

i widziałyśmy tysiące ludzi 
przechodzących przez Nachod.  
Do tej pory nie potrafię zro-
zumieć, jak nachodczanie dali 
sobie z tym wszystkim radę. 
Rozdawali nie tylko to, co było 
najpotrzebniejsze, ale także 
dobre słowo i ludzką gościn-
ność. O Nachodzie wspominam  
z szacunkiem, wdzięcznością  
i podziwem. Przecież oni żyli 
też pod hitlerowskim naciskiem  
w protektoracie, a mimo to po-
magali tysiącom więźniów i dali 
nam pewnego rodzaju szczęście 
po wyzwoleniu”.

Na dobre zakończenie 

Ważny dokument do dzie-
jów obozu Kudowa Sackisch, 
jakim są Wspomnienia Edyty 
Lazar, pozyskał Aleksander Safier  
od Ladislavy Jankovej z Nachodu, 
przechował, a udostępniła nam 
Regina Safier - Radwańska. Do-
kument ten, wraz z całą teczką 
innych materiałów, dotyczących 
tego obozu przekażę do Muzeum 
Gross-Rosen w Wałbrzychu. Dzię-
kuję pani Reginie za udostępnie-
nie tego materiału, a pani Wioli 
Suzańskiej za jego przetłuma-
czenie z języka słowackiego. 
O jeńcach włoskich w Sackisch 
pisałem w „Almanachu Kudow-
skim” nr 20-21 z 2017 r., w którym 
zamieściłem obszerny wywiad 
z więźniem włoskim Luigi Bal-
danem. O obozie w Sackisch 
pisali autorzy kudowscy Hen-
ryk Cholawski i Zbigniew Kopeć,  
w „Pamiętniku Kudowskim” i w in-
nych czasopismach. Wyzwolenie 
obozu w Sackisch przebiegało  
w dniach, od 6 do 9 maja 1945 r. 

i ostatni akt wyzwolenia opisała 
– jak wyżej - Edyta Lazar. Miesz-
kańcy dzisiejszego osiedla przy 
ul. Łąkowej mają na swoim tere-
nie i w tej ziemi nie tylko krew, 
pot i łzy więźniów hitleryzmu  
z kilku krajów europejskich,  
w tym najwięcej z Polski, lecz tak-
że ducha dzielnych ludzi, takich 
jak te bohaterskie dziewczęta  
i kobiety oraz mężczyźni z Pol-
ski, Czech, ze Słowacji, Węgier, 
Jugosławii, z Rosji, z Włoch 
i z Francji. Ci bohaterscy ludzie 
byli dla siebie dobrzy, solidarni, 
pomagali sobie w nieszczęściu, 
dzielili się ostatnim kawałkiem 
chleba i nie tracili nadziei. Popa-
trzmy na nich od strony wielko-
ści ich ducha. Hitlerowski obóz 
pracy Sackisch, w którym była 
filia groźnego obozu koncentra-
cyjnego Gross-Rosen, wystawia 
faszystom jak najgorsze świadec-
two, ale pokazuje uwięzionych  
w nim ludzi jako ludzi wielkich. 
Nie zapomnijmy o bohater-
skiej Jugosławiance Danicy, 
zastrzelonej za rzucenie chle-
ba innym głodnym więźniom,  
o śpiewaczce Blance z Warsza-
wy, o Vincenzo z Włoch, o Luigi 
Baldanie jeńcu włoskim, który 
pomagał więźniarkom, o Czechu 
Franciszku Hackerze ze Słone-
go, który pracował wówczas  
w zakładach fabrycznych na Za-
krzu i przemycał dla więźniarek 
żywność i lekarstwa, o czym 
pisałem w książce pt. „Kilkoro  
z nas” (2018 r.). W pamięć nasze-
go miasta, położonego na grani-
cy państwa, wpisują się wszyscy, 
którzy tu kiedykolwiek mieszkali, 
niezależnie od tego jakiej na-
rodowości, czy religii, a którzy 

byli ludźmi dobrymi i dzielny-
mi w obliczu zła. Kresowiacy, 
których przodkowie pozostali  
na ziemiach za Bugiem, a nawet 
na Syberii, nieraz przypomina-
ją swoim współziomkom słowa 
Adama Mickiewicza z „Dziadów” 
cz. III: „Jeśli zapomnę o nich – Ty 
Panie Boże na niebie zapomnij 
o mnie”. Od wyzwolenia obozu 
Sackisch mija w 2021 roku 76 lat. 

Dotąd nie ma pomnika dla 
tych naszych dzielnych ludzi  
z obozu na Zakrzu. Świecąca róża 
kłodzka pod murem kościoła  
na Zakrzu, obok mogiły więźnia-
rek, byłaby dowodem naszej pa-
mięci o ich cierpieniu, ich mocnej 
solidarności i niezłomnej wierze  
w zwycięstwo. To światło pa-
mięci weszłoby do historii 
Kudowy, a takie światła nigdy 
do końca nie gasną. Ponieważ 
pojawiły się pytania, czy taka 
świecąca róża kłodzka nie bę-
dzie przysłaniać bryły kościoła, 
to zapytałem Księdza Dziekana 
Edwarda Rostkowskiego, jak on 
widzi taki pomnik, w tym miejscu  
w pobliżu kościoła. Odpowie-
dział: Kościoła nic nie przysłoni, 
a taki świecący kwiat dodaje 
światła do rozpraszania ludzkich 
mroków. Jeśli taki pomnik pomie-
ści się w tym miejscu, to niech 
stanie. Dodał, że wtedy warto 
zwrócić uwagę na odpowiednie 
wykonanie dojścia do Pomnika, 
bowiem jest tam ziemia mięk-
ka, a odwiedzajacych może być 
wielu. Dodajmy na zakończenie: 
oby ten pomnik pojawił się jak 
najszybciej i wszedł do pamieci 
zbiorowej naszego miasta. 

magister filologii germańskiej

Irena Rogowska
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Wyjazdy Au-pair

telefon
(74) 

8726091

MAG. DER GERMANISCHEN PHILOLOGIE

IRENA ROGOWSKA

Vereidigte Dolmetscherin  
und Übersetzerin der deutschen Sprache

Tel. (00-48) 74 8726091 
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Przypomnienie

W czasie II wojny światowej 
istniał w dzielnicy Kudowa Za-
krze hitlerowski obóz pracy, jako 
zespół podobozów dla jeńców 
wojennych i pracy przymusowej, 
z których jeden był filią groźne-
go obozu koncentracyjnego 
Gross-Rosen. Całość znajdo-
wała się pod jednym zarządem 
obozowym, uwięzieni praco-
wali w fabryce, którą z produk-
cji bawełnianej przestawiono  
na produkcję wojenną. Więźnio-
wie pracowali także w różnych 
miejscach Kudowy, Jeleniowa 
i Lewina. Obóz był duży jak  
na warunki kudowskiego Zakrza, 
liczył ponad 4000 więźniów. Wy-
różniające się ilościowo grupy 
więźniów to rosyjscy jeńcy wo-
jenni, włoscy jeńcy wojenni i bar-
dzo duża grupa – prawie tysiąca 
dziewcząt i kobiet pochodzenia 
żydowskiego z Polski, Słowacji, 
Węgier i Jugosławii. Wiele z nich 
przywieziono tu prosto z Au-
schwitz. Obóz był ogrodzony 
drutami kolczastymi, bloki były 
także ogrodzone, żeby nie było 
kontaktów pomiędzy więźnia-
mi. W maju 1945 roku więźnio-
wie odzyskali wolność, przeszli  
do Nachodu do Czech, otrzymali 
tam opiekę i pomoc. Po wojnie 
bloki po dawnym obozie zosta-
ły odpowiednio przebudowane 
na hotele pracownicze wielkiej 
fabryki bawełnianej (Kudowskie 
Zakłady Przemysłu Bawełnia-
nego). Od 1992 roku tych za-
kładów już nie ma, powstało tu 
duże osiedle mieszkaniowe przy  
ul. Łąkowej. Kto chciałby zo-
baczyć to miejsce, musi wejść  
na bazar nadgraniczny i spojrzeć 
na domy stojące w szeregach, 
wszystkie niskie, niemal jednako-
we. Kto spojrzy na ten krajobraz 
po raz pierwszy, ten nie uwolni 
się od wrażenia, że jest tu coś  
z porządku wojskowego lub daw-
nego porządku przyfabrycznego. 
Życie wnosi tam nowości, jest 
już tam bazar, Ośrodek Dpor-
tu i Rekreacji, boisko sportowe  
i ogródek zabaw dla dzieci. 

Miejsce pamięci

Tereny, na których były hi-
tlerowskie obozy więzienne, są 
traktowane jako miejsca pamię-
ci. Tu ludzie cierpieli, niektórzy 

zginęli, byli poniżani i zdeptani, 
ale nie ugięli się, pomagali so-
bie nawzajem, mieli nadzieję  
na przetrwanie, modlili się o zwy-
cięstwo we wszystkich religiach, 
jakie wyznawali. Jeśli modlitwa 
to energia, która wzmacnia 
dobro to ci ludzie przyczynia-
li się do zwycięstwa. Miejsce 
pamięci, to nie upamiętnianie 
zła, lecz upamiętnienie walki  
ze złem. Wszystkie takie miejsca 
są pod pieczą kultury narodowej 
i pod prawną ochroną państwa. 
Jednakże dla mieszkających  
w takich miejscach, stała obec-
ność dramatycznej historii może 
być trochę ciążąca. Osobiście 
to poznałem jako student, gdy  
w Krakowie wynająłem z kole-
gami pokój na tzw. prywatnej 
stancji w dzielnicy Podgórze. Było 
daleko od centrum, więc płacili-
śmy mniej, a że było nas trzech - 
chemik, psycholog i historyk - 
to finansowo całkiem znośnie. 
Po kilku dniach dowiedzieliśmy 
się, że w tym pokoju hitlerowcy 
zamordowali kilka osób, które tu 
ukrywały się i stawiły opór. Za-
częliśmy odczuwać obecność tu 
jeszcze kogoś. Ja historyk i kole-
ga psycholog traktowaliśmy tą 
historię poważnie, chemik kpił  
z nas. Postanowiliśmy sprawdzić 
naszego chemika i gdy w nocy 
poszedł do toalety, a trzeba było 
iść długim, ciemnym korytarzem, 
to obaj z psychologiem owinięci 
w białe prześcieradła założone 
na głowy, stanęliśmy w głębi, 
by chemik wychodząc z toalety 
mógł jednak nas zauważyć. Che-
mik po wyjściu z toalety, zamiast 
od razu skierować się w prawo  
do pokoju, zatrzymał się, ze-
sztywniał, nie spojrzał w na-
szą stronę, ale straszl iwie 
sztywny szedł powoli i co-
raz szybciej do pokoju. To, 
co chemik nam powiedział  
o tym sprawdzianie, nie nada-
je się do napisania, ale przestał 
nam dokuczać, a wszyscy razem 
poznawaliśmy, że od pamięci się 
nie ucieknie. 

W takich miejscach pamięci 
jak na ul. Łąkowej zapewne nikt 
tego rodzaju kawałów bliźnim 
nie urządza, bo nie ma tam po-
czucia życia na cmentarzu, gdyż 
był to obóz pracy. Polacy, którzy 
zjechali do Kudowy po 1945 roku, 
doświadczyli w czasie wojny tak 
strasznych rzeczy, że nie chcieli 

mieć w swoim otoczeniu niczego, 
co by przypominało tamtą woj-
nę. W 2007 roku przechadzając 
się po tym terenie, zagadnąłem 
grupkę spotkanych starszych 
wiekiem mieszkanek tych do-
mów, jak zapatrywałyby się  
na wybudowanie jakiegoś po-
mnika dla upamiętnienia więź-
niów. Usłyszałem, że nie chcą 
tego. Jedna z pań powiedziała, 
że ciągle tu ktoś szuka jakichś 
kolczastych drutów, naboi i ko-
ści ludzkich, a mieszkańcy chcą 
normalnie żyć, mieć ogrody, 
przyjemne widoki. A jednak 
znały przeszłość tego miejsca, od 
pamięci nikt nie ucieknie. Kiedy 
zaczęliśmy w Muzeum na Pstrąż-
nej mówić coraz głośniej o po-
trzebie upamiętnienia więźniów 
z Zakrza, to pojawiły się osoby 
z Niemiec z zapytaniem, jaki 
miałby być ten pomnik i gdzie 

on może stanąć. Uznaliśmy, że to 
całkiem zrozumiałe, że Niemcy 
mogą być tym zainteresowani, 
bowiem pomnik wystawia świa-
dectwo nie tylko sprawiedliwym 
i cierpiącym, lecz ma także drugą 
stronę niewidoczną, ale realną - 
mówi o łotrach, którzy dokona-
li zła i by takiego łotrostwa już 
więcej nie było. Gdy dowiedzieli 
się, że wyobrażamy sobie pomnik  
w formie wielkiego kwiatu, świa-
tła i księgi - byli zaskoczeni i jak-
by oniemieli, może spodziewali 
się jakichś drutów kolczastych  
i symboli straceń. Zdawało nam 
się, że odczuli głębię naszej kul-
tury, przenikającej zło i śmierć, 
idącej dalej, poza mroki wojny, 
pogardy i odwetu. Zbyt dużo 
tego mieliśmy w naszej historii, 
by żyć rewanżem i odwzajem-
niać się nienawiścią. Jednak  
o wiele ważniejsza była dla nas 

Bronisław MJ Kamiński

POMNIK NA KUDOWSKIM ZAKRZU

Projekt ideowy (koncepcja) pomnika dla więźniów z kudowskiego Zakrza
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opinia, jaką w takiej formie 
pomnika mogą mieć jeszcze 
żyjący więźniowie, ich rodziny, 
działacze kultury i Muzeum 
Gross-Rosen w Wałbrzychu. 
Posłaliśmy do zainteresowa-
nych osób i miejsc opis projektu 
pomnika, jako dzieło zbiorowe 
wielu osób. Byli wśród nich: ar-
chitekt krajobrazu, uzdolniony 
plastycznie Tomasz Borowiak, 
artysta malarz Ivan Malinsky, 
fotograf Jan Wołoszczuk i wielu 
innych. Tomasz Borowiak nawet 
przez pewien czas mieszkał  
na ul. Łąkowej, więc tym bardziej 
odczuwał ducha tego miejsca. 
Wyszliśmy od kwiatu białej lilii, 
a zakończyliśmy nasz projekt  
na rosnącej w tej okolicy róży 
kłodzkiej. Jej międzynarodo-
wa nazwa - pełnik europejski - 
jest bliska temu, co pragniemy 
wyrazić. Około trzymetrowa 
wysokość pomnika - kwiatu ze 
świecącą zielono łodygą i świe-
cącym złotym pąkiem róży, bę-
dzie jak latarnia, rozpraszająca 
mroki, jak wieczny kwiat dany 
tym, którzy nie dali się złamać 
złu, byli dla siebie dobrzy, 
współdziałający, solidarni i nie 
stracili nadziei na zwycięstwo. 
U podstawy kwiatu ulokowana 
jest tablica pamiątkowa w for-
mie otwartej księgi, na której 
napisany ma być tekst w pięciu 
językach: polskim, czeskim, he-

brajskim, włoskim i rosyjskim,  
a w księdze, jak w wiecznym 
schowku mają się pomieścić 
informacje o więźniach, foto-
grafie i listy oraz wykaz imienny 
ofiarodawców na budowę tego 
pomnika. Całość z miedzi i szkła 
zbrojonego, budowana z darów 
od osób prywatnych, bez potrze-
by korzystania z budżetu gminy.

Pomnik, który 
wszystko uładzi

Informacje o tym projekcie 
pomnika rozwiesiliśmy w formie 
plakatów na tablicach ogłoszeń 
przy ul. Łąkowej. Napotkani 
mieszkańcy tej ulicy zapytani, 
co myślą o pomniku przedsta-
wionym na plakacie i czy taki 
pomnik mógłby być postawiony 
przy ul. Łąkowej odpowiadali, że 
taki pomnik mógłby tu stanąć, 
projekt podoba się. Zapytaliśmy 
Księdza Dziekana Edwarda Rost-
kowskiego o jego zdanie o pro-
jekcie pomnika i czy ewentualnie 
można by postawić taki pomnik 
pod murem kościoła obok grobu 
więźniarek. Ksiądz Dziekan od-
powiedział pozytywnie. W związ-
ku z tym, że rodziny więźniów  
z Włoch proszą o zlokalizowanie 
pomnika tam, gdzie był obóz, 
czyli na ul. Łąkowej, to nadal 
zwracamy się do mieszkańców 
o wspieranie projektu budowy 

pomnika przy ul. Łąkowej, jako 
faktycznym miejscu pamięci. Byli 
więźniowie tego obozu, ich ro-
dziny, działacze kultury i muzeal-
nicy są zawiedzeni, że to miejsce 
po obozie nie zostało upamięt-
nione. Bazar nadgraniczny i Ośro-
dek Sportu i Rekreacji na ul. Łąko-
wej odczytują jako brak empatii, 
kultury lub nawet jako drwinę. 
Bardzo trudno jest tłumaczyć 
brak upamiętnienia, a zrzucanie 
wszystkiego na niechęć miesz-
kańców czy nadal żywą traumę  
po II wojnie światowej jest zu-
pełnie nieprzekonujące. Wielką 
nadzieją są sympatyczne opinie 
o projekcie pomnika zasłyszane 
ostatnio od mieszkańców tej uli-
cy, którzy widzą w nim ozdobę 
tego nazbyt koszarowego osie-
dla. Taki pomnik nie ma w sobie 
nic przygnębiającego, nic nega-
tywnego. Kwiat, światło i księga 
niosą radość ze zwycięstwa do-
bra nad złem i gdy taki pomnik 
tu pojawi się, to wtedy pasuje 
tu Bazar i OSiR , boisko, ogró-
dek zabaw dziecięcych, niemal 
wszystko, bowiem tego właśnie 
chcieliby ci więźniowie, a przede 
wszystkim więzione dziewczęta  
i kobiety. To wszystko wtedy 
jawi się jako najprawdziwsze, 
normalne życie. Warunek jest 
tylko jeden: trzeba upamiętnić 
miejsce godnym pomnikiem. 
26 kwietnia 2021 roku został 

złożony wniosek do Rady Miej-
skiej Kudowy - Zdroju o zgodę 
na budowę pomnika

Budowa pomnika 
przesuwa się na 80-lecie 
w 2025 roku

Na zakończenie opisu spra-
wy budowy pomnika na Zakrzu 
przekazujemy informację, że  
9 czerwca 2021 odbyło się 
wspólne posiedzenie wszystkich 
komisji Rady Miejskiej Kudowy - 
Zdroju z udziałem Burmistrza, 
po której nadeszła informacja, 
że  Rada Miejska nie będzie te-
raz rozpatrywała tego wniosku. 
Decyzję taką rozumiemy jako 
potrzebę dalszego upowszech-
niania projektu i idei pomnika, 
licząc na realizację na 80-lecie 
wyzwolenia Kudowy, które 
będzie mieć miejsce w 2025 r. 
Jesteśmy przekonani, że ten 
projekt, nad którym pracowało 
wielu ludzi  od 2007 r. i cieszący 
się dobrymi opiniami i jakiego 
nie ma na świecie – zapali świa-
tło wiary w zwycięstwo dobra  
nad złem i w niedługim czasie 
rozświetli ul. Łąkową. 

Proszę o opinie, każdy może 
wyrazić swój pogląd: e-mail: bro-
nislaw.kaminski@interia.pl, tel. 
609 981 995 

Historyczna mapa Zakrza
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Pocztowe Przysposobienie 
Wojskowe (PPW) było organi-
zacją realizującą zagadnienia 
fachowe, zrzeszającą pracowni-
ków poczt i telegrafów do obro-
ny państwa w zakresie służby 
łączności. Pierwsza organizacja 
została utworzona na Kresach  
w Wilnie 10.06.1929 r. z inicja-
tywy ówczesnego dyrektora 
poczt i telegrafów inż. Józefa 
Żółtowskiego1. Później powstała  
w Warszawie 24.05.1930 roku,  
w Krakowie 14.11.1930 roku,  
we Lwowie 06.12.1930 r. ,  
w ostatni dzień 1930 r. na Pomo-
rzu w Bydgoszczy, w poznańskim 
w 1930 r., na Śląsku i w Lublinie  
w styczniu 1931 r. Przejęcie róż-
nego rodzaju inicjatyw odzwier-
ciedlone było w nazwach takich 
jak np. Pocztowe Kluby Sporto-
we, „Iskra“ w Wilnie, Pocztowy 
Związek Przysposobienia Woj-
skowego i Wychowania Fizycz-
nego w Krakowie, Lublinie czy  
w Bydgoszczy. Wszystkie poczy-
nania miały na uwadze dbałość  
o tężyznę fizyczną pocztowców, 

ale nie zapominały o wychowa-
niu obywatela i jego rodziny. 
Podejmowana była współpraca 
z instytucjami o podobnej dzia-
łalności, ze związkami strzelec-
kimi, narciarskimi, i w innych 
dziedzinach sportu, budując 
jak najbliższe uczuciowo relacje 
z armią oraz przysposobieniem 
wojskowym. Wszystkie statutowe 
cele organizacji zostały uznane 
przez Ministerstwo Poczt i Tele-
grafów, które 7 września 1933r., 
powołało do życia Zarząd Głów-
ny P.P.W. Pierwszy zjazd organi-
zacyjny odbył się 4 listopada 
1934 roku, na którym Minister 
Poczt i Telegrafów inż. Emil Ka-
liński określił następujące cele: 
Pocztowe Przysposobienie Woj-
skowe winno w pierwszym rzą-
dzie położyć największy nacisk  
na wychowanie obywatelskie,  
a więc stworzyć typ obywatela - 
żołnierza, gotowego na każ-
dy rozkaz stanąć w szeregach, 
obywatela rozumiejącego po-
trzebę należenia do organizacji 
i podporządkowania się jej zarzą-

dzeniom. Drugim, niemniej waż-
nym zadaniem, jest wyszkolenie  
w zakresie łączności, które winno 
być postawione na odpowied-
nim poziomie, tak, by dla nas 
nie było niespodzianek, gdy 
przyjdzie chwila, w której trzeba 
będzie wykazać sprawność orga-
nizacji. Przedsiębiorstwo nasze  
na wypadek wojny będzie mia-
ło do spełnienia bardzo ważne 

zadania, toteż prace organiza-
cji nad szkoleniem i doskonale-
niem w tym zakresie winny być 
systematyczne i celowe, winny 
być prowadzone całkowitym 
zrozumieniu doniosłości tego 
zgromadzenia.2

Jak przedstawił minister w cy-
towanej wypowiedzi, przynależ-
ność do organizacji nie wynikała 
z przymusu, lecz wewnętrznej 

Ks.Bartłomiej Tusiński

POCZTOWE PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE

Narciarska Pierwsza olimpiada zawodników i zawodniczek PPW w 1936 r.

Oddział PPW podczas ćwiczeń strzelniczych, na strzelnicy w Pruszce, zdjęcie z lat 30-tych 
XX w.

Orkiestra Okręgowa PPW Poznań w czasie marszu 03. V. 1935 r. Reklama rowerów przez pocztylionów, zamieszczona w magazynie Poczta, z 1934 r.
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potrzeby i bezinteresownej po-
mocy Ojczyźnie. Ważny czynnik 
sportowy PW, w którego skład 
wchodziło strzelectwo jako sport 
obrony narodowej, przyciągał 
pocztowców do roli obywatela- 
żołnierza. Kadrę szkoleniową  
we wszystkich działach organi-
zacji stanowili instruktorzy prze-
szkoleni w centralnych ośrod-
kach według jednolitych metod 
wychowawczych, co pozwalało  
na sprawne i celowe działanie  
PPW. Siła całości organizacji 
skupiona była w zarządzie głów-
nym, którego struktura obej-
mowała w 1938 r.: 11 okręgów, 
258 samodzielnych oddziałów,  
435 placówek. PW liczyło prze-
szło 50 tys. pracowników w szere-
gach pocztowców, jak i pokrew-
nych instytucji, takich jak Polskie 
Radio, Państwowa Akcyjna Spół-
ka Telefoniczna (PAST-a). Łącznie 
44879 członków i 1726 członków 
nadzwyczajnych rekrutujących 
się z rodzin pocztowców. Pra-
ca wychowawcza skupiała się  
na tworzeniu świetlic dla pracow-
ników i rodzin, w których mogli 

zaspokoić potrzeby kulturalno- 
oświatowe, na zawodach i grach 
umysłowych, jak choćby przez 
samokształcenie, co umożliwiała 
im biblioteka, licząca 44 tysiące 
woluminów w 1938 roku, którymi 
dysponował zarząd główny. Każ-
dy odział terenowy skupiał koła 
artystyczne, teatralne, muzycz-
ne, chóralne, jak również krajo-
znawcze, które działały na rzecz 
społeczności lokalnej poprzez 
czyny społeczne, jak również 
hodowlę gołębi pocztowych. 
Wymiana korespondencji we-
wnętrznej pomiędzy okręgami 
odbywała się przez biuletyn  
i jednodniówki, co doprowadziło 
w niedługim czasie do rozwoju 
prasowego organizacji i powstało 
oficjalne pismo o nazwie Poczto-
we Przysposobienie Wojskowe,  
w skrócie PPW, którego pierwszy 
numer ukazał się w 1934 roku  
w nakładzie 6,3 tys. a w 1938 
roku osiągnął nakład 46 tys. Prasa 
PW opisywała głównie działal-
ność, na którą była najbardziej 
ukierunkowana, strzelectwo, 
wychowanie fizyczne. Zajmo-

wała się problemami członków, 
organizacją urlopowego wypo-
czynku. Strzelectwo cieszyło 
się największą popularnością  
i od samego początku skupiało 
najwięcej członków. Organi-
zowali oni w swych okręgach 
ćwiczenia i zawody strzeleckie 
dla członków i strzelców wybo-
rowych. Reprezentowali Polskę  
na międzynarodowych za-
wodach strzeleckich w Buda-
peszcie. PW skupiało 150 sekcji 
strzelniczych, przypisanych  
do 8 okręgów sekcji Strzeleckich. 
Obok zespołów z bronią w ręku, 
działały zespoły łucznicze3, któ-
re odnosiły sukcesy w między-
narodowych zawodach, wśród 
nich: Mirgas, Kuczyński, Wojto-
wicz, Zanderer należeli do elity,  
a Hrydzewicz i Doktor zalicza-
ni byli do czołówki światowej,  
np. w mistrzostwach w Londynie 
w 1938 roku, w 8 osobowej dru-
żynie, 5 należało do PPW.4

Zaopatrzenie poszczegól-
nych oddziałów w broń stano-
wiło elementarne podstawy 
sekcji strzeleckiej. W 1938 r. 
istniało 200 sekcji strzeleckich 
oraz strzelecko-łuczniczych, 
które liczyły przeszło 15 tys. 
członków. Praktycznie, co trzeci 
członek PPW był posiadaczem 
odznaki strzeleckiej. Wśród na-
czelnej sekcji strzeleckiej człon-
ków PPW popularne było hasło:  
„Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny 
obronie - każdy z członków PPW 
strzelcem wyborowym”. Corocz-
nie odbywały się imprezy o za-
sięgu ogólnokrajowym, zawody 
strzelecko-łucznicze o mistrzo-
stwo PPW, a zawody centralne 
organizowane były zawsze pod 
patronatem Ministerstwa Poczt 
i Telegrafów.5

Wiele uwagi poświęcano 
ćwiczeniom wojskowym w dziale 
łączności. Specjalne kompanie, 
kolumny i posterunki brały udział 
w remontach stałych linii teleko-
munikacyjnych. 

Wśród członków wspólnoty 
przysposobienia działały grupy 
z podziałem na dyscypliny takie 
jak gimnastyka, lekkoatletyka, 
kolarstwo, wioślarstwo, pływa-
nie, narciarstwo, łyżwiarstwo, 
niemal wszystkie formy upra-
wiania sportu. Uczestniczyli  
w akcjach ratunkowych, podczas 
klęsk żywiołowych, w przywra-
caniu łączności. Wysiłki poszcze-
gólnych sekcji doprowadziły  
do wybudowania dwóch stadio-
nów reprezentacyjnych w Krako-
wie i Poznaniu, 70 boisk na tere-

nie kraju, 21 przystani, 2 pływalni, 
schronów, morskiego ośrodka  
w Jastrzębiu - Zdroju i górskie-
go w Zakopanem, organizowano 
obozy kajakowe na Wileńszczyź-
nie. Kadra instruktorska w 1934 
roku liczyła zaledwie 50 osób,  
a w 1938 roku, 230 mężczyzn  
i 23 kobiety, co świadczy o dyna-
micznym wzroście zapotrzebo-
wania na takie formy spędzania 
wolnego czasu oraz wypełnia-
nia obowiązku obrony kraju 
na wypadek takiej potrzeby. 
Dowodem na poświęcanie się 
w służbie obywatela-żołnierza 
było zdobycie Państwowej Od-
znaki Sportowej na przełomie 
1937/1938 przez 4285 mężczyzn 
i 462 kobiety. Prace żeńskie  
w oddziałach sprowadzały się 
do służby sanitarnej na wypa-
dek wojny, obrony przeciwga-
zowej, wychowania fizycznego, 
pracy wychowawczej, służby  
w łączności, strzelectwa i służby 
ochronnej6

PPW Zajmowało się organi-
zacją spływów kajakowych, wę-
drownych obozów, wyścigów ko-
larskich i rajdów pieszych. Marsze 
stanowiły świetną propagandę 
działalności PPW Najważniejsze 
marszruty to Szlakiem Kadrów-
ki, Wilno-Warszawa, Sulejówek- 
Belweder, wszystkie połączone  
z miejscami pobytu Marszałka 
Piłsudskiego, który stanowił wzór 
i autorytet dla PW. 7

Pierwsze poczynania w celu 
utworzenia takiej organizacji  
i zauważenie problemu miało 
miejsce w 1927 r., kiedy Roman 
Starzyński zaznaczył potrzebą 
zorganizowania środowiska pa-
ramilitarnego wśród instytucji 
państwowych o charakterze stra-
tegicznym. Na łamach „Bellony” 
pisał: Kolejarze oraz pracownicy 
poczt i telegrafów powinni być 
zorganizowani w czasie pokoju 
w ten sposób, aby bez odrywania 
ich od pracy zawodowej można 
ich na tyle wyszkolić wojskowo, 
aby w czasie wojny nie trzeba 
było militaryzować kolei ani 
telegrafów. Sprawność kolei 
oraz poczty i telegrafów może 
jedynie zyskać na tem, jeżeli już 
w czasie pokoju wprowadzi się, 
choćby okresowo, funkcjonowa-
nie tych instytucji na zasadach 
karności wojskowej.8 Pracownicy 
w służbie państwowej realizo-
wać mogą zadania narodu pod 
bronią. Inicjatywy te spotkały 
się z poparciem Państwowego 
Urzędu Wychowania Fizycznego 
i Przysposobienia Wojskowego, Reklama rowerów przez pocztylionów, zamieszczona w magazynie Poczta, z 1934 r.
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któremu przewodniczył płk Ju-
liusz Ulrych. Urząd ten współpra-
cował z Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Ministerstwem 
Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego i cieszył się wielkim 
poparciem ze strony marszałka 
Józefa Piłsudskiego, który sam 
uważał iż tego typu organizacja 
winna skupiać nie tylko młodzież 
szkolną, ale i pozaszkolną.9

Organizacja dzieliła się  
na Okręgi Oddziały i Placówki,  
na której czele stał Zarząd 
Główny wraz z Komisją Rewi-
zyjną, powoływaną przez Wal-
ny Zjazd Delegatów Oddziałów 
PPW Władze te zaprogramowane 
były na wzór władz naczelnych: 
Okręgowy Zjazd Delegatów 
Oddziałów, Zarząd Okręgowy, 
Okręgowa Komisja Rewizyjna. 
Okręgi PPW odpowiadały teryto-
rialnie obszarowi dyrekcji poczt 
i telegrafów, w których mieściły 
się władze zarządu. 10

K o b i e t y  b y ł y  p o m o c ą  
dla obrony kraju nie przeszko-
dą, o czym świadczą obowiązki 
członkiń PPW. Znakomicie opa-
nowywały obsługę telegrafu, 
telefonu, radiostacji. Przygo-
towanie pracownic polegało 
na sile duchowej, moralnej 
i fizycznej jak i fachowej, co 
stanowiło niezbędny element 
w razie obrony zbiorowej, in-
dywidualnej, przeciwlotniczej, 
obserwacyjno-meldunkowej 
oraz ratowniczej. Program szko-
lenia kobiet składał się z trzech 
działów: I wychowanie fizyczne 
z zachowaniem wysokiego po-
ziomu zdrowia i właściwej kon-
dycji oraz sprawności fizycznej; 
II Przeszkolenie podstawowe dla 
całego przysposobienia wojsko-
wego kobiet, zwane szkoleniem 
ogólnowojskowym z naciskiem 
na wychowanie obywatelskie, 
niesienie bezinteresownej po-
mocy Ojczyźnie, wypracowanie 
poczucia współodpowiedzialno-
ści, karności za siebie samych  
i  o t o c z e n i e ,  w s p ó ł p r a c y  
w jej obronie w armii, służbach 
państwowych. Wyrobienie umie-
jętności pracy zbiorowej, solidar-

ności; III Przeszkolenie fachowe 
wypracowywało model odpo-
wiedzialnej kobiety, spełniającej 
się w pracy nad dziełem jej po-
wierzonym. Pracownice działały  
w poszczególnych działach  
i sekcjach w zakresie wyszkolenia 
ogólnowojskowego. Na skosza-
rowanych kursach kobiety ćwi-
czyły i utrwalały działania służby 
pomocniczej. Nauki prowadzono 
na obozach letnich. Oczywiście 
wszystkie prace PPW kobiet od-
bywały się w ramach możliwości 
psychicznej i fizycznej.11

Zadania obronności kraju  
na wypadek wojny wiązały się  
ze sprawą odpowiedzialne-
go, jakościowego i rzetelnego 
przygotowania rezerw obywa-
teli państwa, oraz utrzymania 
ich w gotowości bojowej. Przy-
gotowanie rezerw polegało  
na mobilizowaniu wszystkich 
środków oddziaływania spo-
łecznego. Dlatego do pomocy 
armii powoływane były organi-
zacje przysposobienia młodzieży  
na kolei, poczcie, w leśnictwie, 
itp. Każda z tych grup miała wła-
sny oddzielny charakter, kształto-
wany pod kątem usprawnienia 
swych szeregów do celów obron-
nych. Przysposobienie wojskowe 
w Polsce stało się ważnym narzę-
dziem podniesienia obronności 
kraju. Obserwacja rozwoju przy-
sposobienia wojskowego zmusza  
do wyciagnięcia wniosków, ja-
kie ma ono w procesie umac-
niania państwa. PPW obejmo-
wało z jednej strony wyszko-
lenie żołnierskie, a z drugiej 
wychowanie obywatelskie. Te 
formy pracy przyczyniały się 
do umacniania wartości moral-
nych na rzecz potrzeb ogółu. 
PPW konsekwentnie starało się 
dbać o moralną sylwetkę swo-
jej organizacji, które streszczało  
w sześciu przykazaniach PPW.12

1.) Będziemy bronić w każ-
dym wypadku powszechności 
w pracach i pełnej równości 
społecznej wszystkich członków 
organizacji. 

2.) Odrzucimy balans pięknie 
brzmiących słów i haseł, który-

mi niejednokrotnie pokrywamy 
własną bezczynność i marazm.

3.) W metodach pracy or-
ganizacyjnej musimy strzec za-
kreślania programów i planów  
o zasięgu zbyt wielkim, a przez 
to praktycznie nieosiągalnym. Bo 
te realne, skondensowane pro-
gramy winny być bezwzględnie 
w całości wykonane. 

4.) O ile nasze wzajemne sto-
sunki w organizacji winny być 
oparte na absolutnej szczerości, 
o tyle zwalczać musimy w sposób 
bezwzględny wszelkie próby de-
magogii, czy siania zamętu przez 
poszczególne jednostki. 

5.) Praca społeczna musi być 
traktowana jako prosty obowią-
zek każdego obywatela. 

6.) Unikajmy również prze-
ceniania trudności, stających 
nam na drodze w wykonywaniu 
pracy.13

Takie praktyczne postano-
wienia zadaniowe wiążące się  
z metodyką pracy nad zagad-
nieniami wychowawczymi od-
dawały obraz prac kształtujących 
obywatela - żołnierza. 

PPW pogłębiało też wiedzę  
o swoim państwie, wprowadza-
jąc do pracy zawodowej i spo-
łecznej wyższe wartości, które 
wpływały na poczucie obowiązku 
służenia państwu w jak najlepszy 
sposób. Zadania PPW nie koń-
czyły się tylko na akcjach wycho-
wawczych ich członków, ale rów-

nież wciągano rodziny, dla dzieci 
których organizowano kolonie, 
półkolonie, powołano również 
w 1937 roku komitet opieki  
nad dziećmi pocztowców oraz 
różnego rodzaju formy rekreacji. 
Prowadzono kasy samopomo-
cy, akcje kulturalno-oświatowe, 
masową rekreację i turystykę. 
Każda placówka pełniła rolę sil-
nego posterunku państwowej 
akcji społeczno-wychowawczej. 
Przez współdziałanie z państwem 
można było docierać do najbar-
dziej odległych miast i wiosek.14

W środowisku pocztowców 
podjęto wspólną akcję uiszcza-
nia składek na rzecz Funduszu 
Obrony Narodowej. Akcja ta była 
stała i spotkała się ze wsparciem.  
Do końca 1938 r. pocztowcom 
udało się zebrać 125 tys. zł. w go-
tówce i w sprzęcie wojskowym.15 

Do wybuchu II drugiej wojny 
światowej PPW zrzeszało ponad 
70 tys. członków, zorganizowa-
nych w 15 oddziałach16. Przecięt-
ny wiek członka organizacji to  
45 lat. Była to jedna z nielicznych 
organizacji funkcjonujących  
w II RP, która współdziałała z inny-
mi grupami paramilitarnymi, jak 
również jednolita pod wzglądem 
wyznaniowym i narodowościo-
wym. 17

Archanioł Gabriel, zwiastun dobrej nowiny, 
św. patron pocztowców.

 Św. Antoni z Padwy patron rzeczy 
zagubionych i pocztowców

1. J. Giera, A. Żak, op. cit. s. 104.
2.J. Pabis, Kartka z historii pocztowego PW „PPW” lipiec-sierpień 1938, s. 14-16.
3. Tamże, s. 14-16.
4.J. Giera, A. Żak, op. cit. s. 104,105.
5. J. Krajewski, Na progu strzelecko-łuczniczego sezonu sportowego, „PPW”, 1939 r., nr 
3-4, s. 6.
6.J. Pabis, op. cit. s. 14-16.
7.Dzień 11 listopada, „Nasza Poczta”, 1935, nr 1, s. 13.
8.J. Giera, A. Żak, op. cit. s. 104.
9.Tamże, s. 104.
10.Tamże, s. 104,105.

11.Zadania i Cele PPW Kobiet, „PPW”1934 nr 8, s. 7
12. J. Krajewski,  Przysposobienie wojskowe - szkołą charakterów, „PPW” grudzień -sty-
czeń 1937 r., s. 6-7
13. Tamże., s. 6-7.
14.J. Giera, A. Żak, op. cit. s. 105-106.
15. W naszych szeregach, „PPW” 1939 nr 3-4, s. 3.
16.Przemarsz drużyny pocztowej z Wilna do Warszawy, „Przegląd Techniczny”, 1930 r., 
z.4, s. 128-129..
17.Kolejarze i pocztowcy Naszymi towarzyszami broni w służbie obrony państwa, „Żoł-
nierz Polski”, 1935 r., nr 24, s. 483.

Przypisy:
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 Ten niezwykle zasłużony 
kapłan towarzyszył mi w życiu 
już od 1964 roku. Błogosławił 
także nasz związek małżeński  
z Ewą Jazienicką, który zawar-
liśmy w kościele św. Mikołaja  
w  N o w e j  R u d z i e  w  d n i u  
27 grudnia 1986 roku. Pamiętam, 
że przyjechał wtedy do Nowej 
Rudy wraz z 20 - osobową gru-
pą studentów z Duszpasterstwa 
Akademickiego „Wawrzyny" . 

Warto pamiętać o tym nie-
zwykłym Księdzu, który przez 
swoje działania bardzo zasłużył 
się dla wolności, solidarności 
i demokracji. Ksiądz, zwany 
powszechnie „Orzechem”, całe 
swoje życie bez reszty poświęcił 
służbie zwykłym ludziom. 

W dniu 15 października 2018 
roku, podczas uroczystej sesji  
z okazji Święta Dolnego Śląska, 
Sejmik Województwa Dolno-
śląskiego uhonorował Księdza 
Prałata Stanisława Orzechow-
skiego tytułem Honorowego 
Obywatela Dolnego Śląska CIVI 
HONORARIO, który był kapela-
nem „Solidarności” od 1980 roku, 
a później założycielem i głównym 
przewodnikiem słynnej pieszej 
pielgrzymki z Wrocławia do Czę-
stochowy.

Popularny „Orzech” do dzi-
siaj jest znany jako charyzma-
tyczny duszpasterz młodzieży 
akademickiej we Wrocławiu. 
Adres kościoła Św. Wawrzyńca 
we Wrocławiu przy ul. Bujwida 
był szeroko znany w całej Pol-
sce już od sierpnia 1980 roku.  

W stanie wojennym było to miej-
sce szkolenia i obrony działaczy 
opozycji antykomunistycznej, ale 
przede wszystkim miejsce spo-
tkań ludzi kochających pokój  
i mających wiarę, że doczekamy 
wolnej, demokratycznej Polski. 
Ksiądz Stanisław Orzechowski 
organizował wykłady, spo-
tkania z działaczami opozycji  
w ramach swojego duszpaster-
stwa, wykraczał znacznie poza 
dopuszczalne przepisy, tworząc 
pierwsze duszpasterstwa ludzi 
pracy oraz udzielając znaczącej 
pomocy dla ofiar stanu wojen-
nego.

Młodego księdza Stanisława 
Orzechowskiego poznałem jako 
wikariusza w mojej rodzinnej 

parafii pw. św. Barbary w No-
wej Rudzie, gdzie posługiwał 
po zakończeniu studiów w Wyż-
szym Seminarium Duchownym  
we Wrocławiu. Święcenia kapłań-
skie przyjął 28 czerwca 1964 roku  
z rąk arcybiskupa Bolesława 
Kominka. Został skierowany  
do górniczej parafii pw. św. Bar-
bary, gdzie mieszkałem wraz  
z rodzicami od urodzenia. Była to 
pierwsza parafia Ks. Orzechow-
skiego, w której pracował przez 
trzy lata. Najstarsi mieszkańcy 
Drogosławia do dzisiaj wspo-
minają niezwykłego i charyzma-
tycznego księdza, który umiał 
rozmawiać z dziećmi, młodzieżą 
i ludźmi dorosłymi. Ja również 
Jego dobrze pamiętam, bowiem 

prowadził z dziećmi zajęcia przy-
gotowujące do pierwszej komu-
nii świętej oraz umiał zaintere-
sować parafian porywającymi 
kazaniami.

Kolejne nasze spotkanie 
miało miejsce w czasie strajku  
w sierpniu 1980 roku w słyn-
nej zajezdni nr 7 przy ul Gra-
biszyńskiej we Wrocławiu. 
Zorganizowałem wtedy strajk 
w moim zakładzie pracy oraz 
byłem członkiem Międzyzakła-
dowego Komitetu Strajkowego.  
W autobusach urządzono pro-
wizoryczne konfesjonały, gdzie 
księża spowiadali. W samej za-
jezdni Ks. Orzechowski dodawał 
ducha walki zgromadzonym 
strajkującym z terenu Wrocławia 

 Julian Golak

KS.STANISŁAW ORZECHOWSKI „ORZECH”. 
WSPOMNIENIE

Wyjście pieszej pielgrzymki z Wrocławia. Fot. Julian Golak

Ś.P. Ks. Stanisław Orzechowski zmarł 19 maja 2021 roku.

Msza święta sprawowana przez ks. Stanisława Orzechowskiego w Zajezdni autobusowej nr 7  
w dniu 29 sierpnia 1980 we Wrocławiu (fot. z archiwum Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu)
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i całej okolicy. Za płotem zajezd-
ni autobusowej zgromadziło się  
na prz yległym placu oraz  
na sąsiednich ulicach ok. 20 tys. 
mieszkańców Wrocławia i Dolne-
go Śląska, którzy przyszli na mszę 
świętą. Odprawił ją ks. Stanisław 
Orzechowski, którą On sam oraz 
jej uczestnicy wspominają jako 
wydarzenie historyczne, wręcz 
przełomowe w sytuacji, które 
miało przynieść zasadnicze zmia-
ny nie tylko na Dolnym Śląsku, 
ale w całej Polsce, tzn. powstanie 
„Solidarności”. 

Pod koniec  1980 roku  
Ks. Orzechowski dobrowolnie 
przyłączył się do strajku głodo-
wego wrocławskich kolejarzy. To 
właśnie po tym strajku stał się 
nieugięty i przyjął nadany mu 
przydomek „Orzech”. 

Metropolita Wrocławski  
Ks. kard. H. Gulbinowicz powie-
rzył mu wtedy funkcję diecezjal-
nego duszpasterza ludzi pracy. 

Od 1980 roku rozpoczął 
przygotowania do organizacji 
pieszej pielgrzymki z Wrocławia 
do Częstochowy. Na Jasną Górę, 
corocznie w sierpniu pielgrzymo-
wało nawet kilkanaście tysięcy 

osób z terenu Wrocławia i Dol-
nego Śląska. Wykłady i prelekcje 
w czasie tej 10-dniowej pieszej 
wędrówki głosiły nie tylko naj-
większe autorytety kościoła, ale 
także naukowcy, którzy dobro-
wolnie i bezinteresownie zgła-
szali się do ks. Orzechowskiego 
z różnych uczelni Wrocławia,  
a także z innych ośrodków aka-
demickich w Polsce.

W stanie wojennym kościół 
św. Wawrzyńca przy ul. Bujwi-
da od początku był miejscem 
spotkań opozycji antykomu-
nistycznej, gdzie odbywała się 
dystrybucja podziemnych wy-
dawnictw oraz planowane były 
kolejne akcje „Solidarności”.

Tam również w dolnej kapli-
cy organizowane były w każdy 
czwartek specjalne msze św. wie-
czorne o godz. 20.00 w intencji 
pozbawionych wolności i uwię-
zionych działaczy „Solidarności”. 
Msze nazywane „dwudziestkami” 
gromadziły tłumy mieszkańców 
Wrocławia.

Ks. Orzechowski wspólnie 
ze studentami opiekował się 
w stanie wojennym rodzinami 
aresztowanych i internowanych 

działaczy „Solidarności”. Jako 
przyjaciel ks. Jerzego Popie-
łuszki, wspierał oficjalnie jego 
działalność. Po Jego męczeńskiej 
śmierci zaopiekował się Rodzi-
cami księdza Jerzego, których 
poprzez swoje duszpasterstwo 
wspierał nie tylko duchowo, ale 
także materialnie. O opiekę po-
prosiły Ks. Stanisława także „Ro-
dziny Katyńskie”, którą sprawował 
do końca życia. Znajdował także 
czas na wykłady w Seminarium 
Duchownym we Wrocławiu 
oraz w Archidiecezjalnym Stu-
dium Teologicznym. Świadczył 
również posługę w Poradni Ro-
dzinnej, która działała przy Dusz-
pasterstwie Rodzin, popularnie 
nazywanym „Pod Czwórką”. 

„Orzech” bardzo chętnie 
przyjmował liczne zaproszenia 
do udzielenia porad i głoszenia 
wykładów w różnych instytu-
cjach, działających w stanie 
wojennym na prowincji. Bywał 
wielokrotnie, np. w Klubie In-
teligencji Katolickiej w Nowej 
Rudzie, Kłodzku, Wałbrzychu, 
podczas organizowanych w ko-
ściołach dekanatu Nowa Ruda 
Dni Kultury Chrześcijańskiej 

oraz głosił swoje słowo także  
w innych, małych miejscowo-
ściach na terenie Dolnego Śląska. 

Ks. Stanisław Orzechowski 
otrzymał liczne nagrody hono-
rowe, między innymi: Nagrodę 
Kolegium Rektorów Uczelni Wro-
cławia i Opola (1997), nagrodę 
przyznaną przez Radę Miejską 
Wrocławia „Wratislaviensis Do-
natus” (2015), Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Ks. Stanisław Orzechowski 
„Orzech” był wyjątkowym kapła-
nem, który nie tylko zajmował się 
duszpasterstwem, ale odważnie 
zmierzył się z komunizmem i za-
pisał się dobrze w walce o wolną 
Polskę. To wyjątkowy i niepowta-
rzalny człowiek, o którym napi-
sano już kilka książek, powstał 
także o jego życiu i niezwykłej 
działalności ciekawy film doku-
mentalny, który był emitowany 
w telewizji i jest dostępny w In-
ternecie. Ostatni list wysłałem  
do „Orzecha” 18.04.2021 roku, 
niestety nie uzyskałem już żadnej 
odpowiedzi. Niech odpoczywa 
w pokoju.

Ksiądz Stanisław Orzechowski podczas mszy świętej polowej w trakcie pieszej 
pielgrzymki.

Ksiądz Stanisław Orzechowski na weselu Ewy Jazienickiej i Juliana Golaka w Nowej Rudzie 
27.12.1986 roku.

Ksiądz Stanisław Orzechowski podczas VI Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Pogrzeb ks. Stanisława Orzechowskiego. Fot. IPN
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 W dniu pogrzebu ks. Sta-
n i s ł a w a  O r z e c h o w s k i e g o  
we Wrocławiu, przed oficjalnymi 
uroczystościami zostało zorgani-
zowane spotkanie długoletnich 
współpracowników „Orzecha”  
z  Duszpasterstwa Akademic-
kiego „Wawrzyny”, które odbyło 
się w okolicach budynku Opery 
Wrocławskiej na ul. Świdnickiej. 
Kilkanaście osób podpisało spe-
cjalną tablicę z podziękowaniem 
dla Zmarłego, legendarnego 
kapelana „Solidarności”. Tablicę 
zamontowano przy  wcześniej 
otwartej, bardzo ciekawej wysta-
wie przygotowanej przez Cen-
trum Historii Zajezdnia. Wystawa 
ta prezentuje mało znane fakty  
o pieszej pielgrzymce wrocław-
skiej oraz sylwetki ludzi, którzy 
współuczestniczyli w jej orga-
nizacji. 

Pomysłodawcą, inicjato-
rem i głównym przewodnikiem 
wrocławskiej pielgrzymki był 
przez lata śp. ks. Stanisław Orze-
chowski. W pieszej pielgrzymce 
wrocławskiej przez dziesięć dni  
od sierpnia 1981 roku corocznie 
uczestniczyło kilkanaście tysięcy 
osób. Na zaproszenie „Orzecha”  
w roli prelegentów i wykładow-
ców wystepowli znani opozy-
cjoniści, autorytety z terenu 
Dolnego Śląska, prowadzący 
nielegalną działalność i walkę 
o wolną Polskę. Swoje wystą-
pienia mieli znani wykładowcy: 
prof. Józef Łukaszewicz, dr Adolf 
Juzwenko, prof. Jan Waszkiewicz, 
Krzysztof Turkowski, Roman Ska-
wiński i wielu innych.

Spotkanie z tymi ludźmi 
zorganizował dr Marek Mutor - 
dyrektor Centrum Historii Zajezd-

nia i Ośrodka Pamięć i Przyszłość, 
które działają w historycznym 
miejscu, gdzie rozpoczęły się 
protesty przeciwko władzy ko-
munistycznej w sierpniu 1980 
roku. Tam również  mieściła się 
siedziba Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego, któ-
ry działał tutaj od 26 sierpnia 
do 1 września 1980 roku. Uczest-

nicy wspominali niektóre wyda-
rzenia z przeszłości oraz mniej 
znane anegdoty o Zmarłym  
ks. Stanisławie. Na zakończenie 
wspólnie odmówili modlitwę  
za duszę Ks. Orzechowskiego  
oraz złożyli swoje podpisy pod 
tablicą z napisem „Orzechu, dzię-
kujemy Ci za Solidarność”.

Ewa Jazienicka

WYSTAWA „ORZECHU, DZIĘKUJEMY CI 
ZA SOLIDARNOŚĆ”

Od prawej stoją; Jarosław Obremski, Tomasz Wójcik, Bohdan Aniszczyk, Stanisław 
Huskowski, Marek Mutor, Krzysztof Turkowski, Julian Golak, Anna Morawiecka,Jarosław 
Broda, Krzysztof Jakubczak.

Wpisuje się na tablicy z podziękowaniem dla "Orzecha" Stanisław Huskowski

Otwarcie wystawy  w dniu pogrzebu ks. S. Orzechowskiego  pt. "Orzechu dziękujemy Ci 
za Solidarność". Wpisuje się na tablicy Jarosław Broda. Obok  stoją; Marek Mutor , Julian 
Golak, Jarosław Obremski, Bohdan Aniszczyk.
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 Prof. Jan Waszkiewicz zmarł 
na Covid - 19 po kilkudniowym 
pobycie we wrocławskim szpi-
talu. Śmierć nastąpiła w połu-
dnie 25 marca 2021 roku. Kil-
ka dni wcześniej zmarła Jego 
żona Agnieszka. Napisał wtedy  
do mnie ostatniego e-maila,  
w którym poinformował, wyraź-
nie przygnębiony, o śmierci żony. 
Odpisałem, że On jest ciągle po-
trzebny Polsce i liczę na to, że 
jeszcze wspólnie zrealizujemy kil-
ka projektów na Dolnym Śląsku. 

Jan Waszkiewicz urodził się 
24. VI 1944 w Kielcach. W 1966 
roku został absolwentem Uni-
wersytetu Wrocławskiego na 
kierunku matematyka, w 1972 
roku obronił pracę doktorską. 
Od 1966 do 1969 roku był asy-
stentem w Instytucie Matema-
tycznym Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Opolu, a w latach 1966 
- 1969 w Instytucie Matematyki  
na Uniwersytecie Wrocławskim. 
W 1968 roku rozpoczął działal-
ność opozycyjną wobec władz 
komunistycznych, będąc aktyw-
nym uczestnikiem tzw. wyda-
rzeń marcowych we Wrocławiu.  
Od 1976 do 1980 roku współpra-
cował z Komitetem Obrony Ro-
botników, następnie Komitetem 
Samoobrony Społecznej KOR.  
W czerwcu 1977 roku został 
sygnatariuszem petycji wro-
cławskich naukowców w obro-
nie aresztowanych członków  
i współpracowników KOR. W 1979 
roku był współzałożycielem i au-
torem „Biuletynu Dolnośląskiego”.  
W latach 1979 - 1980 uczestniczył 
w nieformalnych spotkaniach 
opozycji wrocławskiej, tzw. Rady 
Jedności. 

Najaktywniejszą działalność 
prowadził od 1980 roku, naj-
pierw w Towarzystwie Kursów 
Naukowych, w tzw. „Latającym 
Uniwersytecie”. W dniach 26 - 27 
VIII 1980 był doradcą strajkują-
cych w Zajezdni MPK nr 7 przy 
ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. 
Tam pierwszy raz spotkaliśmy 
się, gdzie ja dotarłem po zorga-
nizowaniu strajku okupacyjnego  
w Zakładach Graficznych (ZGPiT) 
w dniu 26. 08. 1980 roku. Od dnia 
27 sierpnia byłem członkiem 
Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego, którego siedziba 
mieściła się w Zajezdni Autobu-
sowej nr 7 we Wrocławiu przy  

ul. Grabiszyńskiej. Tu właśnie  
po raz kolejny spokój i mądrość 
Jana Waszkiewicza bardzo przy-
dały się strajkującym.

Członkiem NSZZ „Solidar-
ność” był od 1.09.1980 roku, na-
stępnie został przewodniczącym 
Komisji Oddziałowej „Solidarno-
ści” na Politechnice Wrocławskiej. 
W czerwcu 1981 roku został 
wybrany delegatem na I Walny 
Zjazd Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Dolny Śląsk, tam 
również bardzo przydatna oka-
zała się Jego wiedza, zdolność 
przewidywania i konstruowania 
konkretnych programów. Byłem 
także delegatem na I Walny Zjazd 
Solidarności, więc mogliśmy się 
tam spotkać, wspólnie plano-
wać i obradować. Jan Waszkie-
wicz został wybrany delegatem  
na I KZD, następnie został człon-
kiem Prezydium Komisji Krajowej 
„Solidarności”, pracował w Zespo-
le Ekspertów Edukacyjnych. 

Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego przez gen. Jaruzelskiego, 
tzn. od 13 do 16. XII 1981 roku 
uczestniczył w strajku w Stocz-
ni Gdańskiej im. Lenina. W dniu  
16. XII 1981 roku został aresz-
towany, był przetrzymywany  
w areszcie śledczym w Gdańsku, 
sądzony i skierowany na „interna-
cję psychiatryczną” do Lubiąża. 
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego 
w Gdańsku z dnia 28.05.1982 
roku został  uniewinniony.  
Od września 1983 roku aż  
do 1989 roku był członkiem Rady 
Edukacji Narodowej. W latach 
1984 -1989 był założycielem,  
a następnie przewodniczącym 
niezależnej i alternatywnej Dol-
nośląskiej Rady Edukacji. Od 1983 
roku Jan Waszkiewicz był współ-
pracownikiem Regionalnego Ko-
mitetu Strajkowego „Solidarności” 
w regionie Dolny Śląsk oraz zało-
żonej przez Kornela Morawiec-
kiego „Solidarności Walczącej”. 
Zajmował się między innymi or-
ganizacją kolportażu czasopism 
i przekazywania informacji oraz 
różnych środków z zagranicy. Pisał 
artykuły, które były zamieszczane 
w pismach podziemnych, m.in.  
w „Replice”, „Obecności”, „Sumie-
niu”. Był współorganizatorem 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy, 
członkiem Rady Porozumienia 
Stowarzyszeń Twórczych i Na-
ukowych w l.1986-1989. 

W okresie stanu wojennego 
aktywnie uczestniczył w życiu 
DA „Wawrzyny”, prowadzone-
go przez ks. Stanisława Orze-
chowskiego. Kilka lat regular-
nie pielgrzymował z Wrocławia 
na Jasną Górę. Podczas tych  
10 - dniowych pieszych pielgrzy-
mek był prelegentem chętnie za-
praszanym przez przewodników 
do wszystkich grup. Przez kilka 
lat regularnie spotykaliśmy się 
podczas sierpniowych pieszych 
pielgrzymek, ponieważ ja rów-
nież na prośbę ks. Stanisława 
Orzechowskiego pracowałem 
w służbach pielgrzymkowych. 
Wrocławska Pielgrzymka była 
swoistym „Uniwersytetem cho-
dzonym”, w którym wykładały 
największe polskie autorytety 
moralne. 

W latach 1989-1990 Jan 
Waszkiewicz był kierownikiem 
oddziału wrocławskiego Insty-
tutu Polityki Naukowej i Szkol-
nictwa Wyższego w Warszawie, 
w latach 1991-1998 adiunktem,  
a następnie kierownikiem Za-
kładu Instytutu Nauk Społecz-
nych Politechniki Wrocławskiej.  
Od 1995 roku pracował jako 
zastępca dyrektora Biura Roz-
woju Wrocławia.W1998 roku 
został wybrany przez radnych  
na marszałka Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, funkcję 
gospodarza województwa peł-
nił przez trzy lata. W tym czasie 
poprosił mnie, abym pełnił spo-
łeczną funkcję jego doradcy, co 
przyjąłem z wielkim uznaniem 
i chętnie się zgodziłem. Zajmo-
wałem się współpracą regional-
ną oraz dziedziną współpracy  
z Czechami na różnych polach. 
Ponadto zajmowałem się organi-
zowaniem współpracy z Polaka-
mi na Białorusi. Jan Waszkiewicz 

jako marszałek Województwa 
Dolnośląskiego przyczynił się 
do organizowania cyklicznych 
wakacji edukacyjnych dla mło-
dzieży z diecezji grodzieńskiej. To 
ważne i wyjątkowe wydarzenie 
edukacyjne jest kontynuowa-
ne i organizowane regularnie 
na Dolnym Śląsku już ponad  
20 lat. Marszałek Jan Waszkiewicz 
zgłosił osobiście Komitet Orga-
nizacyjny Polsko - Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy 
Rodziną” do prestiżowej nagrody 
Pro Publico Bono. Od 2001 roku 
był profesorem w Instytucie Or-
ganizacji i Zarządzania Politech-
niki Wrocławskiej. W 1995 roku 
współtworzył i działał w „Ruchu 
Stu”, w latach 1999-2002 w Akcji 
Wyborczej „Solidarność”. 

Ostatnie nasze spotkanie 
miało miejsce 27.08.2020 roku. 
Zorganizowałem wtedy spotka-
nie z okazji otwarcia „Skweru 
Solidarności Polsko - Czesko - 
Słowackiej” we Wrocławiu. Przyje-
chali między innymi ambasado-
rowie Czech i Słowacji oraz wielu 
działaczy Solidarności Polsko - 
Czesko - Słowackiej. Nikt z nas 
nie sądził, że będzie to nasze 
ostatnie spotkanie. W tym dniu 
Janek spotkał się także z wieloma 
przyjaciółmi i dawnymi działacza-
mi „Solidarności”. Od 27 sierpnia 
2020 roku do dnia śmierci Janka 
Waszkiewicza z grona uczestni-
ków tego spotkania zmarły aż 
trzy osoby.

W Zmarłym Janie Wasz-
kiewiczu straciliśmy wielkiego 
człowieka i patriotę, który walczył  
z systemem komunistycznym  
o wolność i demokrację, a póź-
niej budował z sukcesem nowy 
samorząd lokalny i regionalny. 
Cześć Jego pamięci.

Julian Golak

PROF. JAN WASZKIEWICZ. WSPOMNIENIE

Ś.P. prof. Jan Waszkiewicz
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W najwyższej cenie 
są ludzie dobrzy

Wspomnienie o doktorze Zbi-
gniewie Kayzerze zatytulowałem 
„Uwagi nad życiem”, nawiązując 
w ten sposób do słynnej książki 
Stanisława Staszica z 1787 r. p.t. 
„Uwagi nad życiem Jana Zamoy-
skiego”. Zostało tam zamieszczo-
ne motto: „Miłość ojczyzny nie 
kończy się ze śmiercią”. Życie 
Jana Zamoyskiego, hetmana  
i Kanclerza Wielkiego Koronnego 
– zmarłego w 1605r. – posłuży-
ło do poruszenia serc i umysłów 
w ówczesnej Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, do obudzenia 
z rozpoczynającego się letargu 
kulturowego i politycznego. 
Książka ta miała wielki wpływ 
na ożywienie umysłowe, które 
znalazło swoje ukoronowanie 
w Konstytucji 3 Maja. Niemal  
w każdej epoce są wzrosty  
w górę i zastoje, teraz także; za-
tem przykładne życie dobrych, 
dzielnych ludzi jest stale w wiel-
kiej cenie. „Miłość ojczyzny nie 
kończy się ze śmiercią” - napisano 
w tej książce 234 lat temu. Pół 
wieku po ukazaniu się „Uwag”, 
w poezji Norwida umierającemu 
Fryderykowi Chopinowi „Życia 
koniec szeptał do początku: „Nie 
stargam Cię ja - nie! Ja uwydat-
nię!”. Gdy dzieło życia rozwinęło 
się, to śmierć tego nie kończy, 
lecz podnosi i uwydatnia. Gdy 
nasz Drogi Przyjaciel Zby-
szek Kayzer miał lat 80 i pędził  
na nartach, to podziwialiśmy 
jego energię, podobnie było gdy 
ukończył 85 lat i prawie nic się 
nie zmienił przy 90 latach. Po-
wiedziałem jemu wtedy: Zbyszku 
głowa do góry, Pan Bóg o Tobie 
zapomniał. Inni też do niego 
tak mówili. Ale Bóg sobie o nim 
przypomniał, może i po to, żeby  
z jakichś znanych sobie po-
wodów Zbyszka wspomnieć  
w tej chwili.Potrzebny jest do-
bry przykład. Zmarł 13 czerwca 
2021r. Teraz, jakby śmierć wy-
brała go z cienia, z lekkiego za-
pomnienia czasu pandemii, gdy 
my, jego przyjaciele, omijaliśmy 
jego mieszkanie, by czegoś przy-
padkiem nie zawlec na ubraniu, 
na rękach, czy na jakimś poda-
runku. Śmierć wyprowadziła 
go z zamkniętego domu na ku-
dowskie ulice, a nawet na ulice 

wielu miast,wprowadziła do na-
szych domów i dzisiaj do Teatru 
Zdrojowego. Nagle, ten fizycznie 
drobny człowiek, idący w lekkim 
pochyleniu, jakby stale szedł pod 
wiatr, urasta do wielkiej silnej 
postaci, niesie go wielki duch. 
Mieszkańcy naszego miasta mó-
wią, że odszedł czlowiek dobry, 
życzliwy, wykształcony, ważny  
w życiu publicznym, lekarz, oficer 
w stopniu pułkownika, a pokor-
ny jak święty biedaczyna. Mówią  
o nim, że to czlowiek dobry  
i może to wskazywać, że człowiek 
dobry zaczyna być w cenie i że 
przydaloby się takich więcej. Pan 
Życia o tym wie lepiej od nas  
i w stosownym momencie przy-
pomniał sobie o Zbyszku.

Życie polskie

Zbyszek urodził się w Skier-
niewicach w 1926 roku w rodzi-
nie wojskowej. Ojciec, Czesław 
Kayzer był oficerem w Korpu-
sie Ochrony Pogranica (KOP)  
na wschodniej granicy przy ZSRR. 
Gdy przychodził na świat, było  
w Polsce niespokojnie, właśnie 
miał miejsce przewrót majowy,  
i przez kilka lat dzieciństwa mat-
ka uczyła go Polski, dobrych ma-
nier wobec dzieci białoruskich, 
prz ykładnego zachowania 
się. Miał 13 lat, gdy wybuchła  
II wojna światowa. Ojciec ranny 
w kampanii wrześniowej został 
przez Niemców wypuszczony do 
domu w Skierniewicach, rannym 
nie chcieli się zajmować. Teraz, 
podczas wojny, czas przyspieszał. 
Ojciec działał w konspiracji, a Zbi-
gniew przyuczał się do takiej sa-
mej działalności i już w 1943 roku. 
został przyjęty i zaprzysiężony  
w Armii Krajowej. W czasie wojny 
światowej, sprawy wielkiej wagi 
są wszędzie, były także w Skier-
niewicach. Kierownikiem kina 
został oficer polski zwolniony  
z niemieckiej niewoli, podobnie 
jak ojciec Zbigniewa, a był to  
płk Paweł Szandruk, Ukrainiec  
w Wojsku Polskim. Niemcy liczy-
li, że ten zdolny oficer może się 
przydać w planach tworzenia 
oddziałów ukraińskich i pozwa-
lali Szandrukowi żyć i pracować  
w kinie w Skierniewicach. Znali 
się obaj z Czesławem Kayzerem, 
obaj brali udział w wojnie obron-
nej we wrześniu 1939 roku, i gdy 

do Szandruka trafiła wiadomość, 
że gestapo zamierza aresztować 
Czesława Kayzera, to cała rodzi-
na Kayzerów, w porę rozproszy-
ła się po terenie od Skierniewic 
do Warszawy. Szandruk został 
w ostatnich tygodniach woj-
ny naczelnym dowódcą wojsk 
ukraińskich przy armii niemiec-
kiej – już w randze generała - 
doprowadził do denazyfikacji 
tych blisko dwustutusięcznych 
formacji i poddał do niewoli  
na terytorium okupowanym 
przez II Korpus Polski gen. Wła-
dysława Andersa. Od Zbigniewa 
Kayzera otrzymałem ważne infor-
macje i kontakty do osób, które 
w Skierniewicach znały Szandru-
ka. Pozwoliło mi to zgromadzić 
materiał i publikacja ta spotkała 
się z uznaniem Dyrektora Ukra-
ińskiego Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Kijowie. Ze względu 
na rozbieżne i często tenden-
cyjnie negatywne oceny gen. 
Szandruka warto przypomnieć, 
że ten genarał – przez krótki czas 
przeciwnik w wojnie – został  
w 1965 r. odznaczony przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
na uchodźstwie Krzyżem Virtuti 
Militari za wojnę obronną w 1939 
r. Wnioskodawcą był gen. Włady-
sław Anders. Dzięki Zbyszkowi 
uzupełniliśmy obraz życia tego 
ważnego człowieka.

Skąd się bierze zło?

W czasie działalności w AK, 
Zbyszek Kayzer uczestniczył  
w tajnym nauczaniu, dzięki cze-
mu mógł już w 1946 r. złożyć eg-
zamin maturalny. Do tajnego na-
uczania wciągnął go ks. Czesław 
Mientek, znakomity duchowny  
i patriota, który miał wielki wpływ 
na kształtowanie duchowości  
i patriotyzmu młodych akow-
ców, to jemu zawdzięczał 
Zbyszek uformowanie w du-
chu wartości chrześcijańskich.  
Po zdaniu matury, Zbyszek roz-
począł wyższe studia medyczne 
w Łodzi. Jako student spotkał się 
z nową rzeczywistością politycz-
ną, którą poznawał na co dzień, 
w tym szczególnie w procesach 
żołnierzy wyklętych, na które 
chodził, by zobaczyć tych ludzi, 
słuchać ich wypowiedzi przed 
sądem, był m.in. na procesie War-
szyca, skazanego na śmierć. Lata 

powojenne, zwłaszcza od 1948 
do 1956 r. były szczególnie cięż-
kim okresem stalinizmu w Polsce. 
Zbyszek ukończył studia w 1953 
roku i jako młody lekarz pojawił 
się w pracy w Kudowie - Zdroju. 
Jego żona Barbara, lekarka, także 
miała piekną przeszłość akow-
ską. Oboje przybyli do Kudowy - 
Zdroju, nad granicę państwa, 
w momencie twardego reżimu 
stalinowskiego i podjęli pracę  
w uzdrowisku. W 1960 r. Zbi-
gniew przeszedł do pracy  
w Szpitalu Wojskowym w Kudo-
wie-Zdroju, w służbie wojskowej 
doszedł do stopnia pułkowni-
ka, w hierarchii zawodowej był  
na wysokim stanowisku zastępcy 
Komendanta Szpitala ds. Lecz-
nictwa. W tamtych trudnych cza-
sach, w atmosferze zimnej wojny, 
gdy reżim państwowy uzależnio-
ny od ZSRR zwalczał wszelkie 
przejawy niezależnego myśle-
nia, szczególnie trudno było 
zachować niezależność ludziom 
w mundurach wojskowych. Jed-
nak, czas stalinizmu nie był zbyt 
długi, w 1956 r. po przewrocie 
październikowym, kraj rozwijał 
się swobodniej. Następne wstrzą-
sy w 1970 r, w 1976 r. i w 1980 
r. poszerzały zakres swobód, aż  
do upadku systemu tzw. realne-
go socjalizmu. W każdej sytuacji 
wewnątrzpolitycznej kraju żoł-
nierz musi być trochę milczkiem  
i tacy ludzie, jak Zbigniew Kayzer, 
którzy przeszli szkołę konspiracji 

Bronisław MJ Kamiński

UWAGI NAD ŻYCIEM ZBIGNIEWA KAYZERA

Dr Zbigniew Kayzer
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i walki, a potem powojennego 
podziału świata na strefy wlywów 
wielkiech mocarstw - dobrze to 
znali. Zbigniew Kayzer potrafił 
zachować godność osobistą 
w tych trudnych czasach, cie-
szył się zaufaniem kolegów, 
współpracowników i podwład-
nych. Ugruntowanej w wojnie 
religijności nie stracił, a nawet 
przeciwnie: najsilniejsze jego 
zaintersowania zaczęły skupiać 
się na ocenach historyczno-fi-
lozoficznych i moralno-etycz-
nych dramatycznych wydarzeń 
z czasów wojny, dla których lu-
dzie nie mogli znaleźć wyjaśnie-
nia. Chodziło w szczególności  
o obozy zagłady jak Auschwitz  
i ludobójstwo Żydów.W konfron-
tacji z rzeczywistością obozów 
zagłady załamywała się wiara 
w największe wartości ludzkie, 
a nawet wiara w Boga. Pytanie: 
gdzie był Bóg, gdy był Auschwitz 
załamywało myślnie, tłuklo się 
od głowy do serca, bez wyjścia. 
W kudowskim domu Kayze-
rów rzucało się w oczy wiszące  
na ścianie odznaczenie „Spra-
wiedliwy wśród narodów świa-
ta”, które Instytut Yad Vashem  
z Jerozolimy nadał siostrze  
i szwagrowi Zbigniewa za rato-
wanie Żydów w czasie wojny. 
Zbyszek był dumny z tego ro-
dzinnego odznaczenia. O tym 
odznaczeniu i wielkich pytaniach 
religijno-filozoficznych z tym 
związanych często prowadziliśmy 
rozmowy ze Zbyszkiem. W osobie 
Zbyszka stanęły naprzeciw sie-
bie mocna chrześcijańska wiara  
w dobrego i wszechmocnego 
Boga,w konfrontacji z przeży-
wanym przemysłowym mor-
dem niewinnych dzieci, kobiet 
i mężczyzn, duszonych w naj-
okrutniejszy sposób w komorach 
gazowych, wieszanych, rozstrze-
liwanych, niszczonych morder-
czą pracą, głodem, nieludzkimi 
eksperymentami medycznymi, 
metodami i środkami trudnymi  
do wyobrażenia i wypowiedze-
nia. Znaliśmy się ze Zbyszkiem 
prawie 50 lat i wiele z naszych 
rozmów krążyło wokół tych 
bardzo trudnych spraw. Jedną 
z trudnych i załamujących spraw 
było pytanie, „gdzie był wtedy 
Bóg i czy można Boga usprawie-
dliwić z tego, co się działo z jego 
stworzeniem? Zbyszek poszu-
kiwał usprawiedliwienia Boga, 
obaj poszukiwaliśmy i pewne 
fragmenty tych dociekań filozo-
ficznych tu zasygnalizuję. Miałem 
szczęście do dobrego rozmówcy, 

jakim był Zbyszek, uczciwego 
w stawianiu zagadnień i praw-
dziwego wobec siebie. Jego 
wykształcenie medyczne, czyli 
przyrodniczo-biologiczne skła-
niało go do myślenia konkret-
nego, oddalonego od naiwnego 
mitycznego myślenia starożyt-
nych religii. W takim kontekście 
analizowaliśmy różne poglądy 
na to trudne i wielkie zgadnie-
nie moralno-filozoficzne. W na-
szych dyskusjach przeszliśmy 
przez Ateny i Jerozolimę, przez 
średniowiecznych mistyków nie-
mieckich i Akademię Religijno-Fi-
lozoficzną w Paryżu, utworzoną 
przez filozofów usuniętych z Rosji 
przez Lenina w 1922 r. Zdawa-
ło się nam, że znaleśliśmy jakiś 
punkt zaczepienia do nadziei dla 
świata wartości. Zdawało nam 
się, że racjonalnie myślą ci, którzy 
przyjmują, że zanim Bóg stworzył 
świat, istniała nicość, antyczni 
myślicieli mówili o pierwotnym 
Chaosie, jakimś stanie pierwot-
nej nieokreślonej wolności. Bóg 
stworzył świat z niczego, ale 
wolność pozostała po dawnej 
nicości. Według tych poglądów - 
 Bóg stwórca jest wszechwładny 
nad bytem, który stworzył, ale 
pierwotna wolność jest od niego 
niezależna i ma wpływ na dzieło 
stworzenia, bowiem z tej nieza-
leżnej wolności rodzi się dobro 
i zło. Nikt nie wie jak było, ale 
chcemy zrozumieć świat, jaki on 
jest, po co jest, i dokąd zmierza, 
to są nasze najgłębsze potrze-
by duchowe i w tym spojrzeniu 
wszyscy jesteśmy w jednakowej 
sytuacji, od tzw. prostego czło-
wieka do wielkiego uczonego, 
od szeregowca do generała, od-
nosząc się do pozycji Zbigniewa 
w tej hierarchii. Chcielibyśmy 
mieć obraz możliwie rozumny, 
z nadzieją na istnienie sensu  
i wartości. W tych poglądach –  
o istnieniu pierwowtnej wolno-
ści - jest więc miejsce na pier-
wotne skażenie wolnością złą , 
czyli to co określamy jako grzech 
pierworodny i możemy bardziej 
zrozumieć przekaz o upadłych 
aniołach, a przede wszystkim 
obraz ten niesie ideę, że Bóg 
nie stworzył zła, ono pozosta-
ło po pierwotnej nicości i jest  
od Boga niezależne. Ten tok 
myślenia pozwala na usprawie-
dliwienie Boga w odniesieniu  
do zła w świecie, stwarza pole  
do dalszych poszukiwań filozo-
ficznych, bez pesymizmu i tragi-
zmu, prowadzącego do ateizmu. 
Bóg nie jest odpowiedzialny  

za zło świata, a nawet – w chrze-
ścijańskim widzeniu - schodzi  
w sferę nicości, by w jakiś spo-
sób zbawić swoje stworzenie  
od tego zła. Rozmowy ze Zbysz-
kiem na te tzw. wielkie tematy 
nie przyniosły nam odkryć 
ani pełniejszych odpowiedzi, 
ale dały nam zadatek nadziei  
na wgłębianie się w rzeczy-
wistość świata i jakieś światło 
rozumu w tym ciemnym tune-
lu poznania. Obraz ten nie był 
sprzeczny z jego głębokim chrze-
ścijaństwem i był zbieżny z jego 
myśleniem przyrodniczym.

Pokora otwiera 
wszystkie zamki

Drugim wielkim zagadnie-
niem, które ze Zbyszkiem łatwiej 
było zrozumieć jest pokora.  
On sam był wzorem pokory  
i wybaczania, tak go postrzegano  
i taki obraz po sobie pozostawił. 
Zdawało się, że każdego prze-
prasza, że żyje. Jego słowa, które 
stale słyszę, to „trzeba wszystko 
wybaczać”. Żył i mówił tak, jak-
by przed chwilą wrócił z Kazania  
na Górze. Chyba nie do końca go 
rozumieliśmy. Powierzchownie 
mogłoby się zdawać, że to po-
stawa niepraktyczna, a nawet 
naiwna. Ale Zbigniew nie był ule-
gły, był nawet uparty w swoich 
przekonaniach, czasami kłótliwy, 
to nie był człowiek, który daje 
Panu Bogu świeczkę i diabłu oga-
rek, i nie był jakimś symetrystą  
w dzisiejszym polskim rozu-
mieniu tego pojęcia. Zbyszek 
był bardzo zasadniczy i jego 
metafizyczny obraz świata był 
w sumie optymistyczny. Z przy-
rodniczego i wojskowego punk-
tu widzenia dostrzegał różnicę 
między tym, co jest po tej stronie 
dobra i zła, a tym co może być  
po tamtej stronie dobra i zła, jego 
obraz świata i postępowanie było 
w jakiejś rozumnej harmonii,  
a tym akordem, który wprowa-
dzał tę harmonię, była zapewne 
pokora. Zbyszkowi zawdzięczam 
zmianę w poglądach na tzw. 
sprawy kresowe. I to nie tylko 
ja mam pewną wdzięczność, ale  
i wielu z nas. W 2021 r. przypada 
40. rocznica śmierci Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego i Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej uznał 
Kardynała za jednego z patronów 
roku 2021. Kardynała Wyszyń-
skiego pamiętamy szczegól-
nie z Listu Biskupów Polskich  
do Biskupów Niemieckich z 1965 
roku ze słowami „Przebaczamy  

i prosimy o przebaczenie”. Kilku 
z nas, pochodzących z tzw. ro-
dzin kresowych rozważało wy-
stąpienie do dawnych sąsiadów 
ukraińskich z Posłaniem w tym 
samym duchu. Zbigniew wspierał 
nas całym sercem. Mieliśmy opo-
ry wśród wielu naszych rodzin, 
a jednak poszliśmy pod prąd, 
by wyznać winę pychy naszych 
przodków i możnych w zniewo-
leniu kulturowym i materialnym 
ukraińskiej ludności Kresów. Nie 
było to łatwe, ale twarda i bez-
kopromisowa postawa Zbyszka 
bardzo nas umacniała. Poszliśmy 
jego torem. Jak mówił jeden  
z filozofów: „człowiek nie wyzwa-
la się i nie zbawia, nie poprawia 
się i nie doskonali, gdy zaliczo-
no go ostatecznie do rasy „złych”  
i przeklęto. Przeciwnie: przez to 
człowiek ginie. Zło przeszłości, 
które uważa się za nie przezwy-
ciężone i nie do naprawienia, 
rodzi wciąż nowe i nowe zło”. 
Posłanie podpisało 21 rodzin 
polskich, w tym osiem z Kudowy 
i poszło na Ukrainę, w obu języ-
kach. Niech kropla drąży skały,  
a w tej kropli jest krew rodzin 
obu narodów, i jest pot i są łzy 
z życia naszego Zbyszka.

Wśród symbolicznych postaci 
kudowskich pierwszego 75 - lecia 
po II wojnie światowej jest Zbi-
gniew Kayzer. Do symbolicznych 
scen można zaliczyć i tę, że gdy 
dr Fritz Becker cieżko zachorował 
w 1981 r. , to z pomocą przybył dr 
Zbigniew Kayzer i to on odwiózł 
go do szpitala w Dusznikach. 
Dawnemu kapitanawi Wermach-
tu, walczącemu przeciw Polsce, 
przychodzi z pomocą polski 
pułkownik. Zbigniew wszystko 
godził w duchu pokory, i w tym 
duchu dr Becker był traktowany 
jak dobry przyjaciel. Jako przy-
rodnik miał spojrzenie ewolucyj-
ne, wszystko widział w zmianie  
w dobr ym kierunku, choć  
z utrudnieniami, jakie wnosi nie-
przewidywalna, pierowotna wol-
ność wyboru dróg. Polskę widział 
zawsze w drodze ku lepszemu  
i zawsze mówił „Moja Polska”, 
choć chwilami schodziła na jakieś 
inne ścieżki, przymuszana lub nie 
przymuszana do tych ścieżek. 
Jeśli nadgraniczna Kudowa jest 
Polską w pigułce, to dr Zbigniew 
Kayzer jest w niej jedną z latar-
ni rozjaśniających drogi za nami  
i przed nami. Niech pozostanie 
we wdzięcznej pamięci z po-
trzebną światu dobrocią i pokorą.
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Dotarła do nas smutna wia-
domość… 30 marca 2021 r. 
zmarła wałbrzyska artystka Bar-
bara Mucha-Brodzińska. W latach 
1950-1956 studiowała na Wydzia-
le Szkła i Ceramiki Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz-
nych we Wrocławiu u prof. Julii 
Kotarbińskiej. Historię sztuki 
studiowała u prof. Karola Estre-
ichera., który - jak mówiła - na-
znaczył ją szacunkiem do wszel-
kiego artyzmu i pokorą wobec 
przejawów ludzkiego geniuszu. 
Najcieplej wspominała artystycz-
ne prowadzenie przez wybitnego 
prof. Eugeniusza Gepperta, czę-
sto cytując jego powiedzenie, że 
„Pejzażem należy się zachwycić  
i zapomnieć”. Realizowała też 
jego doktrynę, według któ-
rej „prawdziwe malarstwo to 
śmiałość i odwaga wypowiedzi 
malarskiej”.

W latach1956-1986 związana 
była zawodowo przede wszyst-
kim z Wałbrzyskimi Zakładami 
Porcelany Stołowej, gdzie pro-
jektowała kalki. Artystka była 
znana wśród projektantów 
porcelany stołowej w Polsce  
i w Europie oraz niezwykle cenio-
na przez pracowników działów 
marketingowych europejskich 
wielkich firm handlowych, roz-
poznawalna i identyfikowana 
jako projektant na europejskich 
targach. Była autorką około 1000 
wzorów dekoracji graficznych  
i malarskich na wyroby ceramicz-
ne, produkowane na rynek kra-
jowy i zagraniczny.

Barbara Mucha-Brodzińska 
naprawdę została malarką, kie-
dy przestała być kierownikiem 
wzorcowni Wałbrzyskich Zakła-

dów Graficznych „KALKOMANIA”  
w Wałbrzychu. Alicja Młodecka - 
dyrektor Wałbrzyskiej Galerii 
Sztuki BWA w Książu w katalogu 
do wystawy malarstwa Barbary  
z okazji 60-lecia pracy twórczej  
w 2016 roku tak o niej napisała: 
Od tej pory przeciwstawiała się 
cyzelowanej kresce i waloro-
wemu nakładaniu barw stoso-
wanych w projektach na rzecz 
czystej radości wrażeniowego 
malowania z temperamentem, 
bez ograniczeń doktrynami 
estetycznymi, indywidualnie 
i zawsze z oddaniem.(…) Bar-
bara Mucha-Brodzińska bardzo 
kobieca i delikatna, wizualnie 
atrakcyjna, a malowała obrazy 
jak twardy bezwzględny mężczy-
zna - odważnie i bez zahamowań,  
z plamą koloru czystego, szybko  
i energicznie, precyzyjnie i pew-
nie, bez poprawek. Barbara Mu-
cha Brodzińska miła i przyjazna 
ludziom, a w obrazach zaciekła 
kolorystka, malująca własne 
stany psychofizyczne. Obrazy 
artystki charakteryzują się bez-
względną uczciwością, zawsze 
mówią prawdę i…o Basi w da-
nym momencie. Artystka udziela 
siebie swojemu malarstwu, zosta-
wia w nim swój ślad, odbicie. „Dla 
artystki kolor był podstawowym 
elementem struktury wyrazu  
i nastroju w obrazie.”

Barbara była bardzo aktywna 
w życiu wałbrzyskiego środowi-
ska plastycznego. W latach 1960-
1962 należała do grupy twórczej 
„WAŁBRZYCH”, była członkiem 
grupy twórczej artystów-pla-
styków „KONTRAST”, należała 
do Związku Artystów Plasty-
ków – Polska Sztuka Użytkowa 

we Wrocławiu. Od 1997 roku 
była aktywną członkinią Polsko- 
Czeskiego Klubu Artystycznego 
„ART. STUDIO” w Mieroszowie, 
zrzeszającego twórców pograni-
cza polsko-czeskiego. Miała kilka-
dziesiąt wystaw indywidualnych 
i zbiorowych, między innymi  
na I Ogólnopolskiej Wystawie 
Szkła i Ceramiki w Muzeum Ślą-
skim we Wrocławiu (1954), Wysta-
wie Wzornictwa Przemysłowego 
w Poznaniu(1956), w BWA w Wał-
brzychu(1973,1974,1992,2016). 
Prezentowała też swoje prace  
na  w ystawach malarst wa  
w Toronto w Kanadzie (1997, 
2008), we Freibergu w Niem-
czech (2003), w Pradze (2005), 
Broumovie (2005). Jej prace 
znajdują się w zbiorach Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu 
(ceramika), Muzeum Porcelany  
w Wałbrzychu(ceramika i ma-
larstwo), Galerii ASP we Wro-
cławiu, (ceramika i malarstwo), 

Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA 
Zamek Książ(malarstwo) oraz  
w kolekcjach prywatnych w kraju 
i za granicą.

Otrzymała wiele nagród i wy-
różnień: I Nagroda na wystawie 
Najlepszych Wzorów Przemysłu 
Szklarskiego i Ceramicznego  
w Warszawie (1962), I Nagro-
da i Wyróżnienie w Konkursie  
na Okładzinowe Płytki Cera-
miczne(1972), Srebrna Odzna-
ka Zasłużony dla Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budow-
lanych(1974), Złota Odznaka  
za Zasługi dla Przemysłu Che-
micznego(1986).

Ładunek emocjonalny był 
sił napędową malarstwa Basi, 
tzw. „wyższą koniecznością”, 
która prowokowała artystkę  
do działania. Basia żyła i malowa-
ła pełną parą, w każdym danym 
jej momencie czasu. Taką pozo-
stanie w naszej pamięci.

Henryk Hnatiuk

BARBARA MUCHA-BRODZIŃSKA (1931-2021). IN MEMORIAM

Prace Barbary Muchy-Brodzińskiej  

Ś.P. Barbara Mucha - Brodzińska
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W Nordhorn zebrała się 
grupa osób, która założyła „Sto-
warzyszenie Niemieckich Kra-
jobrazów Literackich”. Od 25 
lat zachęca ono do składania  
na grobach poetów i pisarzy „Róż 
pamięci”. Z radością podchwy-
ciłem ten pomysł i zacząłem się 
zastanawiać, kogo z hrabstwa 
kłodzkiego moglibyśmy ocalić  
od zapomnienia. Zebrało się 
szereg znakomitych osób, które  
w naszej śląskiej ojczyźnie zaj-
mowały się poezją i pisarstwem 
oraz miały niezwykłe osiągnięcia.  
W wyniku przesiedlenia zostali 
rozproszeni, a po bolesnej utra-
cie ojczyzny wyrażali swoje cier-
pienie, swoją samotność, swój 
los wierszem – chętnie także 
w gwarze hrabstwa, w „poezji 
gwarowej" i w dłuższych wy-
powiedziach. Czuli potrzebę 
ujawnienia swojego stanu emo-
cjonalnego, udokumentowania 
natury, typowej dla mieszkańca 
hrabstwa kłodzkiego, charakte-
ryzującej się poczuciem humoru 
i „chłopskim sprytem”. Może ich 
to trochę pocieszało.

W  m o j e j  b i b l i o t e c z c e  
na grzbietach książek widnieją 
znane nazwiska, które – aby nie 
oceniać - wymienię w porządku 
alfabetycznym: Alois Bartsch ze 
Ścinawki Średniej   (* 1902, † 1982 
w Brilon/Westfalia), Anna Bernard 
(*1865 we Wrocławiu, †1938  
w Czermnej), dr Paul Futter z By-
strzycy Kłodzkiej (* 1865, † 1938 
w Bystrzycy Kł.), Vera Gottschlich 
z Ratna Dolnego (* 1901, † 1947 
w Kłodzku), Georg Hartmann  
z Lewina (* 1887, † 1957 w Bie-

lefeld), Robert Karger z Wyszek 
(Bystrzyca Kł.) (*1874, †1946  
w Amecke, Westfalia), Adam Lan-
ger z Konradowa (* 1836, †1919 
w Lądku - Zdroju), Bruno Neuge-
bauer (*1891 w Ząbkowicach Śl., 
†1944 w Goworowie), Paul Re-
inelt z Nowej Bystrzycy (* 1877, 
†1959 w Andernach nad Renem), 
Hermann Stehr z Bystrzycy Kł. 
(*1864, †1940 w Szklarskiej Po-
rębie), Joseph Wittig ze Słupca 
Doliny (*1879, †1949 w Göhrde- 
Forst, Dolna Saksonia), Richard 
Wolf z Lądka - Zdroju (*1900, 
†1995 w Rottach - Egern, Ba-
waria).

W swojej książce „Die Mun-
dart der Grafschaft Glatz / Gwa-
ra hrabstwa kłodzkiego” Alois 
Bartsch wspomina dalszych 
twórców, a są to: Franz Schönig 
z Międzylesia (*1760, †1828), 
Hermann Schmidt z Jaszkowej 
Górnej (*1869, †1923 w Ber-
linie), Paul Frieben z Ponikwy 
(*1865, †1931 w Berlinie), August 
Marx z Paszkowa (*1882, †1946  
w Ołdrzychowicach), Franz Her-
rmann z Wambierzyc (*1900, 
†1933 w Kłodzku), Franz Lan-
ger z Roztok (*1895, †1958  
w Wurzen (Saksonia), Oswald 
Wolff z Lądka - Zdroju (*1706, 
†1767 k. Lizbony), Carl Gründel 
z Chocieszowa (*1890, †1964 
w Kolonii), Josef Franz Müller  
z Nowej Rudy (*1904, †1971  
w Bad Aibling), Richard Hauck 
z Lądka - Zdroju (*1904, †1990 
Werl), Max Volkmer z Pławnicy 
(*1907, †1980 w Kist k. Würzbur-
ga), Magda Zeisberg z Goworo-
wa (*1910, †1977 w Emsdetten/

Westfalia) i wciąż niestrudzony 
twórca Erhard Gertler.

Dodatkowo chciałbym za-
łączyć informacje o twórcach, 
pochodzące z publikacji „Mia-
sto Bystrzyca Kłodzka i okolice” 
:Paul Thamm z Bystrzycy Kł. 
(*1849, †1912 w Głuchołazach, 
Górny Śląsk): Adolf Gebhart  
z Ponikwy (*1884, †1973 w Glonn  
w Bawarii), Elisabeth Klenner  
z Lądka - Zdroju (*1884, †??), 
Franz Wimmer z Wójtowic (*1889, 
†1972 w Bad Godesberg) i Hans 
Franke z Bystrzycy Kł. (*1892, 
†1975 we Freiburgu/Breisgau).

Tak duża ilość twórców kultu-
ry pozostawiła bogatą spuściznę 
w „Zakątku Pana Boga” i „Kraju 
Maryi”. Zajmowali się tematami 
religijnymi, problemami świata 
pracy, przyrody i dawali świa-
dectwo o życiu mieszkańców, 
których ukształtowała nieco od-
izolowana górska kraina Śląska. 
Dzięki ich dziełom nadal rozwija 
się bogate życie duchowe osób, 
które zostały wysiedlone ze swo-
jej ojczyzny. 

Johannowi Wolfgangowi 
von Goethe przypisuje się po 
jego wizycie na Śląsku – jak i w 
hrabstwie kłodzkim - następu-

jącą charakterystykę: „Śląsk – po 
dziesięciokroć ciekawa kraina.” 
Detlev von Liliencron ocenił Śląsk 
jako krainę „666 poetów”. Po ro-
zeznaniu się w kotlinie kłodzkiej 
skłonny jestem w to uwierzyć!

Prośba wspomnianego na 
wstępie stowarzyszenie polegała 
na tym, aby dla upamiętnienia 
złożyć różę. Jako ostateczny ter-
min ustalono dzień 5 czerwca 
2021 r. Do tej daty mogę podać 
trzy informacje o wypełnieniu 
zadania i poprzeć je zdjęciami. 
Mam nadzieję, że od naszych 
czytelniczek i czytelników, roz-
sianych po całym kraju, nadejdą 
kolejne oznaki pamięci. Złożenie 
róż po 5 czerwca nie oznacza 
przekroczenia terminu!

Czas potrzebny na taką czyn-
ność można ocenić na około  
5 minut, który wystarcza nawet 
na zmówienie „Ojcze nasz”.

P.S.: Heinz-Peter Keuten wy-
raża żal, że z powodu rozległych 
prac budowlanych usunięto grób 
Hermanna Stehra na Górze Par-
kowej.

Tłumaczenie: Irena Rogowska

Günther Gröger

RÓŻE DLA POETÓW

Dr Christof Bartsch - burmistrz i wnuk składa róże na grobie Aloisa Bartscha// Enkel und 
Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

Grób Roberta Kargera w Amecke
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In Nordhorn hat sich eine 
Gruppe zusammengetan und 
einen „Verein Deutsche Litera-
turlandschaften e. V.“ gegründet, 
der seit nunmehr 25 Jahren dazu 
aufruft, bei Gräbern von Dichtern 
und Schriftstellern „Rosen gegen 
das Vergessen“ niederzulegen.

Diesem Anliegen habe ich 
mich gern angeschlossen und 
mal überlegt, wen wir aus der 
Grafschaft Glatz vor dem Verges-
senwerden bewahren möchten. 
Es kamen eine ganze Reihe ehr-
würdiger Personen zusammen, 
die sich in unserer schlesischen 
Heimat mit Dichtkunst und Schri-
ftstellerei befaßt und beachtli-
che Leistungen hervorgebracht 
haben. Durch die Vertreibung 
wurden viele von ihnen in die 
Zerstreuung gezwungen und 
haben in ihren Werken unter 
dem schmerzhaften Heimatver-
lust ihr Leid, ihre Vereinsamung, 
ihre Lebensschicksale in Versen 
– gern auch in der Grafschafter 
Mundart, in „Dialektpoesie“ – und 
in längeren Niederschriften zum 
Ausdruck gebracht.

Es war ihnen ein Bedürfnis, 
ihre Seelenlage kundzutun, ihre 
Heimatverbundenheit zu doku-
mentieren, ihr Grafschafter Ge-
müt – trotz allem - mit Humor 
und „Bauernschläue“ schmun-
zelnd und gemütstief zu verdeu-
tlichen. Vielleicht erwuchs ihnen 
daraus ein wenig Trost.

In meinem Bücherregal 
stehen auf den Buchrücken be-
kannte Namen, die ich, um nicht 
zu werten, in alphabetischer Re-
ihenfolge auflisten möchte: Alois 
Bartsch aus Mittelsteine (*1902, 
†1982 in Brilon/Westfalen), Anna 
Bernard (*1865 in Breslau, †1938 
in Tscherbeney), Dr. Paul Futter 
aus Habelschwerdt (*1865, †1938 
in Habelschwerdt), Vera Gott-
schlich aus Niederrathen,(*1901, 
† 1947 in Glatz), Georg Hartmann 
aus Lewin (*1887, †1957 in Bie-
lefeld), Robert Karger aus Hohn-
dorf (*1874, †1946 in Amecke, 
Westfalen), Adam Langer aus 
Konradswalde (*1836, †1919 in 
Bad Landeck), Bruno Neugebau-
er (*1891 in Frankenstein, †1944 
in Lauterbach), Paul Reinelt aus 
Neuweistritz (*1877, †1959 in 
Andernach am Rhein), Hermann 
Stehr aus Habelschwerdt (*1864, 
†1940 in Oberschreiberhau), Jo-

seph Wittig aus Neusorge (*1879, 
†1949 in Göhrde-Forst, Nieder-
sachsen), Richard Wolf aus Bad 
Landeck (*1900, †1995 in Rot-
tach-Egern, Bayern).

Alois Bartsch nennt in seinem 
Buch „Die Mundart der Grafschaft 
Glatz“ noch Franz Schönig aus 
Mittelwalde (*1760, †1828), Her-
mann Schmidt aus Oberhanns-
dorf (*1869, †1923 in Berlin), 
Paul Frieben aus Verlorenwasser 
(*1865, †1931 in Berlin), August 
Marx aus Pohldorf (*1882, †1946 
in Ullersdorf ), Franz Herrmann 
aus Albendorf (*1900, †1933 in 
Glatz), Franz Langer aus Schön-
feld (*1895, †1958 in Wurze-
n(Sachsen), Oswald Wolff aus Bad 
Landeck (*1706, †1767 bei Lissa-
bon), Carl Gründel aus Utschen-
dorf (*1890, †1964 in Köln), Josef 
Franz Müller aus Neurode (*1904, 
†1971 in Bad Aibling), Richard 
Hauck aus Bad Landeck (*1904, 
†?in Werl?), Max Volkmer aus 
Plomnitz (*1907, †1980 in Kist 
bei Würzburg), Magda Zeisberg 
aus Lauterbach (*1910, †1977 in 
Emsdetten/Westfalen) und den 
noch immer nimmermüde Schaf-
fenden Erhard Gertler.

Anfügen möchte ich zusät-
zliche Hinweise auf literarische 
Schaffenskraft aus der Über-
sicht „Stadt Habelschwerdt und 
Umgebung“ bei Paul Thamm aus 
Habelschwerdt (*1849, †1912 in 
Ziegenhals O/S), Adolf Gebhart 
aus Verlorenwasser (*1884, 
†1973 in Glonn, Bayern), Elisa-
beth Klenner aus Bad Landeck 
(*1884, † ??), Franz Wimmer aus 
Voigtsdorf (*1889, †1972 in Bad 
Godesberg) und Hans Franke aus 
Habelschwerdt (*1892, † 1975 in 
Freiburg/Breisgau).

Diese Vielzahl der Kultur-
schaffenden hinterließ ein re-
iches Erbe aus dem „Herrgott-
swinkel“ bzw. dem „Marienland“ 
Grafschaft Glatz. Sie widmeten 
sich Themen der Religion, der 
Arbeitswelt, der Natur und ga-
ben Zeugnis von den zwischen-
menschlichen Bezügen des in der 
etwas abgeschiedenen schlesi-
schen Bergwelt geprägten Volks-
stammes. Durch ihre Werke lebt 
der ideelle Reichtum der von Hab 
und Gut Vertriebenen weiter in 
die Zukunft hinein.

Johann Wolfgang von Go-
ethe wird nach einem Besuch 

Schlesiens – auch der Grafschaft 
Glatz – die Charakterisierung 

zugeschrieben: „Schlesien – ein 
zehnfach interessantes Land.“ 

 Grab von Prof. Joseph Wittig auf dem Friedhof in Meschede

Günther Gröger

ROSEN FÜR DIE DICHTER
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Dwa ostatnie lata są dla 
kultury ciężkim okresem, tym 
bardziej z wielką radością przy-
jęliśmy fakt, że - w odpowiedzi 
na wspólną inicjatywę m.in. To-
warzystwa Przyjaciół Krosno-
wic i Gminy Radków - w dniu 
25 lutego br. Radni Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego 
podjęli uchwałę ustanawiającą 
rok 2021 „Rokiem Kompozyto-
ra Ignaza Reimanna”. Zarówno 
w Krosnowicach jak i w Gminie 
Radków rokrocznie odbywają 
się i odbywać się będą związane  
z kompozytorem festiwale, kon-
kursy, koncerty, uroczystości. Aby 
usankcjonować ten szczególny 
rok władze Gminy Radków po-
stanowiły utworzyć w 2021 roku  
w Wambierzycach, miejscu uro-
dzin kompozytora, Muzeum Kul-
tury Pogranicza im. Ignaza Re-
imanna. Jesteśmy przekonani, że 
nasza inicjatywa doskonale wpi-
suje się w promowanie wiedzy  
o kompozytorze i będzie nie-
zwykle cenna dla ogółu społe-
czeństwa.

Zadaniem muzeum będzie 
również ukazanie dorobku 
kulturalnego i artystycznego 
polsko-czeskiego pogranicza 
poprzez organizację wystaw 
tematycznych, projekcje filmów 
oraz organizację prelekcji, a nasz 
kompozytor będzie miał w tym 
miejscu wystawę stałą. Nad in-
stytucją merytoryczną pieczę bę-
dzie sprawować Honorowa Rada 
Muzeum Pogranicza im. Ignaza 
Reimanna, do której zaprosili-
śmy osoby zaangażowane od lat  
w krzewienie wiedzy o kompo-
zytorze i jego bogatym dorobku 
muzycznym. 

Od lutego zbieramy również 
szeroko pojęte pamiątki związa-
ne z kompozytorem. Mamy już 
kilka eksponatów - w tym nuty, 
które przekazał nam noworudzki 
chór CANTATE DOMINO. 

Korzystając z okazji i szpalty, 
którą nam udostępniła redakcja 
„Ziemi Kłodzkiej", zwracamy się 
do wszystkich Państwa o prze-
kazywanie takich pamiątek, jeśli 
je Państwo posiadacie. Jeśli nie 
możecie się z nimi rozstać, to 
prosimy o ich udostępnienie. 
Po zdigitalizowaniu - oddamy 
w nienaruszonym stanie. 

Otwarcie muzeum - okraszo-
ne naturalnie koncertem - planu-

jemy na 26 września 2021 roku. 
Muzeum będzie miało także 
swoją stronę internetową (www.
muzeumreimanna.pl), którą  
w tej chwili projektujemy, a którą 
polecamy Państwu śledzić - już 
od września.

Rok Reimannowski, wspólnie 
z Bazyliką Wambierzycką, planu-
jemy zakończyć w grudniu kon-
certem chóralnym, na który już 
dziś serdecznie zapraszamy. Tym-
czasem poniżej przedstawiamy,  
a tym którzy znają przypomi-
namy pokrótce postać kompo-
zytora.

Ignaz Reimann urodził się 
27 grudnia 1820 roku w Wam-
bierzycach (niem. Albendorf ) 
na pruskim wówczas Śląsku,  
w hrabstwie kłodzkim, gdzie 
jego ojciec prowadził karczmę. 
Już od wczesnych dziecięcych 
lat wykazywał ciekawość i talent  
do muzyki. Kiedy miał zaledwie  
8 lat uczestniczył w lekcjach gry 
na skrzypcach, których jego oj-
ciec, muzyk kościelny, udzielał 
kilku chłopcom. Bardzo uważnie 
talent Ignaza śledził nauczyciel 
szkolny i kantor Florian Nen-
twig, który uczył go potem gry 
na organach. On też zachęcił go  
do zawodu nauczycielskiego.  
W wieku 10 lat Reimann opano-
wał już sztukę gry na klawiaturze 
basowej organów i wyręczał swe-
go nauczyciela w grze na orga-
nach w rodzinnym kościele. Za-
dziwiające umiejętności osiągnął 
również w grze na skrzypcach, 
jak również próbował z powo-
dzeniem swych sił na wszystkich 
dostępnych mu instrumentach. 
W wieku lat 12 potrafił współgrać 
z każdym z muzyków orkiestry 
kościelnej.

Jeszcze przed rozpoczęciem 
nauki w seminarium nauczyciel-
skim został Reimann powołany 
na zastępstwo na stanowisko 
nauczyciela pomocniczego  
we wsi Ołtaszyn koło Wrocławia. 
Pięć miesięcy później – w wieku 
18 lat – wstąpił do Królewskiego 
Katolickiego Seminarium Na-
uczycielskiego we Wrocławiu, 
gdzie pobierał naukę w latach 
1838–1841. Dokształcał się rów-
nież muzycznie pod nadzorem 
Karla Schnabla, bratanka o wiele 
słynniejszego Józefa Ignacego 
Schnabla (niem.). Karl Schnabel, 
pełniący funkcję dyrektora mu-

zycznego i kapelmistrza orkiestry 
katedralnej, przeniósł swojego 
utalentowanego wychowanka 
na stanowisko kierownika mu-
zycznego seminarium.

Od 1842 roku, po ukończe-
niu seminarium, przez 2 lata Re-
imann pełnił funkcję nauczyciela 
pomocniczego w szkole prowa-
dzonej przez niezmiernie muzy-
kalnego dyrektora Klessego we 
wsi Jaszkowa Dolna koło Kłodzka. 
Tam też większość swego wolne-
go czasu spędzał na wspólnym 
muzykowaniu z ludźmi o podob-
nych zapatrywaniach.

W 1845 roku dyrektor szko-
ły w Krosnowicach Seidelmann 
zaoferował ambitnemu i muzy-
kalnemu nauczycielowi pomoc-
niczemu stanowisko dyrygenta 
chóru kościelnego oraz posadę 
nauczyciela. Ofertę tę Reimann 
chętnie przyjął. Brak wówczas 
poważnych i dobrze brzmiących 
utworów religijnych sprawił, że 
za swoje życiowe zadanie uznał 
Reimann „przerzucenie pomostu” 
pomiędzy starą i nową muzyką 
kościelną. W 1851 roku został 
następcą Seidelmanna.

Będąc już w podeszłym 
wieku, Reimann coraz częściej 
chorował. Po swym wyzdrowie-
niu z „gorączki nerwowej”, która  
na okres kwartału przykuła go  
do łóżka, kompozytor był do-
tknięty częściową głuchotą. Ta 
wada słuchu z biegiem lat się 
potęgowała, co w jego prakty-
ce nauczycielskiej było istotną 
przeszkodą, a jeszcze bardziej 
przeszkadzało mu w działalności 
dyrygenckiej i praktycznym mu-
zykowaniu. Jeśli chodzi o kom-
ponowanie, brak słuchu – acz-
kolwiek przysparzał mu cierpień 
fizycznych – nie był przeszkodą 
w tworzeniu muzyki. 

W roku 1884 kompozytor 
przeżył atak apopleksji, po któ-
rym pozostało porażenie i czę-
ściowy paraliż lewego ramienia  
i ręki. Potem chorował na prze-
wlekłe zapalenia płuc, w następ-
stwie których miał ogromne trud-
ności w oddychaniu i chodzeniu. 
W wyniku tego po 45 latach pra-
cy złożył prośbę o przeniesienie 
go w stan spoczynku. Prośba 
została przyjęta z dniem 1 lipca 
1885 roku. Na 14 dni przed tym 
terminem gmina Krosnowice 
(Rengersdorf ) przygotowała  

na cześć Reimanna wielką po-
żegnalną uroczystość, na którą 
zaproszono przyjaciół, uczniów 
i kolegów kompozytora. Jego 
plan, aby w spokoju spędzić 
emeryturę nie powiódł się. Trzy 
dni później, 4 lipca 1885 roku 
Reimann miał drugi, tym razem 
śmiertelny atak apopleksji. Kom-
pozytor umarł 17 lipca 1885 roku. 
Jego pogrzeb dał wspaniałe świa-
dectwo, jak wielu miał zwolen-
ników i wielbicieli swej muzyki, 
którzy tłumnie przybyli, aby 
pożegnać mistrza.

Reimann żył bardzo skromnie 
i po śmierci nie pozostawił po 
sobie żadnego majątku. Mimo to 
wiele razy twierdził żartobliwie, 
że czuje się człowiekiem boga-
tym. Już bowiem za swego życia 
otrzymywał pisemne dowody 
uznania ze strony duchowień-
stwa, jak również za wspiera-
nie kształcenia kandydatów  
na nauczycieli. Niestety nie zdą-
żył nacieszyć się odznaczeniami  
i dowodami uznania, jakie za-
mierzali przekazać mu przełożeni  
w czasie uroczystego pożegna-
nia. Ten wielki talent muzyczny 
nie przywiązywał wagi do gro-
madzenia dóbr materialnych.  
W spadku pozostawił potomnym 
swe dzieła muzyczne dla chórów 
kościelnych o nieocenionej war-
tości i w tych dziełach będzie on 
zawsze żył.

Źródło (skróty): https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Ignaz_Reimann.

Joanna Zyzda - Kusiakiewicz

POWSTAJE MUZEUM IM. IGNATZA REIMANNA

Ignatz Reimann
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A co tam w Różanym Dwo-
rze… Wielkie, wielkie Medykom 
podziękowanie, oraz... Czas ro-
dzenia i... Czas umierania - we-
dług Księgi Koheleta, a też czas 
Hańby i czas Honoru. Słów kil-
ka o Chwili Prawdy. I na koniec  
o nadchodzącej Wielkanocy  
i „złotym pierścionku na szczę-
ście” na Dobrą Nadzieję i spokoj-
ność cichą.

Czas pandemii odsłonił kota-
rę naszego tu na Ziemi bytowania 
i ukazał Chwilę Prawdy. Bowiem 
zakończyło się nasze udawanie 
tego, czy tamtego i staliśmy się 
jakby bardziej zwyczajni. Staliśmy 
się sobą tak prawdziwie. Ja to ja, 
a Ty to Ty. I niczego nie udajemy, 
nie gramy naszych życiowych ról 
i rólek. A nowo ten narodzony 
Świat jest zaskakujący i uczyć się 
go musimy od początku. Tak jak 
dziecko uczy się chodzić. Poru-
szać w nieznanych przestrzeniach 
i instynktownie rozpoznawać 
niebezpieczeństwa, aby przeżyć.  
Od nowa uczymy się układać 
klocki życia, składać jego puz-
zle, mając cichą nadzieję że… to 
się uda. Nadzieję, że pojmiemy 
i będziemy umieli zbudować 
na tym co przeminęło – nowy 
Świat. Patrzę uważnie i widzę 
pomimo wszystko wiele dobra 
i na tle ogromu nieszczęść, widzę 
zmieniającego się człowieka. Lu-
dzie, którzy kiedyś przechodzili 
obok siebie obojętnie, zajęci 
swoimi sprawami, teraz pomimo 
Pandemii  i zagrożeń pojawia-
jących się w bliskim kontakcie  
z drugą osobą… chcą być bli-
sko. Pragną rozmowy… nie takiej  
o niczym, jak dawniej. A jak się 
czujesz? – W porządku. Co u cie-
bie? – wszystko dobrze. Itd. Nowi 
ludzie doby koronawirusa spra-
gnieni są rozmowy prawdziwej 
i czasy nowe przyniosły nam tę 
możliwość. Rozmawiamy o tym, 
o czym dawniej nawet nie pomy-
ślelibyśmy… że możemy. Dzie-
limy się z drugim człowiekiem 
naszym nieszczęściem, naszą 
obawą, stratami w świecie ma-
terii i Ducha. Rozmowy takie … 
prawdziwe. I dawnymi czasy nie 
przyszłoby nam do głowy, że mo-
żemy tej czy tamtej, zdawałoby 
się obcej osobie powierzyć swoje 
tajemnice. A jednak … Chwila 
Prawdy. I ja konstatuję to jako… 
bezcenne.

A chciałam rzec też Państwu, 
że w tych dziwnych i niebez-
piecznych czasach winniśmy 
wielką wdzięczność Służbie 
Zdrowia, lekarzom, naukowcom, 
pielęgniarkom, pielęgniarzom  
i ratownikom medycznym, labo-
rantom, oraz całemu personelowi 
medycznemu za ten ogrom pra-
cy i poświęcenia, za walkę o nas,  
o życie i zdrowie nasze. Bowiem 
to co dzieje się na naszych 
oczach jest jak … wojna. Ilu pole-
głych, ilu ciężko doświadczonych.  
I w tym kontekście słowo… 
Służba Zdrowia jest słowem 
prawdy. Słowem oddającym  
w całej pełni czynność ową 
wpisaną w naz wę… Służ-
ba. Służba narodowi, służba 
ludziom chorym, umierają-
c ym, zagrożonym. Służba 
cicha i pokorna. Taka, której  
na oddziałach covidowych nikt 
nie widzi, nie dostrzega. Taka, 
która nie dba o siebie… o własne 
zdrowie i życie, stojąc na straży. 
A przecież wiemy, że kontakt  
z chorym na Covid niesie choro-
bę i śmierć. 

Skryci po domach z rodzi-
nami też nie zawsze czujemy 
się bezpieczni. A pomyślcie 
Państwo o tych wszystkich nie-
mych bohaterach wystawionych 
przez Pandemię i Przysięgę Hipo-
kratesa do walki. Wielkiej walki  
na pierwszej linii frontu. Wal-
ki, która trwa już miesiącami. 

Pomyślmy o ich zdrowiu, zmę-
czeniu, trudzie, nieprzespanych 
nocach i pracowitych dniach,  
o braku zrozumienia od ludzi, 
którzy mogą wiele. A jednak…

To ogromny nasz dług 
wdzięczności. Prawdziwy. Myśl-
my o nich, o tych wszystkich, 
którzy dla nas potrafią narażać 
swoje zdrowie, siły i życie. Myśl-
my o tych wszystkich, którzy  
w oddaleniu od swych rodzin 
walczą o życie i zdrowie ludzkie 
w warunkach tak bardzo trud-
nych, gdy brakuje miejsc w szpi-
talach, leków, odzieży ochronnej, 
tlenu i tysiąca innych potrzeb-
nych do skutecznego działania, 
a niezbędnych rzeczy. Wdzięcz-
ność, wdzięczność ogromna  
za to, że jesteście i że tacy wspa-
niali i nieugięci. Tak bardzo Wam 
wszystkim dziękujemy. Jesteście 
naszymi bohaterami. Bohaterami 
naszych czasów.

A czasy… vanitas vanitatum, 
et omnia vanitas według Księgi 
Koheleta; Kohelet(3,1-15); Stary 
Testament. W tłumaczeniu – mar-
ność nad marnościami i wszyst-
ko marność. To o życiu w sposób 
filozoficzny i pełen smutku. Czas 
powstania Księgi Koheleta da-
tuje się na ok. III w p.n.e. A oto 
jej przesłanie: cyt. …,,Wszystko 
ma swój czas. Wszystko ma swój 
czas, i jest wyznaczona godzina 
na wszystkie sprawy pod niebem: 
Jest czas rodzenia i czas umie-

rania, czas sadzenia i czas wy-
rywania tego, co zasadzono, 
czas zabijania i czas leczenia, 
czas burzenia i czas budowania, 
czas płaczu i czas śmiechu, 
czas zawodzenia i czas pląsów, 
czas rzucania kamieni i czas ich 
zbierania, czas pieszczot cie-
lesnych i czas wstrzymywania 
się od nich, czas szukania i czas 
tracenia, czas zachowania i czas 
wyrzucania, czas rozdzierania  
i czas zszywania, czas milczenia  
i czas mówienia, czas miłowania  
i czas nienawiści, czas wojny  
i czas pokoju. Cóż przyjdzie pra-
cującemu z trudu, jaki sobie zada-
je? Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg 
obarczył ludzi, by się nią trudzili. 
Ucz yni ł  wsz ystko pięk nie  
w swoim czasie, dał im nawet 
wyobrażenie o dziejach świata, 
tak jednak, że nie pojmie czło-
wiek dzieł, jakich Bóg dokonu-
je od początku aż do końca. 
Poznałem, że dla niego nic 
leps zego,  n i ż  c iesz yć  s ię 
i o to dbać, by szczęścia zaznać  
w swym życiu. Bo też, że czło-
wiek je i pije, i cieszy się szczę-
ściem przy całym swym tru-
dzie – to wszystko dar Boży. 
Poznałem, że wszystko, co czy-
ni Bóg, na wieki będzie trwało: 
do tego nic dodać nie można 
ani od tego coś odjąć. A Bóg 
tak działa, by się Go ludzie bali. 
To, co jest, już było, a to, co ma 
być kiedyś, już jest; Bóg przy-

Monika Maciejczyk

WIELKIE, WIELKIE MEDYKOM PODZIĘKOWANIE
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wraca to, co przeminęło. (Koh 
3,1-15)’’…

A ja ze swojej strony dodać 
mogę, że jest też czas Hańby  
i czas Honoru. I w tych trudnych 
czasach Hańby, ludzie Medycy-
ny przywracają nam nadzieję  
na przetrwanie i nadzieję na czas 
Honoru.

 Wszystkim ludziom Medycy-
ny, ludziom Służby Zdrowia, peł-
nym poświęcenia w pracy swojej 
dedykuję mój dawny wiersz.

TRYPTYK DZIĘKCZYNNY – 
LAUDACJA

Panu Profesorowi Wojciechowi 
Witkiewiczowi, Ludziom Medycy-
ny i Służby Zdrowia  Poświęcam 
Tryptyk poetycki, składający się  
z trzech laudacji będący w zamy-
śle tekstem pieśni pochwalnej 
i dziękczynnej. W najbliższym 
czasie do utworu zostanie skom-
ponowana muzyka i aranżacja 
wokalno – instrumentalna.

Księgi żywotów ludzi i świętych
pracy pełne
co z dniem się budzi
nie zawsze nocą usypia
to wielkie nad życiem czuwanie
A człowiek … taki maleńki
Gwiazdy nad nim
i przestrzenie Kosmosu
a przecie to on je zdobywa
Tu na Ziemi Skały twarde
a przecie to on je kruszy
Wody wzburzone
on je spiętrza i ujarzmia
Życie … serca biciem karmione
a przecie to on je przywraca
Słońc świty i zachody
i Księżyce
w pełni i nowiu...
A on pokona noc
utrudzi dzień
w wielkim pochyleniu nad ludzką
maleńką Istotą 
mały… Wielki Człowiek

Refren : A Tam gdzieś Gwiazdy 
wysoko...
i Nieba uważne OKO 
 *
Czy człowiek jasny swą Istotą
Świętą pasją płonie
dłonie, dłonie, dłonie...
czułe i uważne
Śmierć od życia dzielą
nicią Ariadny
Tezeuszom
na ratunek rzuconą
nie na wiatr...
tam, gdzie wzrok nie sięga
tam serce i rozum
ma swoją Domenę
Miły to głos, serce bijące 

Tysiące, tysiące, tysiące
Ave Creatore !

Refren : A Tam gdzieś Gwiazdy 
wysoko...
i Nieba uważne OKO 

Na klawiaturze dnia
Serce i rozum
pieśń - hymn życia
Muzyka Sfer
zmysłom niepojęta
nieznana
Białe klawisze życia
Czarne klawisze śmierci
Maestria
dotyk czułości
Jasny umysł 
dłonie jasne
czułe i uważne 
wagę życia znają
lżejszą niż podmuch wiatru
który zdmuchnie świecę
tę Granicę bez powrotu
to walka nieustająca jak serca 
bicie
tak, tak, tak 
to Pasja
Drogi do świętości
pomiędzy życiem, a śmiercią 
wiodą
złotą czcionką pisane
na kamiennych tablicach ludz-
kości
A wszystkim Państwu życzę 
spokojnych Świąt Wielkiej Nocy 
dedykując wiersz WIELKA NOC :
Różany Dwór 2 marca 2019 roku
tuż przed północą 
Wielka Noc

Pola, pola się zielenią
Dusze maią się i sady
i Skowronki tuż nad ziemią
błękity kołyszą blade
Słońce oczy mruży
Dzień pogody wróży
I baranki litewskie na Niebie
różowe o zachodzie
łagodność ku Nocy skłaniają
pokornie
tu na tej niwie co w mleku
i miodzie płynie
polskości rzeką
tuż
tuż obok
całkiem niedaleko
bo w Sercu
czujesz ?
czujesz ?
To dotyka i pieśń rodzi z ziemi
I ze wspólnego chleba przeła-
mania
To mnie
To Tobie
A Pokój zawisł o zmierzchu nad 
miedzą
Gdzie grusze Adamowe
i zające Ignacowe siedzą
nad polem
co przepiórcze gniazda tuli
luli,luli,luli
w bruzdach ziemi co pachnącą 
i żyzną
a słowo niewysłowione śpiewa 
Ojczyzną
I Cisza się skrada powoli
i wypełnia szczęściem
i oczekiwaniem
Wielkiej Nocy dzwonów echa 
dziwnym graniem 

Różany Dwór Polanica 
25 września 2018 roku

I  aby zakończ yć cz ymś 
odrobinę optymistycznym, to 
powiem Państwu, że z mojego 
dzieciństwa pamiętam ulubioną 
piosenkę moich zacnych Rodzi-
ców pochodzących z Warszawy – 
lekarzy – Henryki i Stanisława 
Maciejczyków. Była to piosen-
ka śpiewana przez Renę Rolską 
„Złoty pierścionek na szczęście”. 
Znajduje się ona w zasobach 
Internetu na YOUTUBE. Tak no-
stalgicznie…,, złoty pierścionek 
kataryniarza jedyny, na moje 
szczęście, na szczęście każdej 
dziewczyny ‘’… I pamiętajcie Pa-
nowie o świątecznym drobiazgu 
dla… każdej dziewczyny, żony, 
matki, córki, siostry, osoby bli-
skiej. Niech będzie to pierścio-
nek z niebieskim lub zielonym 
oczkiem. Niekoniecznie złoty, 
bo może być miedziany, srebrny, 
metalowy… i z niebieskim jak 
Niebo oczkiem – symbolem spo-
koju i ukojenia, a też z zielonym 
kamykiem – symbolem nadziei, 
szczęścia, miłości … miły Bogu  
i ludziom. Bo szczęśliwa kobieta 
to szczęśliwy Świat.

 I  tego Państwu ż yczę  
na Wielkanoc … spokoju i na-
dziei.

 A wtedy łatwiej będzie prze-
trzymać zły czas.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz
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M a ł e  t ę s k n o t y  z  d a l a  
od zgiełku… czyli myśli zebrane 
przy stoliku literackim, tuż przy 
lewym filarze Pijalni Wód Mine-
ralnych w Polanicy - Zdroju, a też 
rzecz wielka o Ogrodach Eden  
i słów kilka o Mateczce Teresce od 
kwiatów. I… Pamiętajcie proszę 
o Ogrodach …

I oto powracają fragmenty 
dawnego życia, okruchy dni, 
co przeminęły. I chwilami zdaje 
się, że… nic się nie stało. Upał 
sięga zenitu. Siedzę sobie przy 
niebieskim stoliku literackim  
w Parku Zdrojowym, tuż przed Pi-
jalnią Wód Mineralnych i … myślę  
z wdzięcznością o ludziach 
kreujących wizerunek Uzdro-
wisk Kłodzkich SA – Grupa PGU.  
O tych, co decydują o obliczu 
nowej odsłony i o mecenacie 
roztoczonym nad ludźmi kul-
tury. Literatura, poezja, sztuka 
i muzyka. Tuż obok mnie przy 
prawym filarze pijalni Zbigniew 
Niedźwiedzki Ravicz, pisarz i po-
eta. Oboje należymy do Zarzą-
du Związku Literatów Polskich  
na Dolnym Śląsku. Autor promuje 
drugi tom swojej powieści – Da-
isy. Błękitna tożsamość. To książ-
ka o Daisy Hochberg von Pless, 
arystokratce angielskiej, pani 
na zamku Książ. Wielkiej osobo-
wości Dolnego Śląska tamtych 
czasów, filantropce, pacyfistce, 
autorce sławnych pamiętników. 
Autor uśmiecha się, rozmawia  
z kuracjuszami. Kilka metrów 
dalej artysta malarz Zygmunt 
Grocholski z małżonką Basią 
prezentują galerię obrazów 
olejnych. A przy kolejnym sto-
liku Zbigniew Franczukowski, 
dziennikarz, pisarz, publicysta. 
Autor kilkudziesięciu książek 
promujących zdrowy tryb życia, 
odnowę biologiczną i historię 
polskich miejsc zdrowia. A w tle 
muzyka. Na scenie koncert pro-
fesjonalnych twórców. I tuż przy 
promenadzie maleńkie koncerty 
grajków. 

Dziękuję Uzdrowiskom 
Kłodzkim, że o nas pamiętają  
w tym tak trudnym czasie Pande-
mii. Dziękuję, że nas wspieracie. 
To bezcenne.

Należę od roku 2012 do Sto-
warzyszenia Autorów Polskich  
w Warszawie - organizacji lite-
rackiej zrzeszającej profesjonal-
nych pisarzy i poetów, kreującej  

pod mocną ręką prezes Wandy 
Dusi Stańczak - Kabaret ,,PÓŁ- SE-
RIO’’ i Spotkania Literackie na Da-
chu w Warszawie. A we wrześniu 
jubileusz 10 - lecia. 

Już tradycyjnie od kilku lat 
organizowałam z ogromnym 
wsparciem Uzdrowisk Kłodzkich 
plenery literacko – artystyczne 
Stowarzyszenia Autorów Polskich 
na terenie ziemi kłodzkiej. A cen-
trum pulsujące kulturą, roztań-
czone, rozśpiewane i pełne po-
ezji, satyry i wszelkiej wesołości 
tu w Różanym Dworze. Występy 
kabaretu na scenach sal zdrojo-
wych Polanicy - Zdroju, Dusznik 
i Kudowy. Roztańczona scena  
i pełna widownia Sali Teatru 
Zdrojowego w Kudowie. Śpiew, 
taniec, muzyka i literatura.

W y p r a w y  w s p ó l n e  
do Czech w odwiedziny do ani-
matorki życia kulturalnego Vĕry 
Kopeckiej. Czeskie śniadania  
na trawie, wędrówki po lasach  
i polach Broumovska. Przyjaźń  
i współpraca pomiędzy naszymi 
narodami. Rozświetlony Różany 
Dwór w Polanicy – nowe wier-
sze, nowelki, teksty piosenek, 
konkursy i nagrody. A dwór 
jasny lampami wieczoru i rado-
ścią. Błyszczące oczy i rumiane 
policzki. Torty i biesiady nocne.  
A na św. Jana 24 czerwca, szuka-
nie nocą kwiatu paproci skrytego 
przeze mnie w różanodworskim 
sadzie i oświetlonego maleńkim 
światełkiem ledowym… a to tak 
aby nieco łatwiej było odnaleźć. 
Oj, działo się, działo … W czasie 
Pandemii zatrzymały się zegary 
kultury. Bowiem ona pisze nowe 
scenariusze, gdzieś tam, po do-
mach, pokoikach i stryszkach.  
W przydomowych ogródkach… 
z pewną nieśmiałością. Choć jak 
sądzę, ocena całokształtu okresu 
Pandemii będzie wielkiej wagi, 
bowiem nie tylko Świat wokół 
nas uległ zmianie, ale my… 
zmieniliśmy się tak bardzo, że 
czasami jakbyśmy byli już nie ci 
sami. Jak gdyby czas podzielił się 
na ten przed Pandemią i ten co 
nadszedł później.

 Patrzę na kolorowy tłum 
w parku zdrojowym. Tłumy, 
tłumy, tłumy. Niebywałe tłumy 
ludzi. A ile zgiełku. Człowiek tuż 
obok człowieka. Kolory, śmiech, 
gwar, dzieci na rowerkach, różo-
we balony. O… różowa świnka, 

tam konik. I zdaje się, że powrócił 
dawny, dobrze nam znany czas.  
A jednak wyczuwam coś inne-
go… stan odmienny, coś ob-
cego czego nie było wcześniej. 
Trudne do określenia i nazwania,  
a jednak manifestujące się swo-
im mrocznym bytem. Coś jakby 
czyhające, pomimo ogólnej, 
ogromnej wesołości. Sztucznej 
wesołości, wymuszonej i tak 
bardzo przez ostatni czas upra-
gnionej. A jednak … nie płynącej 
swobodnie jak dawniej. Bowiem 
coś się zmieniło. Ukryte, niewi-
dzialne, tajemnicze, zakodowane 
i prawie namacalne.

Martwi mnie ta zmiana. Lecz 
cóż… Świat się zmienia i wszyst-
ko wraz z nim. Dawne życie i jego 
infantylizm odeszło… umarło. Le 
roi est mort, vive le roi.

 A więc nadejdzie nowe. Nie-
uchronnie. 

Tylko ogrody parku zdrojo-
wego. Niezmienne. Bujne i ży-
ciodajne, kwitnące i dające łaskę 
ukojenia.

 Obok mojego stolika literac-
kiego przechodzą ludzie, zatrzy-
mują się, rozmawiają, przeglądają 
moje książki, czytają. W wolnych 
chwilach zbieram myśli i wspo-
mnienia.

I wszystko sprowadza się  
do jednego… ,,Pamiętajcie  

o Ogrodach, przecież stam-
tąd przyszliście‘’. Piękna pieśń  
z muzyką Jana Pietrzaka do słów 
Jonasza Kofty.

Pamiętajmy też nie tylko  
o poezji, ale o prozie życia. W cza-
sie suszy pamiętajmy o chłodnej 
wodzie. Chrońmy i pielęgnujmy 
… szanujmy. Bowiem kim byśmy 
się stali bez tych cudownych 
ogrodów. Polecam Państwu frag-
ment mojej książki „Żebrak i Pies”.
Bowiem tylko Ogrody są wiecz-
ne i dają nam moc przetrwania 
złego czasu.

Pomiędzy deszczem a desz-
czem 
niebieska pogoda 
w moich Eden Ogrodach 
Z dala od zgiełku 
Między zgiełkiem a zgiełkiem 
ciszy kropelka 
miejsce i Czas łaskawy /
Z dala od zgiełku... 

Monika Maciejczyk/ 7 września 
2014 roku 
 
Ogrody żyły swoim własnym 

życiem. Chłopcu zdawało się cza-
sem, że setki, tysiące tych małych 
ogródków stanowią jedną wiel-
ką całość. Jak Matka przytulająca 
swoje dzieci, a jednocześnie bę-
dąca każdym i w każdym z nich. 
Czuwająca i mądra, przyjazna  

Monika Maciejczyk

A CO TAM W RÓŻANYM DWORZE

Monika Maciejczyk
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i pełna życia, a jednocześnie su-
rowa i przestrzegająca reguł pór 
roku i pór dnia. Przestrzegająca  
i niekiedy karcąca – Matka na-
tura. I zdawało się chłopcu, że 
ten byt wyimaginowany jest tak 
realny i prawdziwy jak kształt  
i zapach, a wszystko to składa-
ło się w sposób logiczny, a nie-
spodziewany w jedną idealnie 
funkcjonującą całość. Pulsu-
jącą życiem i żyznością, obfitą  
i łaski pełną. Dziadunio, to ma-
wiał czasami, że to jest Rajski 
Ogród Eden i co go tam gdzie 
po świecie szukać jak on tu jest... 
tak blisko. Czasami starzec wiódł 
opowieść o biblijnym Ogrodzie 
Eden, a dzieciak słuchał, aż znu-
żony głosem miarowym i upałem 
zmęczony zasypiał na kocyku  
u nóg Dziadeczka w cienistym 
zakątku ogrodu. 

Ogród piękny był w słońcu  
i magiczny w deszczu rzęsistym, 
gdy krople dżdżu nasączały kwia-
ty i krzewy spływając na żyzną  
i oczekującą ziemię. A po desz-
czu, setki różnych ptaków oży-
wały jakby w zaroślach, napeł-
niając je świergotem i śpiewem, 
i pogwizdywaniem, poruszając 
ciężkimi od wody gałęźmi tak, 
jakby całe to królestwo zieleni 
nagle ożyło i objawiło swe praw-
dziwe oblicze i tę swoją wielką 
nieprzemijającą żywotność i ra-
dość życia całemu światu. 

 Pamiętał te cudowne po-
ranki, gdy słońce igrało w łóżku 
po dziecięcej twarzyczce, spać 
nie dając. Promienie i zającz-
ki słoneczne skakały po izbie,  
po ścianach, firance i po pierzy-
nie, a tak wesoło, że sen uleciał, 
a dzień wypełnił się całkowitą  
i bezbrzeżną radością. Radością 
co rozpierała piersi i sprawiała, 
że chciało się śpiewać na głos 
jak te ptaki za oknem i ich trele 
układające się w całą ogromną 
symfonię.

Przychodziły zające i sarny  
z pól i lasów leżących za ogro-
dami. Nory swoje miały tam kró-
liki, krety i nornice. W koronach 
drzew harcowały wiewiórki,  
a nocą pohukiwały sowy. Gnieź-
dziły się w ogrodach sokoły, cza-
ple, bociany, gołębie i wróble 
wesołe, a w sadach pełno było 
jeży. Grasowały dzikie koty, a no-
cami aż do świtu rozlegało się 
hen daleko kumkanie żab. 

Dzieciak pamiętał jak miód 
świeży z pasieki wprost z pla-
strów wyjadał, żując je i cmokając 
ze smakiem, a jasny, gęsty syrop 
ciekł mu po brodzie wabiąc roje 

owadów. Och, co to była za przy-
jemność... pluć woskiem słodkim 
po wyssaniu miodu.

– Tu Antonio zmrużył powieki 
i głośno przełknął.

I patrzyłam jego oczyma  
na te ogrody łaski pełne...

I sokołem byłam, co unosił 
się wysoko na błękitnym niebie, 
szybował w słońcu i nic umknąć 
nie mogło jego bystremu, soko-
lemu oku. 

I otwierał się Eden dawno 
zaginiony, którego nikt nigdy 
odnaleźć nie może, bowiem 
prawdziwie  spocz y wa on  
w sercu, duszy i umyśle czło-
wieka. Tak, tak... Eden jest w To-
bie, tylko musisz go odnaleźć. 
Nie biegnij, zwolnij, przystań  
na chwilę i spójrz, a nie uwie-
rzysz, co przez tyle lat mijałeś, 
patrząc i nie widząc.

Oto Ogrody zielone i żywe, 
pełne oddechu i woni. Miejsce na 
ziemi, gdzie słońce wstaje spo-
kojnie i łagodnie zachodzi. Tam 
dzień pracy pełen. I brzęczą roje 
owadów, a w świetlistym powie-
trzu unoszą się życiodajne pyłki 
roślin. W poszyciu, gdy spojrzysz 
odkryjesz światy nowe, które 
jeszcze wczoraj zdały ci się tylko 
trawą. To odsłona prawdziwego 
miejsca człowieka na tej ziemi. 
I największy ogrodnik świata, 
nigdy nie ułożyłby natury tak 
przecudnie, jakie ona stwarza 
miraże roztaczając je szeroko 
przed naszym wzrokiem.

Noce w Ogrodach pełne były 
szeptów nieznanych, pomruków 
i szelestów. Księżyc w pełni, złoty 
i ogromny, przyćmiewał gwiazdy 
na nocnym, granatowym niebie.

A ja patrząc, widziałam tam 
w dole maleńką postać chłop-
czyka, któremu zdawało się, że 
Księżyc się do niego uśmiecha.  
I wtedy twarz dziecka stawała się 
szczęśliwa i ufna. Jednak oblicze 
złote z plamami układającymi się 
w kształt warg, nosa i oczu nie 
zawsze było radosne. Czasem za-
smucone lub zdziwione. I dziec-
ko w swojej naiwności wielkiej 
myślało, że jest tego powodem.

– O, dzisiaj to Księżyc usta 
swoje otworzył, tak się cze-
muś zadziwił, mówił chłopiec  
do Matuni, palcem na nocne 
niebo wskazując.

Bywały tam noce upalne, gdy 
słowiki spać nie dały, a zroszone 
wieczorem ogrody wydawały 
woń, której pióro złote nie opi-
sze, bo trzeba usiąść tam nocą 
pod domkiem ceglanym, na ła-
weczce, z Matusią u boku i wtedy 

przychodzi poznanie i obezwład-
nia. Nocna woń jaśminów, bia-
łych od Księżyca, przetykanych 
maleńkimi jaskrawozielonymi 
światełkami świętojańskich ro-
baczków. A obraz ten przecudny 
zdawał się ruchomym, pulsują-
cym i żywym... jakby utkanym  
z wieczoru, jakby wszystkie rośli-
ny, kwiaty i drzewa duszę miały 
jako człowiek. Dobrą i łaskawą... 
kochającą.

 Widziałam też postać starca 
i usłyszałam jak to kiedyś rzekł – 
a tom się napłakał, bom dzisiaj 
drzewo ci musiał ściąć w sadzie.

 – A to wpierw je obejmował 
i gładził i przepraszał... że musi. 
Ciało swe starca do pnia przytulił 
i mówił jako do człowieka. – Wy-
bacz, wybacz drzewo, że muszę 
ściąć twe młode ciało i... płakał.

 Tak, tak... płakał. 
 Świt przynosił radość, muzy-

kę i taniec tysiąca ptaków. Wiatr 
niósł woń róż nagrzanych słoń-
cem. Słońce rozświetlało wszyst-
ko, będąc jednocześnie nieza-
mierzonym twórcą cienistych 
głębi ogrodów. Jesienią Ogród 
rodził dobroć i pożytek jak Matka 
natura swe dzieci. Wśród złotych 
w słońcu i czerwonych liści obna-
żały się kuliste kształty owoców. 
Żółciły się, czerwieniały, różowiły 
i ciemniały, przechodząc od zie-
leni w głębokie odcienie granatu 
śliw i winogron, otulonych deli-
katnym białym puszkiem. 

A Pani Zima sprawiała, że 
Ogród zmieniał się w Królestwo 
Śniegu i mroźnych kwiatów, otu-
lonych szronem, drzew ubranych 
puchem i tajnych zapisów z in-
nych światów na szybach.

I patrzyłam z tkliwością  
na to dziecko małe, tak bez-
pieczne i szczęśliwe. Dziecko, 
które miało imię. Prawdziwe imię, 
które dała mu matka. Imię, które 
jak słowo zaczarowane wracało 
tożsamość i godność człowieka,  
a też jego miejsce w życiu,  
w czasie i przestrzeni. Miejsce 
bezpieczne, gdzie wszystko ukła-
dało się jak po różach. Słyszałam 
jak chłopczyk śmieje się i płacze, 
i jak go matka utula. Słyszałam 
brzęk sztućców, gdy nakrywała 
czystą płócienną serwetą stół 
w ogrodzie i na obiad wołała,  
i widziałam jak malec pierogi  
ze smażoną cebulką zjadał, 
majtając w powietrzu drob-
nymi, poobijanymi nóżkami  
ze zbyt wysokiej ławy. Widzia-
łam jego promienną twarzyczkę  
w Święta Bożego Narodzenia 
gdy patrzył na ustrojoną przez 

Matkę choineczkę, na świecideł-
ka przeróżne i włosy anielskie,  
i gwiazdę wysoko i... paczuszkę 
pod drzewkiem, co to ją Święty 
Mikołaj podrzucił, a sprytnie tak, 
że nie wiadomo kiedy. Widziałam 
pajdy chleba z masłem i słodką 
konfiturą, smarowane przez Mat-
kę z taką miłością i czułością... 
Patrzyłam na jego słodką, drobną 
twarzyczkę zasłuchaną w opo-
wieści Dziadunia i... kochałam to 
dziecko całym sercem. I jeszcze 
teraz zdaje mi się, że słychać  
w Ogrodach śmiech dziecka. 

 Choć nie ma już Ogrodów, 
a dziecko …

A chciałabym jeszcze rzec 
słów kilka o Mateczce Teresce. 
A moja z nią przyjaźń trwa już 
lata całe. I chciałam rzec Wam, 
że wszystko co najważniejsze 
na tym Świecie znajdziecie  
w prostocie i dobroci. W pracy 
codziennej, wytrwałej co dnia 
się nie boi. W trudzie codzien-
nym i miłości do ludzi i Świata. 
Mateczka Tereska dzielna kobie-
ta, samotnie wychowała trzech 
synów. A wszystko z pracy rąk. 
Ciężkiej i bolesnej. Dzielna, dziel-
na i dobra kobieta. A tak wiecie 
czasem ludzie mawiają, że ktoś 
ma złote serce. I czasem można 
uwierzyć. Bo to… cała Mateczka 
Tereska. Dawno temu poświęci-
łam jej wiersz. Tak ją pamiętam. 
Na polach złotych, słonecznych, 
w małym ogródku. Drobna, dziel-
na ogrodniczka.

Polanica 11 czerwca 2006r. 
ciepły wieczór

U Tereski Mateczki 
U Tereski Mateczki
w ogródku
na polach złotych 
pod lasem 
Kwiaty kwitły żółte
Irysy
lecz przeszłego roku
 
w tym lecie były niebieskie
czy to nie cud czasem 
U Tereski Mateczki
w ogródku 
Irysy zakwitły niebieskie
na polach złotych 
pod lasem 

Pamiętajcie o Ogrodach …

Polanica 20 czerwca 2021 roku, 
słoneczny poranek. Czas Pan-
demii
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W kudowskiej „Cyganerii” 
została otwarta się w kwietniu 
2021 roku wystawa prac plastycz-
nych Iriny Malińskiej. Ta sympa-
tyczna pani, przybyła z Ukrainy 
do Kudowy - Zdroju, do ojca - 
znanego już tu artysty malarza 
Ivana Malinskiego i pozostała 
wśród nas. Oddziedziczyła po 
ojcu talent malarski, i tak Ku-
dowa wzbogaciła się o jeszcze 
jedną artystyczną duszę. Nasi 
kudowscy Malińscy pochodzą 
z ukraińskiego Podola, z oko-
lic Borszczowa, znad Zbrucza,  
w pobliżu Kamieńca Podolskiego. 
Stara rodzina polskiej szlachty 
podolskiej, która – jak wiele 
rodzin w tamtych okolicach – 
zmieszała się z rodzinami ukra-
ińskimi i łączyła tradycje polskie 
i ukraińskie. Ukraina to mozaika 
wielokulturowa. Na Podole do-
cierały wpływy polskie, rosyjskie, 
tatarskie i tureckie. Przez kilka 
stuleci najeżdżali na Podole Ta-
tarzy z Krymu i to ci, co powodo-
wali polską obecność na Podolu, 
najpierw wojskową – obronną, 
potem gospodarczą i kulturową. 
Od drugiej połowy XVIII wieku, 
a ściśle od czasu Konfederacji 
Barskiej, Tatarzy przestali napa-
dać na Podole, stali się nawet 
sympatyczni dla Rzeczypospo-
litej.W kulturze polskiej Tatarzy 
są szanowani, wielu znakomitych 
Polaków ma korzenie tatarskie, 
nawet Henryk Sienkiewicz miał 
pokrewieństwo tatarskie. 

Irina Malińska chciała poznać 
kulturę Tatarów, jako młoda 
dziewczyna wyjechała na dwa 
lata do pracy na Krymie. Poznała 
życie Tatarów, ich kulturę i reli-
gię muzułmańską, co widać w jej 
pracach malarskich. Na wystawie  
w „Cyganrerii” pokazała 30 ob-
razów i nadała wystawie tytuł 
„Fatamorgana”. Drogi Czytelni-
ku, gdybyś wszedł na tą wystawę  
i przeleciał wzrokiem wszystkie 
30 obrazów, odniósłbyś wrażenie, 
że nie jesteś w Kudowie, ale w ja-
kimś innym świecie, kolorowym, 
pięknym, ale pięknym inaczej.

„Fatamorgana” - skąd i dla-
czego taki tytuł? Jeśli zapytasz 
panią Irinę dlaczego dała taki 
tytuł i o co chodzi, to usłyszesz 
od niej: „to tylko moja propozy-
cja, jednak liczy się tylko to, co 

ty zobaczysz w sobie, patrząc  
na te obrazy”. Możnaby powie-
dzieć: taka młoda, a filozof. Po-
stanowiłem sprawdzić, co ludzie 
rozumieją pod słowem „fatamor-
gana”. Przypadkowo zagadnięta 
pani powiedziała: fatamorgana 
to nienormalny obraz, np. źródło 
wody, które pojawia się na pu-
styni umierającemu z pragnienia, 
oaza, oznacza koniec, to wytwór 
umierajcego mózgu, to tak samo, 
jak zamarzający z zimna, odczu-
wa w ostatniej chwili ciepło. Przy-
toczyłem prawie całą wypowiedź 
tej pani, bo być może tak również 
myślą inni, a zjawisko to obrosło 
fantazjami. Nazwa pochodzi od 
słów „Fata”, co po włosku znaczy 
czarownica, a „Morgana” to wła-
śnie imię owej czrownicy, która 
w zamierzchłym średniowieczu 
potrafiła wywoływać zwodnicze 
obrazy, czyli miraże, wprowadza-
jąc w błąd żeglarzy i wędrowców, 
którzy chcieliby opanować pięk-
ną wyspę, ale złudny obraz stwo-
rzony przez czarownicę pokazał 
im, że ta wyspa jest gdzie indziej, 
popłynęli tam na swoją zgubę. 
Pewnie tak było, tylko nie zrobiła 
tego czarownica, ale nagrzane 
powietrze tuż nad powierzch-
nią piasku pustyni lub wody 
morskiej, które po zetknięciu  
z chłodniejszym powietrzem 
wyższej warstwy atmosfery, 
powoduje zakrzywienie światła 
i wpadają do oczu tych wędrow-
ców obrazy niedalekich okolic, 

odbite od nieba. Tak powstają 
miraże, obrazy nierzeczywiste, 
zwodzące. 

To co ta pani Irina nam zafun-
dowała? – No, właśnie, każe nam 
zajrzeć w głąb siebie samego, czy 
nasz świat nie jest czasem…mi-
rażem, fatamorganą? Nieważne, 
co ona ma na myśli, ale co Ty - 
patrzący na to – sam widzisz! Ta – 
mówiąc po lwowsku - patrz  
i patrz na te obrazy, aż przebi-
jesz się przez te zwodnicze kolory 
orientu, islamu, świata czrownic 
lat dziecinnych i czarownic lat 
durnych i chmurnych, by dojść 
do prawdy życia, twardej i nie- 
zwodniczej. 

A może to memento? Irina 
Malińska, w czasie swojej trzylet-
niej pracy w Galerii„Cyganeria”, 
napisała wiele opinii o wystawia-
nych obrazach malarzy kudow-
skich i nie kudowskich.W swoich 
opisach używała wielkich słów, 
czyniąc malarzy niemal stworzy-
cielami nowych światów.Wypada 
się jej odwdzięczyć tym samym. 
Powiedzmy jej więc, że prawdzi-
wa twórczość, to przede wszyst-
kim coś nowego, czego dotąd 
nie było i że ona Irina Malińska, 
jako artystka, która zetknęła się 
z kulturą orientu - wnosi do nas 
nowe obrazy, jakich tu nigdy 
nie było. Jednego z naszych 
mieszkańców, który obejrzał tą 
wystawę, zapytałem o wrażenia. 
Odpowiedział : „Te obrazy są jak 
jakieś memento, byśmy dostrze-

gli to, co nadchodzi, świat, który 
się przemienia, idzie i idzie, jako 
migracje, spowodowane kata-
strofalnymi zmianami klimatu. 
Świat został poruszony, wstrzą-
śnięty, już wędruje i trzeba go 
poznać, nim nadejdzie. Ta orien-
talna inność, fascynujące kolory, 
inny kształt i dziwna kreska, to 
ma pobłysk fatamorgany, tak, jak 
to malarka nazwała. Trzeba się 
przez to przebić, jak przez pozory 
i wejrzeć w głąb, zamiast ulegać 
złudzeniom lub lękać się, trzeba 
otworzyć oczy i uczyć się nowe-
go świata. 

Zdawało mi się, że to jakby  
za daleko powiedziane. Fatamor-
gana - to złudzenia, ale złudzenia 
tylko co do kierunku i odległo-
ści, a nie co do rzeczywistego 
istnienia przedmiotów dla tych 
obrazów. Filozofująca Irina nie 
całkiem buja w obłokach.

To interesujące malarstwo 
można zobaczyć w „Cyganerii” 
kudowskiej. Ośrodki kultury, 
sanatoria, hotele, pensjonaty  
i kawiarnie mogą u siebie ekspo-
nować tą wystawę, by zająć swo-
ich gości czymś godnym uwagi. 
Wystarczy porozumieć się z panią 
Iriną poprzez „Cyganerię”. Poleca-
my taką drogę upowszechniania 
sztuki i poznawania świata.

Bronisław MJ Kamiński

FATAMORGANA IRINY MALIŃSKIEJ
WYSTAWA W KUDOWSKIEJ „CYGANERRII”

Iryna Malińska podczas otwarcia wystawy
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10 czerwca w Centrum Kul-
tury Chrześcijańskiej w Kłodzku 
odbyło się interesujące spotkanie 
autorskie z Krystyną Oniszczuk 
- Awiżeń – kłodczanką, history-
kiem i muzealnikiem, popula-
ryzatorem dziejów ziemi kłodz-
kiej, wielką pasjonatką historii. 
Pracuje wiele lat jako kustosz 
Muzeum Ziemi Kłodzkiej, pro-
wadząc dział historyczny, gdzie 
zajmuje się gromadzeniem, opra-
cowywaniem i udostępnianiem 
archiwaliów od średniowiecza 
po czasy współczesne. Czyni to 
z wielką pasją i starannością.  
Na pytanie prowadzącej spotka-
nie dyrektor Marty Zilbert, skąd 
się wzięły jej zainteresowania  
i pasje, odpowiedziała, że za-
wsze interesowało ją „grzebanie”  
w dokumentach, co daje właśnie 
praca z archiwaliami. Początkowo 
myślała o wyborze zawodu mate-
matyka, ale ostatecznie zwycięży-
ła historia. Historia i matematyka 
to przecież pokrewne przedmio-
ty. Ukończyła studia historyczne 
na Uniwersytecie Wrocławskim, 
potem Studium Muzealnictwa 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Pracowała w Muzeum Historycz-
nym we Wrocławiu, gdzie odna-
lazła ją Krystyna Toczyńska-Ru-
dysz - dyrektor Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej i zaproponowała pracę  
w tej placówce muzealnej. Tu po-
znała Panią Janinę Piechocińską, 
która zachęcała ją do pracy po-
pularyzatorskiej, pozwalającej 
udostępniać zbiory przez różne 
publikacje.

Krystyna Oniszczuk - Awiżeń 
jest autorką wielu wystaw i publi-
kacji regionalnych. Jej pasja pu-
blicystyczna i popularyzatorska 
zaowocowały wieloma wydaw-

nictwami regionalnymi. Opraco-
wała ciekawy tryptyk, wydany 
przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 
składający się z trzech cennych 
publikacji: „Kłodzko na dawnej 
karcie pocztowej”, ,,Zdroje Zie-
mi Kłodzkiej na dawnej karcie 
pocztowej”, „Atrakcje turystyczne 
ziemi kłodzkiej na dawnej karcie 
pocztowej”. W książce „O dawnym 
Hrabstwie Kłodzkim i zasłużonym 
historyku Josephie Koglerze” 
zaprezentowała biografię tego 
niezwykle zasłużonego history-
ka i kronikarza. Jest też współ-
autorką wielu innych publikacji  
i katalogów, między innymi „Ob-
licze miasta”, „Ziemia Kłodzka  
w dawnej kartografii”, „Kalenda-
rium Kłodzka”, „Dom w zwiercia-
dle minionego czasu”, „Katalogi 
firmowe hut szkła z terenu ziemi 
kłodzkiej w zbiorach Muzeum 
Ziemi Kłodzkiej”, „Kłodzko w śre-
dniowieczu”. Opracowała scena-
riusz wystawy biograficznej po-
święconej postaci prof. Josepha 
Wittiga” w jego domu w Nowej 
Rudzie.” Jest też inicjatorką hi-
storycznych badań regionalnych  
w ramach działającego Kłodzkie-
go Oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego, założonego 
w 1981 roku przez Janinę Piecho-
cińską. Jako długoletni prezes 
zainicjowała i wydała w tym 
roku już XII Almanach Kłodzki, 
upamiętniający 40.rocznicę po-
wstania w Kłodzku Oddziału PTH. 

Jako publicystka i dziennikarz 
swoją działalność rozpoczęła  
w 1993 roku, pełniąc funkcję 
zastępcy redaktora naczelnego 
„Gazety Prowincjonalnej Ziemi 
Kłodzkiej”, założonej przez jej 
męża Mirosława Awiżenia, któ-
ra na początku wychodziła kilka 

razy w tygodniu, a później jako 
miesięcznik. Redagowała„ Prze-
gląd Kulturalny” jako bezpłatną 
wkładkę do tej gazety. Obecnie 
redaguje „Bramę”, regionalny 
miesięcznik o profilu społecz-
no-kulturalno-gospodarczym.

Organizatorami spotkania 
była Powiatowa i Miejska Bi-
bliotek w Kłodzku – Filia „Pod 
Pegazem” oraz Fundacja Moru-
sa, a inspiratorem Janusz Laska. 
Spotkanie poświęcone było dru-
giej z cyklu „Ciekawostki Ziemi 
Kłodzkiej” publikacji autorki  
pt. „Pionierskie lata 1945-1950”, 
która prezentuje wspomnienia 
pierwszych osadników, zbiera-
ne od 1994 roku. Książka zawiera 
mnóstwo informacji związanych 
z życiem powojennych miesz-

kańców ziemi kłodzkiej. Wspo-
mnienia pierwszych osadników 
przybyłych na ten teren z różnych 
stron, wzbogaciła unikatowymi 
archiwaliami, pochodzącymi  
ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodz-
kiej i wycinkami prasowymi. Kry-
styna Oniszczuk – Awiżeń jest 
niezwykle solidną i pracowitą 
osobą. Ma za sobą tytaniczny 
dorobek pracy zawodowej, po-
pularyzatorskiej i publicystycznej 
na rzecz historii i życia współcze-
snego ziemi kłodzkiej. Pomimo 
tak wielu zasług jest człowiekiem 
skromnym, zawsze chętnym 
do pomocy. Na dalsze lata prac 
życzymy Krystynie Oniszczuk- 
Awiżeń dużo sił i wspaniałych 
pomysłów.

Krystyna Oniszczuk - Awiżeń, z lewej Marta Zilbert - dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, z prawej Janusz Laska

Teresa Bazała

SPOTKANIE AUTORSKIE KRYSTYNY ONISZCZUK - AWIŻEŃ

Krystyna Oniszczuk - Awiżeń w rozmowie z Martą Zilbert na spotkaniu autorskim. Uczestnicy spotkania autorskiego Krystyny Oniszczuk - Awiżeń w Centrum Kultury 
Chrześcijańkeiej w Kłodzku.
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 Mimo trudnej sytuacji epide-
miologicznej udało się w dniach 
20 - 27 czerwca zorganizować 
kolejny międzynarodowy plener 
malarski w Křinicach z udziałem 
malarzy z Polski, Słowacji, Ukra-
iny, Łotwy i oczywiście z Czech. 
Niestety nie wszyscy, którzy 
zostali zaproszeni przyjechali  
na plener. Jedni, ponieważ za-
chorowali lub bali się zachoro-
wać, gdyż nie zostali jeszcze za-
szczepieni, inni ze strachu przed 
tym, że mogliby zarazić swoich 
starszych rodziców.

 M alar ze  spot yk al i  s ię  
od soboty 19 czerwca. Oficjalne 
otwarcie odbyło się w obecności 
starostki miejscowości Křinice, 
Libuše Rosovej w holu Domu 
Kultury w Křinicach. Po przywita-
niu uczestników i zapoznaniu się  
z warunkami i możliwościami, 
jakie oferują Křinice i okolice, 
przewodnicząca sesji plenar-
nej Věra Kopecká przedstawiła 
uczestnikom program pleneru.

W poniedziałek większość 
malarzy pojechała do Hejtmán-
kovic, gdzie na prośbę starosty 
namalowali niektóre wiejskie 
budynki. We wtorek 22 czerw-
ca odbył się tradycyjny wieczór 
poezji. Oprócz uczestników ple-
neru, którzy nie tylko malują, ale 

także piszą wiersze (Jana Wiene-
rová, Jarmila Maršálová, Krystyna 
Leśniewska-Pasionek, Vladimir 
Rzeszetov i Věra Kopecká), swoje 
utwory zaprezentował również 
polski poeta Antoni Matuszkie-
wicz, który obecnie mieszka 
w pobliskich Martínkovicach. 
Wieczorem przyjechali goście  
z Polski: redaktor naczelna cza-
sopisma „Zemia Kłodzka“ - Teresa 
Bazała oraz kierownik Polsko- 
Czeskiego Klubu Artystycznego 
ART STUDIO - Henryk Hnatiuk, 
który był organizatorem kilku-
dziesięciu plenerów malarskich 
w Polsce.

 Środa była poświęcona 
malowaniu z dziećmi w ogro-
dzie klasztoru w Broumovie. 
Rano przybyły dwie trzecie 

klasy ze szkoły podstawowej  
w Hradebni, a po południu więk-
sza grupa uczniów pierwszej 
klasy ze szkoły podstawowej  
im. T.G. Masaryka. Dzieci malowa-
ły w grupach z malarzem, który 
doradzał im w doborze kolorów  
i kompozycji. Nie przeszkadzały 
im w pracy nawet sporadyczne 
opady deszczu. W czwartek 
grupa uczestników odwiedziła 
ciężko chorego kolegę malarza, 
uczestnika poprzedniego ple-
neru Zdzisława Szpaka, w jego 
domu w Boguszowie - Gorcach.

W piątkowy wieczór przy-
gotwano wystawę powstałych 
na plenerze prac, by w sobotę 
zaprezentować je w godzinach 
porannych na rynku w Broumo-
vie, a po południu Domu Kultury 

w Křinicach. Obie wystawy były 
dostępne dla zwiedzających.  
IX. Międzynarodowy Plener Ma-
larski zakończyła o godz.15.00 
starostka Rosova, która podzię-
kowała uczestnikom za obrazy  
i fotografie przekazane do publi-
kacji „Malowane Broumovsko“. 
Uczestnicy podziękowali za cie-
płe przyjęcie i bardzo dobre wa-
runki oraz atmosferę, jaka panuje 
w Křinicach, a także za książki  
i kalendarze, które otrzymali  
po ostatnim plenerze. Nie może-
my się już doczekać kalendarza  
z pracami tegorocznego pleneru, 
który uświetni X Jubileuszowy 
plenerw Křinicach w maju przy-
szłego roku.

Uczestnicy IX Pleneru Malarskiego „Piękno Křinic i Broumovska”.

Věra Kopecká

IX. PLENER MALARSKI  „PIĘKNO KŘINIC I ZIEMI BROUMOVSKIEJ“

Přes složitou epidemiolo-
gickou situaci se podařilo ve 
dnech20. – 27. 6. uskutečnit 
další mezinárodní malířský ple-
nér v Křinicích za účasti malířů 
z Polska, Slovenska, Ukrajiny, 
Lotyšska a samozřejmě z Čech. 
Bohužel nemohli přijet všichni, 
kteří byli pozváni a často a rádi 
k nám na plenér jezdí. Někteří 
proto, že onemocněli nebo se 
obávali nemoci covid, protože 
ještě nebyli očkováni, jiní z obavy 
o své starší rodiče.

Malíři se sjížděli od soboty 19. 
6. Oficiální zahájení se konalo za 
přítomnosti starostky Křinic paní 
Libuše Rosové v sále Obecního 
domu v Křinicích. Po přivítání 
účastníků a seznámení s pod-
mínkami a možnostmi, které 
Křinice a okolí nabízejí, předložila 
vedoucí plenéru Věra Kopecká 

účastníkům program plenéru.
V pondělí se většina malířů 

rozjela do Hejtmánkovic, kde 
na požádání paní starostky 
Hejtmánkovic malovali některé 
objekty v obci.

V úterý 22. června se konal 
tradiční večer poezie. Kromě 
účastníků plenéru, kteří nejen 
malují, ale také píší poezii (Jana 
Wienerová, Jarmila Maršálová, 
Krystýna Leśniewská -Pasionek, 
Vladimir Rzeszetov a Věra Kopec-
ká) představil své verše i polský 
básník Antoni Matuszkiewicz, 
který žije nyní v nedalekých 
Martínkovicích. Na večer přijeli 
hosté z Polska – šéfredaktorka ča-
sopisu Zemia Klodzka paní Tereza 
Bazala a vedoucí Polsko-českého 
uměleckého klubu ART.STUDIO 
pan Henryk Hnatiuk, který byl or-
ganizátorem více než dvou de-

sítek malířských plenérů v Polsku.
Středa byla věnovaná ma-

lování  s dětmi v zahradě Bro-
umovského kláštera. Dopoledne 
přišly dvě třetí třídy ze základní 
školy Hradební, odpoledne pak 
větší skupina žáků 1. stupně z 
Masarykovy školy. Děti byly ve 
skupinkách spolu s některým 
malířem plenéru, který jim radil 
s výběrem, kompozicí i užitím 
barev. Děti se při práci nene-
chaly vyrušit ani občasnými 
přeháňkami.

Ve čtvrtek skupinka účastníků 
navštívila těžce nemocného kole-
gu malíře, účastníka předchozích 
plenérů Zdislawa Szpaka, v jeho 
domě v Boguszowě Górcach. 

V pátek večer jsme už spo-
lečně připravili obrazy a sál na 
závěrečnou výstavu. V sobotu se 
konala tradiční dopolední impro-

vizovaná výstava na náměstí v 
Broumově a odpoledne v Obec-
ním domě v Křinicích. Obě byly 
přístupné a navštívené veřejností.

V Obecním domě v 15 ho-
din starostka Křinic slavnostně 
ukončila IX. mezinárodní malířský 
plenér, poděkovala účastníkům 
za obrazy, které obci věnovali a 
těm, kteří se zúčastnili vícekrát 
a fotografie, jejichž prací jsou 
uvedeny v publikaci Malované 
Broumovsko, předala tuto kni-
hu. Účastníci poděkovali za milé 
přijetí a velmi dobré podmínky 
a atmosféru, která na plenérech 
v Křinicích je, za knihu i kalen-
dář, který obdrželi po minulém 
plenéru. Všichni se už těšíme na 
kalendář z letošního plenéru a 
na X. jubilejní plenér v Křinicích 
v květnu příštího roku.

Věra Kopecká

IX. MALÍŘSKÝ PLENÉR ZA KRÁSAMI KŘINIC A BROUMOVSKA
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XXII. Dny poezie v Broumově, 
které se budou konat 15. 10. – 17. 
10. 2021

Setkání se uskuteční za pod-
pory Města Broumova, Agentury 
pro rozvoj Broumovska a obce 
Křinice a budou součástí 17. 
Východočeského podzimního 
uměleckého maratónu pořáda-
ného Střediskem východoče-
ských spisovatelů.

Cílem setkání je obohatit 
kulturní život Broumova, při-
blížit žákům a studentům bro-
umovských škol a Královéhradec-
kého kraje současnou poezii a její 
tvůrce, vytvořit prostor k vzájem-
nému poznávání a prezentaci 
tvorby zúčastněných autorů, 
obohatit jejich tvorbu o novou 
inspiraci a přispět ke zkvalitnění 
jejich tvorby.

Na co se můžete těšit?
* Na autory z Čech, Moravy, 

Polska, Slovenska, různého věku, 
vzdělání, profesí i literárních zku-
šeností.

* Na příjemnou, přátelskou 
a tvůrčí atmosféru a přívětivé 
prostředí v Obecním domě  v 
Křinicích (bývalá škola).

* Na poetické večery a dílny.
* Na sborník zúčastněných 

autorů a antologii Cesty 
* Na autorská vystoupení 

v Broumově a v Křinicích, v ni-
chž mají účastníci možnost 
představit  své verše sobě 
 navzájem i veřejnosti.

* Na procházku Broumovem 
a Křinicemi.

* Na výstavu obrazů z plenérů 
v Křinicích.

* Na prostředí Broumovského 

kláštera a klášterní zahradu.

Další informace :
Převážná většina účastníků 

bude ubytována v Obecním 
domě v Křinicích ve větších po-
kojích. Cena za 1 nocleh je 250 
Kč + ubytovací taxa 15 Kč.

Zájemci o ubytování ve dvou 
si mohou zajistit ubytování v so-
ukromí na vlastní náklady.

Sobotní oběd a večeři si hradí 
každý účastník sám (oběd 95 Kč, 
večeře 90 Kč), snídani si zajišťují 
účastníci sami, k dispozici bude 
kuchyňka.

V pátek bude pro účastníky 
připraveno občerstvení a v Kři-
nicích večeře.

Účastnický poplatek: 150 Kč
Přihlášky na Dny poezie a 

2 až 3 kratší básně, kterými se 

chcete prezentovat ve sborníku 
zašlete do 20. 7. e-mailem na 
adresu: kopecka.vera@volny.cz 
nebo poštou na adresu Mgr. Věra 
Kopecká, Křinice 8, 550 01.

Těm, kteří se přihlásí a do Bro-
umova nepřijedou, bude sborník 
zaslán na požádání po zaplacení 
sníženého účastnického poplatku 
100 Kč. 

Připravte si rovněž 1 – 2 
básně na zahajovací autorské 
čtení a čtení v Křinicích.

Případné dotazy vám ráda 
zodpovím prostřednictvím e-
-mailu. 

Uvítám vaše náměty pro díl-
ny. Těším se na setkání s vámi.

XXII Dni Poezji w Broumo-
vie odbędą się w dniach: 15 – 
17.10.2021 r.

Spotkanie odbędzie się dzięki 
pomocy Miasta Broumova, Agen-
tury dla rozwoju Broumovska  
i gminy Křinice i bedą one częścią 
XVI Wschodnioczeskiego Jesien-
nego Maratonu Artystycznego, 
organizowanego przez Stowa-
rzyszenie Pisarzy Wschodnio-
czeskich.

Celem spotkania jest wzbo-
gacenie życia kulturalnego Bro-
umova, przybliżenie uczniom  
i studentom broumovskich szkół 
i kraju kralovohradeckiego poezji 
współczesnej i jej twórców, stwo-
rzenie przestrzeni dla wzajemne-
go poznawania się i prezentacji 
utworów uczestniczących pisa-
rzy, wzbogacenie ich twórczości 
poprzez nowe inspiracje i przy-
czynienie się do podniesienia jej 
poziomu. 

Czego możecie oczekiwać?
- Autorów z Czech, Moraw, 

Polski, Słowacji – różnego wie-
ku, wykształcenia, zawodu i do-
świadczenia literackiego.

- Miłej, przyjacielskiej i twór-
czej atmosfery oraz sprzyjające-
go otoczenia w Domu Kultury 
w Křinicach (w byłej szkole).

- Wieczorów poezji i warsz-
tatów literackich. 

- Almanachu uczestniczących 
autorów i antologii o drzewach 
z warsztatow z minionych lat.

- Autorskich prezentacji  
w Broumovie i Křinicach, na któ-
rych uczestnicy będą mieli moż-
liwość przedstawić swoje wiersze 
– sobie nawzajem i publiczności. 

- Spacerów po Broumovie  
i Křinicach. 

- Wystawy obrazów z pleneru 
w Křinicach 

- Zwiedzania Broumovskiego 
klasztoru i ogrodów klasztornych.

 
Większość uczestników bę-

dzie zakwaterowana w Domu 
Kultury w Křinicach, w większych 
pokojach. Koszt za 1 nocleg: 250 
Kč + pobytowa oplata 15 Kč.

Zainteresowani zakwatero-
waniem w pokojach dwuoso-
bowych mogą załatwić sobie 
noclegi w kwaterach prywatnych 
na własny koszt.

W piątek dla przybywających 
uczestników będzie przygotowa-
ny poczęstunek, a później kolacja 
w Křinicach. 

W sobotę za obiad i kolację 
każdy płaci sam (obiad – 95 
Kč, kolacja – 90 Kč). Śniadanie 
przygotowują sobie uczestnicy  
we własnym zakresie, do dyspo-
zycji będzie kuchenka.

Opłata organizacyjna wynosi 

150 Kč. 
Zgłoszenia na Dni Poezji wraz 

z 2 lub 3 krótszymi wierszami, 
jakie chcielibyście umieścić  
w almanachu, prześlijcie do dnia 
20 lipca br. e-maila na adres: ko-
pecka.vera@volny.cz albo pocztą 
na adres: Mgr. Věra Kopecká, Kři-
nice 8, 550 01 Czechy.

Tym, którzy się zgłoszą, ale 
do Broumova nie przyjadą, zo-
stanie almanach przesłany na ich 
prośbę po zapłaceniu podstawo-
wej opłaty organizacyjnej 100 Kč.

Przygotujcie sobie także  
1 – 2 wiersze na inauguracyjną 
prezentację autorską i na występ 
w Křinicach .

Na ewentualne pytania chęt-
nie odpowiem Wam za pośred-
nictwem e-mailu. 

Oczekuję Waszych propo-
zycji odnośnie warsztatów.  
Z radością oczekuję spotkania 
z Wami!

Program:
 

Piątek 15.10.

8:00 – 12:00 Spotkania wybra-
nych gości z uczniami broumo-
vskich szkół

1 4 : 0 0  –  1 7 : 0 0  Pr z y b y c i e 
i  a k r e d y t a c j a  u c z e s t n i -

k ó w  w  p o m i e s z c z e n i a c h  
broumovskiego klasztoru – Kre-
slírna czas wolny, zwiedzanie 
zabytków miasta poczęstunek, 
przygotowanie występu z wier-
szy uczestników 
17:00 – 18:30 Wieczór pełen po-
ezji – program z wierszy uczestni-
ków dla publiczności w Kreslírně 
broumovskiego klasztoru
19:00 – 20:30 Kolacja i kwatero-
wanie uczestników 
20:30 – 23:00 Wystawa obra-
zów z  pleneru w Křinicach,  
1. i 2. warsztat twórczy

Sobota 16.10.

9:00 – 12:00 Wykłady, warsztaty
12:00 – 13:00 Obiad
14.00 – 16.00 Przechadzka  
w okolicy, warsztat
16.00 – 19.00 Wyjazd do Ja-
noviček i spotkanie z okazji 
30-lecia Polsko-Czeskiego Klu- 
 bu Artystycznego ART.STUDIO
19.00 – Kolacja 
20:00 – 22:00 Dokończenie  
i prezentacja prac z warsztatów, 
informacje z klubów literackich, 
wieczór 

Niedziela. 17.10.
9:00 – 10:00 zakończenie spotka-
nia odjazd uczestników.

 

XXII DNI POEZJI W BROUMOVIE

 

XXII. DNY POEZIE V BROUMOVĚ,
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Program setkání:

pátek 15. 10.

8:00 – 12:00  besedy hostů s žáky 
a studenty broumovských škol
14:00 – 17:00 sraz účastníků a 
prezence v  prostorách Broumo-
vského kláštera volný program, 
prohlídka kulturních památek 
města občerstvení, příprava 

pořadu z veršů účastníků
1 7 : 0 0  –  1 8 : 3 0  Po d v e č e r 
plný poezie – pořad z  ve-
ršů  zúčastněných autorů  
pro veřejnost v sále Broumo-
vského kláštera
19:00 – 20:30 večeře a ubytování 
účastníků v Křinicích
20:30 – 23:00 výstava obrazů 
z  plenérů v  Křinicích, 1. a 2. 
tvůrčí dílna 

sobota 16. 10.

9:00 – 12:00 přednášky, dílny, 
okénko hostů, nové knihy účast-
níků 12:00 – 13:00 oběd
14 – 16: vycházka do okolí, dílna
16 - 19:00  výlet na Janovičky a 
slavnostní setkání u příležitosti 
30. výročí založení polsko-če-
ského uměleckého klubu AR-
T:STUDIO

19 - 20 večeře
20:00 – 22:00 prezentace prací 
z dílen informace z literárních 
klubů společenský večer

neděle. 17. 10.
9:00 – 10:00 závěr setkání 
 odjezd účastníků

Program bude organizáto-
rem upřesněn, případně upraven 
a doplněn podle okolností.

W dniach 10 lipca i 14 sierp-
nia 2021 r. w kościele parafialnym 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny i św. Jakuba Starszego  
w Kamieńcu Ząbkowickim 
odbędą się koncerty muzyki 
poważnej w ramach I Festiwa-
lu Muzycznego im. Marianny 
Orańskiej – Kamieniec 2021. 
Idea zorganizowania festiwalu 
narodziła się jeszcze w ubiegłym 
roku i związana jest z populary-
zacją postaci Marianny Orań-
skiej jak i jej wielkiego dzieła – 
pałacu kamienieckiego, który 
od 2014 r. jest przez miasto Ka-

mieniec Ząbkowicki poddawany 
planowej rewitalizacji. Zorganizo-
wanie festiwalu muzycznego pre-
zentującego muzykę z tzw. „gór-
nej półki” ma też spowodować 
podniesienie kultury muzycznej 
mieszkańców gminy, jak również 
przyciągnąć miłośników muzyki 
z Polski i stać się w przyszłości 
ważnym wydarzeniem na mapie 
kulturalnej Śląska. Stąd narodziła 
się współpraca pomiędzy kamie-
niecką gminą i Akademią Mu-
zyczną we Wrocławiu, w szcze-
gólności z Panem profesorem 
Piotrem Rojkiem, który zgodził 

się objąć funkcję kierownika ar-
tystycznego festiwalu. Z uwagi  
na pandemię, festiwal w bieżą-
cym roku „startuje” w ograni-
czonej formie, sprowadzając się  
do dwóch letnich koncertów. 
Jednak w latach następnych  
w okresie sezonu turystycznego 
planuje się  zorganizować kilka 
koncertów, prezentujących różne 
gatunki muzyki, w tym muzykę 
uprawianą w kamienieckim pa-
łacu przez samą tytułową postać 
festiwalu – Mariannę Orańską, 
która znana była z uprawiania 
muzyki, a nawet komponowa-

nia. Tak więc w imieniu burmi-
strza Kamieńca Ząbkowickiego 
Marcina Czerńca zapraszamy 
na tegoroczną edycję festiwalu 
w dniach 10 lipca i 14 sierpnia. 
W koncertach wystąpią znako-
mici muzycy polscy młodego 
pokolenia, odnoszący sukcesy 
na scenach muzycznych w ca-
łej Europie, którzy zaprezentują 
popularne utwory muzyki po-
ważnej. Wstęp na koncerty jest 
bezpłatny. 

Jerzy Organiściak

I FESTIWAL MUZYCZNY IM. MARIANNY ORAŃSKIEJ  
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM 
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Staraniem Fundacji Odno-
wy Ziemi Noworudzkiej zo-
stała wydana nowa publikacja 
poświęcona Bł. Ks. Gerhardowi 
Hirschfelderowi. Książka prezen-
tuje 10-letnie działania na ziemi 
kłodzkiej na rzecz promocji po-
staci pierwszego Błogosławio-
nego diecezji świdnickiej, takie 
jak: Dni Błogosławionego, kon-
ferencje, pielgrzymki, konkursy, 
spektakle. Zawiera relacje z ob-
chodów 10.rocznicy beatyfikacji, 
jakie miały miejsce w Bystrzycy 
Kłodzkiej, w Sanktuarium Ma-
ria Śnieżna w Wilkanowie oraz 
Kudowie - Zdroju Czermnej.  
We wstępie, swoimi refleksjami 
na temat znaczenia jakie dla nas 
współczesnych ma przykład he-
roicznego życia Bł. Ks. Gerharda, 
podzielili się Ks. prałat Romuald 
Brudnowski – kustosz relikwii 
Błogosławionego oraz Michał 
Dworczyk - Poseł na Sejm RP.

Książka rozpoczyna się 
o b s z e r n y m  b i o g r a m e m  
Bł. Ks. Gerharda, przygotowanym 
do Wikipedii przez Ks. Prof. Tade-
usza Fitycha, będącym pokłosiem 
jego 10-letnich badań nauko-
wych nad postacią tego wybitne-
go duszpasterza młodzieży ziemi 
kłodzkiej, męczennika niemiec-
kiego narodowego socjalizmu. 
Imponująco przedstawia się bi-

bliografia prac Księdza Profesora. 
Album bogato ilustrowany pre-
zentuje miejsca pamięci utworzo-
ne w różnych miejscowościach, 
gdzie Ks. Hirschfelder prowadził 
swoją tytaniczną pracę duszpa-
sterską oraz powstały w 2011 r. 
Szlak duchowo-turystyczny Jego 
imienia, ukazujący najpiękniejsze 
miejsca na ziemi kłodzkiej. Ważną 

częścią prezentowanej publikacji 
są utwory literackie i obrazy po-
wstałe ku czci Błogosławionego 
podczas organizowanych kon-
kursów i pleneru artystycznego. 
W rozdziale publikacje oraz za-
mieszczonej na końcu bibliogra-
fii, obejmującej lata 1962-2020 
zainteresowani bliższym pozna-
niem tego niezwykłego, bohater-

skiego kapłana, otrzymają pełną 
informację o tym, co się dotąd 
ukazało. Książka, wydana w języ-
ku polskim i niemieckim, została 
dofinansowana przez Fundację 
KGHM Polska Miedź. Zaintere-
sowani publikacją proszeni są  
o kontakt: tel. 509 100 183.

Tereza Bazała

NOWA KSIĄŻKA O BŁ. KS. GERHARDZIE HIRSCHFELDERZE

Dank der Bemühungen der 
Stiftung zur Erneuerung der 
Region Nowa Ruda wurde eine 
neue Publikation über den seli-
gen Kaplan Gerhard Hirschfel-
der herausgegeben. Das Buch 
präsentiert 10 Jahre Aktivitäten 
im Glatzer Land, um die Figur 
des ersten Seligen der Diözese 
Świdnica/Schweidnitz zu för-
dern, wie z.B.: Tage des Seligen, 
Konferenzen, Wallfahrten, Wet-
tbewerbe und Aufführungen. Es 
enthält Berichte über die Feier-
lichkeiten zum 10. Jahrestag der 
Seligsprechung, die in Bystrzyca 
Kłodzka/Habelschwerdt, in der 
Wallfahrtskirche Maria Śnieżna/

Maria Schnee in Wilkanów/Wöl-
felsdorf und in Kudowa - Zdrój 
Czermna/Bad Kudowa Tscher-
beney stattfanden. In der Einle-
itung teilten ihre Überlegungen 
zur Bedeutung des Beispiels des 
heroischen Lebens des seligen 
Kaplan Gerhard Prälat Romuald 
Brudnowski mit - Hüter der Re-
liquien der Seligen und Michał 
Dworczyk - Mitglied des polni-
schen Parlaments.

Das Buch beginnt mit einer 
ausführlichen Biographie des 
seligen Kaplan Gerhard, vor-
bereitet für Wikipedia von Prof. 
Tadeusz Fitych als Ergebnis seiner 
10-jährigen Forschungen zur Fi-

gur dieses herausragenden Ju-
gendseelsorgers der Grafschaft 
Glatz, Märtyrer des deutschen 
Nationalsozialismus. Die Biblio-
graphie der Werke des Professors 
ist beeindruckend. Das reich be-
bilderte Album präsentiert Ge-
denkstätten an verschiedenen 
Orten, an denen Kaplan Hirsch-
felder seine titanische Seelsorge 
führte und den nach ihm benan-
nten geistig-touristischen Weg, 
der 2011 gegründet wurde und 
die schönsten Orte in der Glat-
zer Region zeigt. Ein wichtiger 
Bestandteil der präsentierten 
Publikation sind literarische We-
rke und Bilder, die zu Ehren der 

Seligen bei Wettbewerben und 
Open-Air-Kunst entstanden sind. 
Im Kapitel Publikationen und am 
Ende der Bibliographie, die die 
Jahre 1962-2020 umfasst, er-
halten Interessierte, die diesen 
außergewöhnlichen, heroischen 
Priester kennenlernen möchten, 
umfassende Informationen da-
rüber, was bisher erschienen ist. 
Das auf Polnisch und Deutsch er-
schienene Buch wurde von der 
Stiftung KGHM Polska Miedź mit-
finanziert. Bei Interesse an der 
Veröffentlichung kontaktieren 
Sie uns bitte: Tel. 509 100 183.

Tereza Bazała

EIN NEUES BUCH ÜBER DEN SELIGEN KAPLAN GERHARD 
HIRSCHFELDER
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Akwizgran i Nadrenia były  
na przełomie pierwszego i dru-
giego tysiąclecia nie tylko cen-
trum kulturowym Europy łaciń-
skiej oraz głównym ośrodkiem 
władzy politycznej, ale również 
rzeczywistym centrum władzy 
Kościoła. Wiele postaci ma wów-
czas szczególne znaczenie dla 
Polski Piastowskiej i jednoczą-
cej się Europy. Ważną rolę pod-
czas kształtowania się państwa 
polskiego odegrał święty Woj-
ciech, biskup i męczennik. Kościół  
w Polsce uznał go za jednego  
ze swoich głównych patronów. 
Św. Bruno Bonifacy z Kwerfur-
tu, również benedyktyn, biskup 
i przyjaciel ze szkoły katedralnej 
w Magdeburgu, przyszły mę-
czennik, napisał około 1004 r. 
zachowany do dzisiaj „Żywot  
św. Wojciecha”. Są to pierw-
szorzędne źródła do dziejów 
w c z e s n o ś r e d n i o w i e c z n e j 
Polski i  Europy środkowej. 
Potępił wojnę prowadzoną 
przez króla niemieckiego Hen-
ryka II przeciwko Polakom.  
W niel icznych przekazach  
z tamtych czasów istnieje dziś 
liczna ich interpretacja, co było 
najtrudniejszym zadaniem  
w wytyczanym „Szlaku św. Woj-
ciecha”. Z faktami trudno pole-

mizować, jeżeli ustalono je za-
sadnie, ale każdej interpretacji 
można przeciwstawić kolejną  
i  często zgoła odmienną.  
W ocenie faktów historycznych 
winniśmy być obiektywni nade 
wszystko dla skutków, które czy-
niły. Szlak prezentowany w tym 
albumie jest szlakiem turystycz-
no-kulturowym, którego zada-
niem jest przybliżenie postaci 
Świętego Wojciecha i prezentacja 
miejscowości Dolnego Śląska  
na dawnych szlakach handlo-
wych środkowej Europy, że nie 
wspomnę o najstarszej pieśni Bo-
gurodzica. Temu bowiem święte-
mu obecnemu Patronowi Europy 
przypisuje się autorstwo tej kom-
pozycji. Tradycja ta przetrwała 
wiele wieków. Najstarszy zabytek 
literacki, to właśnie pieśń „Bogu-
rodzica”, która była natchnieniem 
dla naszych przodków nie tylko  
w kształtowaniu całego życia na-
rodowego, ale nawet wówczas, 
gdy trzeba było na polu bitwy 
bronić słusznej sprawy. 

Z inicjatywy Ottona I I I  
w dwa lata po śmierci św. Wojcie-
cha, 29 czerwca 999 roku papież 
Sylwester II ogłosił Wojciecha 
świętym. Wtedy także zapadła 
decyzja o utworzeniu w Polsce 
nowej, niezależnej metropolii 
w Gnieźnie, której patronem 
został ogłoszony św. Wojciech. 
W marcu roku 1000 Otto III 
odbył pielgrzymkę do grobu  
św. Wojciecha w Gnieźnie. Nale-
ży liczyć się z tym, że pierwszy, 
najważniejszy żywot św. Woj-
ciecha mógł zostać spisany już 
na tą uroczystość na podstawie 
zeznań naocznych świadków: 
bł. Radzima i Benedykta. Oso-
biście bardzo blisko związany 
ze zmarłym męczennikiem, ale 
także z cesarzem Ottonem III - 
wielbicielem Wojciecha jeszcze 
za jego życia, jawi się Notker jako 
równie prawdopodobny jej au-
tor. Wtedy, podczas spotkania  
z Bolesławem Chrobrym, została 
uroczyście proklamowana me-
tropolia gnieźnieńska podległa 
wyłącznie papieżowi, na czele 
której postawiono brata św. Woj-
ciecha – Radzima Gaudentego,  
z podległymi jej diecezjami  
w Krakowie, Kołobrzegu i Wro-
cławiu. Podczas zjazdu Otton 

nałożył na głowę księcia Bo-
lesława diadem i wręczył mu 
kopię włóczni św. Maurycego. 
Nazwał go przyjacielem i sprzy-
mierzeńcem narodu rzymskiego. 
Zjazd z pewnością przyczynił się  
do umocnienia pozycji Bolesła-
wa Chrobrego wobec władców 
państw sąsiadujących z Polską. 
Celem tego spotkania było rów-
nież pozyskanie przez cesarza 
przychylności i poparcia księcia 
do utworzenia zachodniego 
cesarstwa uniwersalistycznego,  
na które miały złożyć się prowin-
cje każda z królem, podlegają-
cym cesarzowi. Otto III opuścił 
Polskę obdarowany relikwią ra-
mienia św. Wojciecha. Jej część 
umieścił w Akwizgranie, a część 
na wysepce Tybru w Rzymie,  
w obu miejscach fundując 
kościoły  pod wez waniem  

św. Wojciecha. Św. Wojciech stał 
się patronem Kościoła w Polsce. 
Jego kult szybko ogarnął Węgry, 
Czechy oraz kolejne kraje Euro-
py. Ku czci św. Wojciecha zostały 
zrobione słynne drzwi gnieźnień-
skie, na których w 18 obrazach- 
płaskorzeźbach, wykonanych  
w brązie, są przedstawione sceny 
z życia św. Wojciecha. Do gro-
bu świętego Wojciecha po dziś 
dzień przybywają pielgrzymi  
z całej Europy. Mam nadzieje, że 
publikacja tego albumu znaczne 
podniesienie rangę „Międzyna-
rodowego Szlaku św. Wojciecha”  
i samej osoby tej wybitnej po-
staci europejskiego wczesnego 
średniowiecza.

Konrad  Kazimierz  Czapliński

MIĘDZYNARODOWY SZLAK ŚW. WOJCIECHA 
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Okładka albumu „Praga - Dolny Śląsk na Szlaku św. Wojciecha”. 

Rękawica św. Wojciecha
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W sobotę 19-go czerwca 
ponownie ożyła na placu zabaw 
„Broumovska Gitara” – przegląd 
popularnych zespołów z całych 
Czech.

Po długiej covidowej prze-
rwie, w tym roku odbyła się 25. 
edycja, w której wzięły udział 
grupy Vypsaná fixa, Hentai Cor-
poration, THIS z Vojtą Kotek, ale 
także krajowa grupa VIVIAN.

Organizatorom Imodium z. 
s. i miastu Broumov sprzyjała 
pogoda. Po wielu latach na tym 
pokazie nie padało i wiele osób 
przyszło na koncert. Należało jed-

nak przestrzegać zasad higieny, 
ponieważ Covid-19 jeszcze się 
nie skończył i konieczne było 
zapewnienie, odbycia imprezy 
zgodnie z przepisami sanitarny-
mi, których należy przestrzegać 
dla bezpieczeństwa wszystkich 
zaangażowanych.

Entuzjazm odwiedzających 
był ogromny. Impreza ta była 
pierwszą, która mogła odbyć 
się publicznie. Teraz możemy 
tylko życzyć sobie, żeby COVID 
całkowicie się wycofał i aby inne 
wydarzenia mogły odbywać się 
w naszym mieście.

V sobotu19. června opět na 
Dětském hřišti ožil Broumovská 
kytara – přehlídka populárních 
skupin z celé České republiky.

Po dlouhé covidové pře-
stávce je tedy letos uskutečnil již 
25. Ročník, kterého se zúčastnily 
skupiny Vypsaná fixa, Hentai Cor-
poration, THIS s Vojtou Kotkem, 
ale také domácí uskupení VIVIAN.

V letošním roce počasí pořa-
datelů – Imodium z. s. a Městu 
Broumov přálo. Po mnoha letech 
na této přehlídce nepršelo, takže 
na přehlídku přišlo mnoho lidí. 
Musely se však dodržovat hygien-

tické zásady, protože COVId stále 
ještě nezkončil a tra bylo nutné 
zajistit, aby se akce uskutečnila 
dle pravidel, které je nutné do-
držovat pro bezpečnost všech 
zúčastněných.

Nadšení návštěvníků akce 
bylo velké, neboť tato akce byla 
po dlouhé odluce první, která sed 
mohla uskutečnil na veřejnosti.

Teď si můžeme jen přát a by 
COVID úplně ustoupil a aby se 
mohly pořádat v našem městě 
i další akce.

Petr Cirkl

BROUMOVSKÁ KYTARA OPĚT PO COVIDU 19 - OŽILA 

  

 

Petr Cirkl

GITARA BROUMOV OŻYŁA PONOWNIE PO COVID 19
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16. června se v Informačním 
centru v Broumově na náměstí 
uskutečnila premiéra filmu „Vlci 
na hranicích“.

Film pojednává o jednom z 
největších místních problému 
současnosti – tedy soužití vlka 
s člověkem.

Mladého režiséra Martina 
Pávka zaujal tento konflikt. 
V tomto duchu se také nese re-
žisérské pojetí snímku.

Farmáři a chovatelé z Ver-

néřovic, které zde zastupuje 
starosta obce - Tomáš Havrlant 
versus Jiří Malík – eko-aktivista, 
zde řeší problém přítomnosti 
vlků. Podobná stanoviska ve fil-
mu v debatě statečně obhajuje 
farmářka Lena Štíhlová. 

Na Broumovsku již několik 
let vlčí smečky žijí a občasnými 
útoky páchají škody na hospo-
dářských zvířatech. Ti se v roce 
2016 po dvou staletích vrátili 
na Broumovsko. Zatím co pro 

jedny je to naděje na ozdravení 
české krajiny, pro jiné ztělesnění 
nepřítele vraždící bezbranná do-
mácí zvířata chovatelů.

Zatím co farmářka – Lenka 
Štíhlová přistupuje ke krajině tak, 
aby nasytila sebe a svoji rodinu 
a pár známých, ne všichni mají 
stejný názor, že by bylo nutné 
vlky vyhubit. Ale to asi není také 
dobré řešení problému. 

Režisér Martin Páva ve zcela 
zaplněném konferenčním sále 

IC v Broumově tedy představil 
divákům snímek, který získal 
Zvláštní uznání poroty na me-
zinárodním festivalu v Jihlavě, 
ocenění zde také obdrželi přímo 
jeho tvůrci tři z pětice hlavních 
protagonistů.

Snad se také tento film brzy 
začne promítat i v sousedním 
Polsku.

 

  

Petr Cirkl

VLCI NA ČESKO-POLSKÉ HRANICI
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Sobota 26. června se stala 
pro ZOO farmu Wenet v Bro-
umově příležitostí, jak pomoci 
zoologické zahradě v Hodoníně, 
která byla postižena tornádem.                           
. Vedení farmy se rozhodlo věno-
vat vybrané vstupné za tento 
víkend i ZOO Hodonín.

Tento  den nastala vhodná 
příležitost tuto charitativní akci 
uskutečnil – přišlo v tento slu-
nečný den hodně návštěvníků. 

Bylo zaj ímavé z   kol ik a 
různých míst naší republiky se 
návštěvníci sešli. Byli zde lidé 
z Liberce, Hronova, Trutnova, 
Úpice, Teplic nad Metují, Malých 
Svatoňovic, Kolína, Nového By-
džova a dalších míst. Potěšující 
bylo, že jsme se zde mohli setkat 
i se zahraničními návštěvníky – 
z Itálie, z města Bolzana a také s 
návštěvníky z USA, kteří přijeli 
do Broumova z Minneapolisu.

Zoo farma Wenet se stalo 
opět po ukončení kvůli Covidu 
středem zájmů lidí, kteří mají rádi 
zvířata.

Jak mě řekl pan Martin We-
ber, jsou rádi, že se jejich činnost 
opět mohla rozjet naplno. Může-
te se zde setkat s různými zvířaty 
domácími, tak i exotickými – naj-
dete zde lamy, oslíky, velbloudy, 
pštrosi. Můžete si je pohladit a 
nakrmit, pouze však krmením, 
které připravili pracovníci zoo far-
my, které se prodává u pokladny.  

Přes týden navštěvují naší 

farmu školy a školky, v pracovní 
dny jednotlivci, o víkendech 
už je to teď také mnohem le-
pší s návštěvností. Škoda, že 
návštěvnost lidí z Broumova je 
stále slabá, kolikrát nám právě 
lidé z našeho města říkají, že 
nevěděli, že to tady vůbec je.,

Během té pandemie nám 
nejvíce pomohla sbírka od lidí, 
přinášeli krmivo, posílali finanční 
dary. Také jsme letos dostali i 
příspěvek od města

Jinak jsme rádi, že se náš 
zoo park opět rozšířil o a při-
byla nová zvířátka. Přibyly nám 
dvě lamy, přibyli oslíci, jehňata, 
kůzlata. S přibývajícími  zvířaty 
však mnohdy nastaly problémy 
s krmením. I špatné počasí uděla-
lo své. 

Jsme rádi, že i v samotném 
městě nám přibyly poutače, 
máme teď poutač u polikliniky, 
která je soukromým subjektem, 
máme také poutač v Křinicích u 
restaurace Amerika, a u prodej-
ny koberců paní Hofmanové na 
náměstí.

Jak nám řekl pan Martin Ne-
tík, tak do Broumovska táhne 
návštěvníky především krásná 
příroda a historické památky 
města.

Polovinu vybraného vstup-
ného za tento víkend  dáme post-
iženým obcím v jižních Čechách 
a především zoologické zahradě 
v Hodoníně, kterou též tornádo 

poškodilo.
Rádi oplácíme, co jsme i my, 

dostávali v době krize naší farmy, 

v době pandemie.

Petr Cirkl

FARMA WENET BROUMOV POMÁHA ZOO V HODONÍNĚ

W sobotę 26 czerwca gospo-
darstwo Wenet w Broumovie 
włączyło się do pomocy ZOO 
w Hodoninie, które dotknęło 
tornado. Kierownictwo gospo-
darstwa postanowiło przekazać 
połowę dochodu w tym dniu  
z biletów dla ZOO Hodonín. 
W ten słoneczny dzień przyje-
chało wielu zwiedzających, co 
umożliwiło zorganizowanie tej 
charytatywnej imprezy. Co cie-
kawe, to odwiedzający przybyli  
z różnych miejsc naszej republi-
ki: z Liberca, Hronova, Trutnova, 
Úpic, Teplic nad Metují, Malé Sva-
toňovic, Kolína, Novego Bydžova 
i innych miejscowości. Mogliśmy 
się też spotkać z zagranicznymi 
gośćmi - z Bolzano we Włoszech, 

a także z USA, którzy przybyli  do 
Broumova z Minneapolis.

Wenet ZOO Farm po raz ko-
lejny po Covidzie znalazło się  
w centrum uwagi osób, które ko-
chają zwierzęta. Jak powiedział 
mi pan Martin Weber, cieszą się, 
że ich praca ruszyła pełną parą i 
znowu spotkamy tu różne zwie-
rzęta domowe i egzotyczne – 
lamy, osły, wielbłądy, strusie. 
Można je pogłaskać i nakarmić, 
ale tylko jedzeniem przygotowa-
nym przez personel farmy zoolo-
gicznej, które jest sprzedawane 
w kasie.

 W ciągu tygodnia gospodar-
stwo odwiedzają dzieci ze szkół i 
przedszkoli oraz osoby indywidu-
alne. Największa frekwencja jest 

w weekendy. Szkoda, że przyby-
wa tu niewielu mieszkańców Bro-
umova, którzy często mówią, że 
nie wiedzieli o naszym istnieniu. 
W czasie pandemii najbardziej 
pomogła nam zbiórka od ludzi, 
którzy przynieśli jedzenie, prze-
słali datki finansowe. W tym roku 
otrzymaliśmy również wsparcie 
od miasta. Dzięki temu nasze 
ZOO ponownie się powiększy-
ło i pojawiły się nowe zwierzęta. 
Mamy dwie lamy, osły, owieczki, 
koźlątka. Jednak wraz ze wzro-
stem liczby zwierząt, pojawiają 
się problemy z ich karmieniem. 
Nawet zła pogoda zrobiła swoje. 
Rozwiesiliśmy banery w mieście, 
mamy też baner w poliklinice, 
która jest podmiotem prywat-

nym, w Křinicach koło restau-
racji „Amerika” oraz w sklepie z 
dywanami pani Hofmanovej na 
rynku. Piękna przyroda i zabytki 
historyczne miasta przyciągają 
coraz więcej turystów do regionu 
Broumova. 

 ZOO przekaże jeszcze poło-
wę środków z biletów weeken-
dowych poszkodowanym przez 
wichury wioskom w południo-
wych Czechach oraz dla ZOO w 
Hodonínie, które również zostało 
zniszczone przez tornado. W ten 
sposób spłacimy dług za otrzy-
maną pomoc w czasie kryzysu 
naszej farmy podczas pierwszego 
okresu pandemii.

Petr Cirkl

FARM WENET BROUMOV POMAGA ZOO W HODONINIE
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Początki Krzywej Wieży 
nie są znane z powodu bra-
ku źródeł pisanych. Istnieją 
przypuszczenia, że wieża jest 
pozostałością przedkola-
cyjnego zamku powstałego  
w t ym miejscu w I I  poł .  
XIII w., zniszczonego w II poł. 
XV wieku, o czym może świad-
czyć wejście do niej na wyso-
kości pierwszego piętra (tak 
w średniowieczu budowano 
wieże ostatecznej obrony). 
Inna hipoteza, sformułowana 
przez historyka architektury 
obronnej − Kurta Bimmlera, 
sugeruje, że wcześniej, tuż  
po lokacji miasta, wieża pełniła 
rolę bramy miejskiej. W 1413 r. 
według kroniki Marcina Koblitza 
zakończono budowę kościoła 
parafialnego, wówczas p.w. 
Najświętszej Panny Marii i znaj-
dującej się przy nim dzwonni-
cy − dzisiejszej Krzywej Wieży.  
W 1507 r. połączono wieżę 
krytym gankiem z Kaplicą 
Bracką kościoła parafialnego, 
aby ułatwić prace dzwonni-
kowi. We wspomnianej kro-
nice Koblitz, powołując się 
na inne źródła twierdzi, że 
wieża pochyliła się dopiero  
w 1590 r. na skutek lokalnego 
trzęsienia ziemi. Potem miała 
się pochylać jeszcze w 1592  
i 1598 r. Inny historyk z XIX w. − 
August Knotel, powołując się  
na naocznego świadka, niejakie-
go kantora Heinricha, nauczycie-

la z Ząbkowic pisze, że na wieży  
w górnej jej kondygnacji tuż 
przed jej pożarem w 1858 
r. był napis: „Nazywam  się 
Johannes Gleiss, wybudo-
wałem tę wieżę  k r z y wą   
z pilnością ”. W pożarze 1858 r. 
wieża spłonęła w górnej czę-
ści i zastanawiano się nawet  
nad jej rozbiórką. Na skutek 
protestu ówczesnych mieszkań-
ców Ząbkowic przeprowadzono 
wstępne prace archeologiczne, 
aby stwierdzić, czy wieża jest 
bezpieczna. Odkopano wówczas 
fundamenty wieży przy północ-
no − wschodnim narożniku, któ-
re potwierdziły przypuszczenie  
o celowym budowaniu „krzy-
wej wieży”. Był nawet na tę 
okoliczność sporządzony spe-
cjalny protokół przez inspek-
tora budowlanego Elsnera  
z Kłodzka. Dzwony na wieży 
były zawieszane trzykrotnie. 
Ostatni raz zawieszono je  
po eklektycznej nadbudowie 
wieży wykonanej w 1860 r. 
Zostały  zdjęte w 1944 r. 
podczas II wojny światowej  
i pewnie przetopione na ar-
maty, jak to było w tym czasie  
w zwyczaju. Wieża ma wysokość  
34 m i wychylona jest od pionu  
o 2,14 m.

Teksty i fotografie: Urząd Miasta 
Ząbkowice Śląskie

KRZYWA WIEŻA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
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Počátky křivé věže nejsou 
známy z toho důvodu, že se     
nedochovaly 

písemné zdroje. Existu-
jí však domněnky, že věž je 
pozůstalostí hradu posta−

veného na tomto místě v 
raném období 1. pol. 13. stol., 
zničeného v 2. pol.

15. stol, o čemž může 
svědčit její vchod, který je 
umístěn ve výšce prvního 
patra (tak byly ve středověku 
stavěny věže konečné obrany). 
V roce 1413 byla podle nejsta-
rší dochované kroniky města 
dokončena výstavba farního 
kostela, tehdy zasvěceného 
Nejsvětější Panně Marii, a 
výstavba zvonice nacházející 
se v jeho blízkosti – dnešní Kři-
vé věže. Ve zmiňované kronice 
se tvrdí, že se věž vychýlila te-
prve v roce 1590 v důsledku 
lokálního zemětřesení. Poté se 
měla vychylovat ještě v letech 
1592 a 1598. Po požáru v roce 
1858 věž v horní části vyho-
řela, za dva roky byla znovu 
vystavěna.

Věž má výšku 34 m a je vy-
chýlena od kolmice o 2,14 m.

KŘIVÁ VĚŽ

Aus Mangel an schriftli-
chen Quellen kann bis heute 
nicht mit endgülti− ger Sicher-
heit bestimmt werden, wann 
und zu welchem Zweck der 
Schiefe Turm erbaut wurde. 
Man vermutet, dass er das 
letzte Überbleibsel einer 
in der ersten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts erbauten und 
bereits in der zweiten Hälfte 
des 15. Jhdts. wieder abge-
tragenen Wehrburg sei. Eine 
andere Ver− sion besagt, dass 
der Schiefe Turm als Glocken-
turm der benachbarten St.− 
Anna−Pfarrkirche gebaut 
wurde, denn in der ältesten, 
überlieferten Stadt− chronik 
heißt es, dass 1413 der Bau 
der Pfarrkirche und einer na-
hestehen− den Campanile 
abgeschlossen wurde. In der 
Chronik heißt es weiter, die 
Campanile neigte sich 1590 
auf Grund eines lokalen Erdbe-
bens zur Seite. In den Jahren 
1592 und 1598 sackte eine 
Seite des Turms weiter ab. 

Beim großen Stadt− brand 
von 1858 wurde der obere 
Turmteil zerstört; man baute 

ihn zwei Jahre später wieder 
auf. Heute weist der Schiefe 
Turm eine Höhe von 34 m auf 

und der Überhang der Turm-
spitze beträgt  2,14 m.

DER SCHIEFE TURM
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WILLKOMMEN IM PAPIERMUSEUM IN BAD REINERZ

Před 450 lety bylo v Dusz-
nikach zahájeno ruční čer-
pání papíru. Archy vytvářené 
zdejšími mistry papírenského 
umění byly využívány k  výro-
bě dokumentů, pro tisk vědec-
kých spisů, zapisování různých 
zpráv. Budova papírny byla 
v  průběhu let rozšiřována a 
zkrášlována, díky čemuž se 
stala perlou průmyslové archi-
tektury. 

Dnes se v  historickém pa-
pírenském mlýně nachází Mu-
zeum papírenství, ve kterém 
jsou vystavovány archy papírů 
s  vodoznaky z  celého světa, 
různá papírenská zařízení, 
historické laboratorní přístro-

je pro zkoumání vlastností 
papíru a mnoho papírových 
skvostů. Každý návštěvník se 
může stát papírenským mi-
strem a načerpat si vlastní arch 
dle středověké techniky, který 
bude vynikající vzpomínkou 
na pobyt v  dusznickém pa-
pírenském mlýně.

V současnosti probíha-
jí úsilí na vstup do Seznamu 
světového dědictví UNESCO. 

Přijďte a načerpejte si hi-
storii! 

Muzeum papírenství se 
nachází v Dusznikach Zdroji u 
mezinárodní silnice E-67 mezi 
Prahou a Wroclawi.

MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU ZAPRASZA
Przed 450. laty rozpoczęto 

w  Dusznikach czerpać papier. 
Arkusze wytwarzane przez tu-
tejszych mistrzów sztuki pa-
pierniczej wykorzystywano do 
sporządzania dokumentów, 
drukowania dzieł, spisywania 
licznych wiadomości. Budynek 
papierni przez lata rozbudowy-
wano i ozdabiano, dzięki czemu 
stał się perłą architektury prze-
mysłowej. 

Dziś w  historycznym mły-
nie papierniczym mieści się 
Muzeum Papiernictwa, w  któ-
rym prezentowane są arkusze 
ze znakami wodnymi z  całego 
świata, różne urządzenia pa-

piernicze, zabytkowy sprzęt 
laboratoryjny do badania wła-
ściwości papieru oraz wiele pa-
pierowych cudów. Każdy zwie-
dzający może stać się mistrzem 
papierniczym i zaczerpnąć wła-
sny arkusz wg średniowiecznej 
techniki, który będzie doskona-
łą pamiątką z pobytu w dusznic-
kim młynie papierniczym.

Obecnie trwają starania  
o wpis na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO.

Przyjdź i zaczerpnij historii! 
Muzeum Papiernictwa po-

łożone jest w Dusznikach-Zdro-
ju przy trasie międzynarodowej 
E-67.

Bereits vor 450 Jahren hat 
man in Bad Reinerz mit dem 
Schöpfen von Papier begon-
nen. Die von den hiesigen Me-
istern der Papierkunst herge-
stellten Papierbögen wurden 
auch zur Erstellung von Doku-
menten, zum Drucken von ver-
schiedenen Werken und zum 
Festhalten von zahlreichen 
Informationen verwendet. 
Das Gebäude der Papiermühle 
wurde im Verlauf der Jahre aus-
gebaut, verziert und entwickel-
te sich zu einer Perle industriel-
ler Architektur.

In der historischen Mühle 
befindet sich heute ein Pa-

piermuseum, in dem Papier-
bögen mit Wasserzeichen aus 
der ganzen Welt, verschiedene 
Papiermaschinen, historische 
Laborgeräte zur Untersuchung 
der Eigenschaften von Papier 
sowie viele Wunderwerke aus 
Papier präsentiert werden. Je-
der Besucher kann zu einem 
Meister der Papierkunst wer-
den und einen eigenen Papier-
bogen nach mittelalterlicher 
Technik schöpfen, der zu einem 
hervorragenden Andenken an 
den Besuch im Reinerzer Pa-
piermuseum wird.

Der Zeit laufen die Be-
mühungen die Papiermühle in 

die Welterbeliste der UNESCO 
aufzunehmen.

Kommen Sie und schöpfen 
Sie aus der Geschichte!

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

MUZEUM PAPÍRENSTVÍ V DUSZNIKACH ZDROJI VÁS ZVE
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Ośrodek Kultury i Sztuki 
Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego

50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24  
tel. 071 342 22 91, www.okis.plMateriały prasowe pochodzą od organizatorów.

Serdecznie zapraszamy  
na teatralny czerwiec. W związ-
ku z tym, że przez długi czas nie 
mogliśmy spotykać się w teatrze,  
w tym miesiącu planujemy po-
kazy aż 6 spektakli, w tym dwóch 
premierowych. 11 i 12 czerw-
ca, zapraszamy do Centrum Sztuk 
Piekarnia na dwa pokazy „Moj-

żesza”  w reżyserii   Tomasza 
Węgorzewskiego, pierwszy raz  
z udziałem Anny Ilczuk. W  sobot-
ni  wieczór, 12 czerwca, pierwszy 
raz od marcowej premiery,  bę-
dzie można zobaczyć we Wro-
cławiu spektakl „Amazon Burns” 
zrealizowany na podstawie tekstu 
Mai Staśko przez Przemysława 
Wojcieszka i Roberta Traczyka – 
tym razem w Centrum Reanimacji 
Kultury. Dzień wcześniej spektakl 
zobaczą mieszkańcy Poznania. 
15 i 16 czerwca w Sali Teatru 
Laboratorium w monodramie 
zrealizowanym na podstawie po-
wieści czeskiego autora Jaroslava 
Rudiša, w mocnej i wyrazistej kre-
acji wystąpi Darek Maj. Autorką 
tłumaczenia, adaptacji i reżyserii 
spektaklu „Aleja Narodowa” jest 
Katarzyna Dudzic-Grabińska. 
19 i 20 czerwca przypomnimy 
najlepszy wrocławski spektakl 
2018/2019 zatytułowany „Postać 
dnia / siedem reakcji na jedno 
zdarzenie, czyli opowieść teatral-
na o aktorze Przegrodzkim”, au-
torstwa Sebastiana Majewskiego 
(nagrodzony mi.in. Wrocławską 
Nagrodą Teatralną oraz „Emocja-
mi” przez Radio Wrocław Kultu-
ra), który w poruszający i wielo-
wymiarowy sposób opowiada 
o współczesnych zagrożeniach 
artysty. Do obsady aktorskiej 
spektaklu:  Agnieszki Kwiet-
niewskiej, Igora Kujawskiego, 
Tomasza Lulka, Michała Opaliń-
skiego dołączył Michał Mrozek. 
Pokazy odbędą się w Sali Teatru 
Laboratorium. W drugiej połowie 
czerwca zapraszamy natomiast 
na dwie premiery. Pierwszą  

z nich jest monodram „Paradox” 
według scenariusza i w reżyse-
rii Krzysztofa Pulkowskiego,  
do którego inspiracją były słyn-
ne książki Joseph’a Hellera – 
„Paragraf 22” i „Closing Time”.  
W roli głównej wystąpi Krzysz-
tof Rogacewicz z Teatru Maska.  
W czerwcu spektakl będzie 
można zobaczyć w Teatrze 
Zdrojowym w Jeleniej Górze  
(25 i 27 czerwca), a jesienią 
także we Wrocławiu. Ostatnią 
czerwcową propozycją będzie 
premiera projektu performatyw-
nego pn. „HCM” wg scenariusza 
Andrzeja K. Urbańskiego i w re-
żyserii Marcina Czerwińskiego. 
Spektakl opiera się na unikalnym 
doświadczeniu przebywania 
w ciemności. Wspólnego do-
świadczenia aktora, realizato-
ra i publiczności. Jest głos, są 
dźwięki. Reszta to kolektywna 
wyobraźnia. Premiera projek-
tu zaplanowana jest na 29 i 30 
czerwca we wrocławskiej Sali 
Teatru Laboratorium. Informacje 
o poszczególnych spektaklach  
i biletach na www.okis.pl

Organizatorzy, 
koprodukcja:

Teatr Polski – w podziemiu / 
Polski Theatre in the undergro-
und (Fundacja Teatr Polski – TP 
dla Sztuki), Instytut im. Jerzego 
Grotowskiego, Przemek Wojcie-
szek, Stowarzyszenie Teatr MA-
SKA, Marcin Czerwiński (plaza-
ciemnia.pl)

TEATRALNY CZERWIEC
czerwiec 2021 

Wrocław, Jelenia Góra
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Zapraszamy na Open Air The-
atre Festival Wrocław 2021, ten 
niepowtarzalny cykl wydarzeń 
zawierający spektakularne poka-
zy najlepszych teatrów plenero-
wych z Czech, Słowacji, Węgier 
i Polski, którego jesteśmy part-
nerem, odbędzie się od 14 do 20 
czerwca oraz od 12 do 18 wrze-
śnia w  Centrum Kultury Agora 
we Wrocławiu. Oprócz tego 
widzowie będą mogli uczestni-
czyć w rodzinnych warsztatach 
scenograficznych oraz konferen-
cjach poruszających problemy 
zmian klimatycznych. Open Air 
Festiwal  powstał z potrzeby 
wykorzystania sztuki ulicznej  
i przestrzeni teatralnej do budo-
wania świadomej i aktywnej sfery 
społecznej. Od samego początku 
przyświecała mu  integracja mię-
dzynarodowa w Grupie Krajów 
Wyszehradzkich oraz tworzenie 
wspólnoty zaangażowanej w pro-
blem zmian klimatycznych po-
nad podziałami geograficznymi. 
Organizatorzy pragną wykorzy-
stać teatr jako narzędzie zmiany 

i edukacji w regionie, który ma  
za sobą szczególnie skompliko-
waną historię, co przekłada się  
na wciąż żywe stereotypy do-
tyczące naszych najbliższych 
sąsiadów. Za pomocą prezen-
tacji znanych i cenionych grup 
teatralnych z krajów Wyszehra-
du: Teatru V.O.S.A, który repre-
zentuje Czechy, YOUNAK CIRCUS  
ze Słowacji, Social Salto z Węgier 
i Teatru Biuro Podróży z Polski, 
a także  rodzinnych warszta-
tów scenograficznych, rezydencji 
artystycznych i konferencji kli-
matycznej wraz z wrocławskimi 
widzami zostanie stworzona 
aktywna wspólnota we wszyst-
kich wymiarach wielkomiejskiej 
rzeczywistości. Podczas festiwalu 
wykorzystane zostanie tworzywo 
teatru jako uniwersalny przekaz 
dotykający zagadnień ważkich 
dla nas wszystkich, bez względu 
na kraj czy pochodzenie.

Więcej informacji o festiwa-
lu na stronie organizatora www.
openairtheatrefestival.com

OPEN AIR THEATRE FESTIVAL WROCŁAW 2021
14-20 czerwca 2021 oraz 12-18 września 2021, Wrocław

W 2021 roku prz ypada  
90. rocznica urodzin Zdzisława 
Jurkiewicza (1931-2012), arty-
sty niezwykłego i w szczególny 
sposób ważnego dla Ośrodka 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu. 
Z tej okazji już teraz zaprasza-
my na dwie nadchodzące mo-
nograficzne wystawy w MWW 
Muzeum Współczesnym Wro-
cław i w Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia w Wałbrzychu. 
Wystawie towarz ysz ył  bę -
dzie katalog wydany nakła-
dem Ośrodka Kultury i Sztuki  
we Wrocławiu, Muzeum Współ-
czesnego Wrocław i CNiS Sta-
ra Kopalnia w Wałbrzychu  
z tekstami Mariki Kuźmicz, Da-
vida Crowleya, Sylwii Świsłoc-
kiej-Karwot  i  Igora Wójcika. 
Artystyczno-egzystencjalna 
strategia, którą artysta przyjął 

ponad 50 lat temu, oparłszy swo-
ją twórczości na mikro i makro- 
obserwacjach codzienności  
we wszystkich jej przejawach czy-
nionych w przestrzeni swojego 
mieszkania, w szczególny spo-
sób rezonuje z globalną sytuacją,  
w jakiej znaleźliśmy się wszyscy 
w związku z pandemią, która roz-
poczęła się na początku 2020 
roku i trwa nadal. Od kilkunastu 
miesięcy „zostajemy w domu”  
w myśl popularnego na początku 
pandemii hasła z mediów spo-
łecznościowych. Skończyły się 
nasze nie tak dawne podróże 
odbywane z łatwością w ciągu 
pół doby na inny kontynent,  
na drugi koniec świata. Horyzont 
świata niespodziewanie zwęził 
się i skurczył do widoku z okien 
naszych mieszkań lub w lepszych 
momentach spadku zachorowań 

do eksplorowania ogródków 
działkowych czy podmiejskich 
ugorów i lasów. Jurkiewicz co 
prawda nie postulował zrów-
nania działań artystycznych  
z codziennymi czynnościami, 
jakie wykonujemy wszyscy.  
W jego przypadku transpo-
nowanie doznań zmysłowych  
w przestrzeń sztuki, przekształ-
canie ich w to „co pomyślane”, 
było tym właśnie działaniem, 
które cechowało się pewną „eli-
tarnością” i było zarezerwowane 
dla artysty. Ale jednocześnie jego 
postawa łącząca obie sfery życia: 
prywatność i twórczość, oparta 
na otwarciu na rzeczywistość i jej 
uważne kontemplacyjne obser-
wowanie, oparta na ciekawości 
i chęci poznania, która może 
zostać zaspokojona tu i teraz, 
w każdym miejscu, w którym 

ZDARZENIA. ZDZISŁAW JURKIEWICZ
Muzeum Współczesne Wrocław, 25.06–11.10.2021 

muzeumwspolczesne.pl 
 

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, 29.10.2021–09.01.2022 
starakopalnia.pl



81Ziemia Kłodzka nr 307-308/czerwiec - lipiec 2021

Już 4 czerwca Ośrodek Kultu-
ry i Sztuki we Wrocławiu po raz 
trzeci weźmie udział w jednym  
z najważniejszych festiwali 
fotograficznych w tej części 
Europy, czyli gruzińskim inter-
chanGE 2021. InterchanGE to 
nowa nazwa festiwalu Batumi 
Photo-Days, który jest corocz-
nym wydarzeniem i odbywa się  
w mieście portowym Batumi  
na wybrzeżu Morza Czarnego 
w Gruzji. Historia imprezy sięga 
2015 roku. Głównym organi-
zatorem wydarzenia w Gruzji 
jest Contemporary Art Space  

in Batumi, instytucja podlegająca 
Ministerstwu Edukacji, Kultury  
i Sportu Autonomicznej Repu-
bliki Adżarii. W ramach festiwa-
lu prezentowane będą wysta-
wy indywidualne i zbiorowe, 
prezentacje i dyskusje z kura-
torami, artystami i pisarzami 
z Europy i Azji. Jednocześnie 
platforma ma na celu dotarcie 
do szerszej publiczności i zaan-
gażowanie w dialog publiczny 
w ramach projektu. W tym roku 
OKiS przygotował dwie ekspo-
zycje,  indywidualną wystawę 
Agnieszki Gotowały pt. „Jestem 

swoim domem” oraz zbiorową 
prezentację pt. ” State of min-
d(s)”. Warto odnotować, że jedną  
z głównych wystaw interchan-
GE będzie indywidualny pokaz 
uznanej polskiej artystki wizual-
nej Magdy Hueckel, której wysta-
wę pt. „Organic” można oglądać  
w Galerii FOTO-GEN OKiS w termi-
nie 25 maja – 07 lipca. Nasz udział  
w interchanGE jest kolejnym  re-
zultatem realizowanego przez 
nas interdyscyplinarnego, arty-
stycznego Polsko-Gruzińskiego 
Festiwalu Kultury.

OKIS NA MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU FOTOGRAFII 
INTERCHANGE 2021 W BATUMI

04 - 06 czerwca 2021 
Batumi, Gruzja

się znajdujemy, bez konieczno-
ści odbywania podróży na inny 
kontynent bądź na inną planetę, 
jest z kolei egalitarna i niezwykle 
aktualna. Dodatkowym aspek-
tem wystawy jest konfrontacja 
tego kontemplacyjnego wątku 
w twórczości Jurkiewicza z wy-
branymi pracami innych artystek 
i artystów: Lesa Levine’a, Dóry 
Maurer, Roberta Morrisa, Philippa 
Van Snicka, Miloša Šejna i Margi-
ty Titlovej-Ylovsky, które również 

powstały w oparciu o uważną 
obserwację codzienności.

Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki  

we Wrocławiu – Instytucja Kul-
tury Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego

Współorganizatorzy / 
monograficzna wystawa:
Muzeum Współczesne Wro-

cław Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia w Wałbrzychu

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury, 
uzyskanych z dopłat ustanowio-
nych w grach objętych monopo-
lem państwa, zgodnie z art. 80 
ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 roku o grach hazardowych 
oraz z Budżetu Województwa 
Dolnośląskiego
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Zbudowana z trzech odręb-
nych cykli wystawa „Organic” 
Magdaleny Hueckel niesie z sobą 
spójny przekaz, zgodny z posta-
wą życiową i twórczą artystki, 
którą  dobrze charakteryzują sło-
wa Lou Andeas-Salome: „Sztuka 
staje się życiem, a życie sztuką”. 
Osadzony w systemie uniwer-
salnych wartości przekaz nobi-
lituje każdą chwilę TU i TERAZ  
i każde istnienie. W nieustannym 
podróżowaniu artystka odkrywa 
prawdy dotyczące istoty trwania 
w bogatym i różnorodnym świe-
cie przyrody, wzajemnych relacji 
i odpowiedzialności.

Wystawę otwierają prace 
z cyklu „Anima. Obrazy z Afry-
ki 2005-2013” – czarno-białe 
fotografie, na których zostały 
utrwalone elementy afrykań-
skiego świata. Głównym moty-
wem prac jest nieuchronność 
przemijania. Wyselekcjonowane 
elementy krajobrazu, zawłasz-
czająca kadr roślinność (spląta-
ne konary drzew, odartych z liści 
gałęzi), rozkładające się szczątki 
zwierząt, pozostałości obiektów 
o charakterze sakralnym – mogą 
budzić pewien niepokój współ-
czesnego odbiorcy, który stara się 
wypierać fakt, że śmierć nieroze-
rwalnie związana jest z ludzkim 
losem. W sali romańskiej galerii 
znajdują się prace z dwóch cykli 
„In My Garden” i „Primavera”; ca-

łość tworzy niezwykły spektakl 
koegzystencji: dominacji, prze-
nikania, znikania, rodzenia się 
nowego życia. Powołany w kolo-
rowych kolażach świat (połącze-
nie motywów ze świata przyrody  
z ludzkim ciałem) burzy granicę 
między znanymi  porządkami ist-
nienia. Stworzone przez artystkę 
hybrydowe organizmy egzystują 
w symbiozie, bo tylko ona umoż-
liwia rozwój i jest również szansą 
dla człowieka, nawet jeśli ( jak  
w cyklu „Primavera”) zniknie on 
w gąszczu wiosennej roślinności. 
Łącznik między światem wykre-
owanym za pomocą afrykańskich 
realiów a niezwykłym ogrodem 
stanowi zrealizowana w formie 
video praca o charakterze medy-
tacyjno-relaksacyjnym.

Wystawa „Organic” to poemat 
o przemijaniu, które jednak na-
pawać lękiem nie powinno, bo  
w nieustannym tańcu przenika-
nia, zawłaszczania, znikania rodzi 
się zawsze nowa jakość.

Organizator: Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja 
Kultury Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego

Projekt jest dofinansowany 
z Budżetu Województwa Dolno-
śląskiego.

MAGDA HUECKEL „ORGANIC”
25 maja – 09 lipca 2021 

Galeria FOTO-GEN 
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu 

Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
pl. bpa Nankiera 8, Wrocław

Transgresje. Nowoczesność 
i Tradycja Szkła Artystycznego 
Grupy Wyszehradzkiej. Dolno-
śląskie Warsztaty i Sympozjum 
to unikatowe przedsięwzięcie 
w skali kraju i transeuropejskich 
kontaktów z zakresu sztuki szkła 
na płaszczyźnie edukacyjnej, 
twórczej i wymiany nowych 
technologii artystycznych oraz 
kultywowania regionalnego dzie-
dzictwa kulturalnego. Wydarze-
nie realizowane jest w ramach 
e-Glass Festival. Przewodnim 

tematem tegorocznych działań 
będą poszukiwania zbieżności  
i rozbieżności między tradycyj-
nym rozumieniem i realizacją 
sztuki a nowoczesnymi działa-
niami z zakresu szkła artystycz-
nego i użytkowego. W tym roku 
program zrealizowany zostanie 
przy udziale artystów reprezentu-
jących 3 kraje Grupy Wyszehradz-
kiej: Polskę, Czechy i Słowację.  
W kolejnych edycjach chcieliby-
śmy, aby w projekcie uczestniczy-
ły wszystkie kraje członkowskie. 

W ramach projektu zrealizowane 
zostaną warsztaty, zajęcia ze stu-
dentami, działania plenerowe, 
pokazy, sympozjum w miejscach 
z kilkusetletnią szklarską tradycją: 
w Leśnej Hucie (Szklarska Porę-
ba), w Laboratorium Szkła Mu-
zeum Karkonoskiego w Jeleniej 
Górze, w Stacji Turystycznej ORLE 
(Szklarska Poręba-Jakuszyce). 
Warsztaty odbędą się nie tylko 
przy polskiej granicy, ale także  
w Czechach – w Hucie Szkła Mar-
tin Štefánek w Desnej.

E-GLASS FESTIVAL 2021
15–24 lipca 2021
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Podczas wydarzenia nastąpi 
konfrontacja młodych adeptów 
sztuki szkła z doświadczonymi 
artystami, pedagogami, desi-
gnerami, a także z technikami 
i hutnikami szkła. Dzięki temu 
spotkaniu uczestnicy nabędą 
nowe praktyczne umiejętności, 
będą mogli z bliska przyjrzeć się 
różnym technikom szklarskim,  
a później wykorzystać nabytą 
wiedzę przy własnych realiza-
cjach artystycznych.

Zaproszeni artyści:  Jakub 
Berdych Karpelis (CZ), ILLO-
LA - Patrik Illo (SK), Aleksandra 
Stencel (PL), Igor Wójcik (PL)  
i Mariusz Łabiński (PL) zrealizu-
ją nowatorskie koncepcje arty-
styczne i wzornicze w kontekście 
ewoluowania sztuki szkła oraz 
tradycyjnych i nowych technik 
formowania. Artyści jednocze-
śnie będą tworzyć dzieła na wy-
stawę oraz prowadzić warsztaty 
ze studentami w hutach.

Studenci: Katarzyna Pilic 
(ASP Wrocław), Natalia Dzidow-
ska (ASP Wrocław), Aleksandra 
Wątroba (ASP Warszawa), Anna 
Hołowińska (ASP Wrocław) asy-
stować będą artystom i obserwo-
wać metody ich pracy we współ-
pracy z zespołami mistrzowskimi 
hutników.

W dawnej Hucie Karlsthal 
(obecnie Stacji Turystycznej 
ORLE) w Szklarskiej Porębie-Ja-
kuszycach będą miały miejsce 
plenerowe warsztaty i pokazy 
dmuchania szkła, formowania 
szkła na palniku gazowym oraz 
technik witrażowych, z przezna-
czeniem zarówno dla studentów 
jak i dla publiczności.

Na warsztatach przeprowa-
dzonych przez Jakuba Kwarciń-
skiego, Emilię Marcjasz i Dianę 
Szydłowską będzie można na-
uczyć się podstaw dmuchania 
i zdobienia szkła na gorąco,  
na wybudowanym specjalnie  
do celów pokazów, plenerowym 
piecu hutniczym.

Kolejnym elementem pro-
gramu będą warsztaty technik 
witrażowych dla studentów  
i publiczności prowadzone przez 
Joannę Bujak. Na warsztatach 
będzie można zapoznać się  
z tradycyjną techniką tworzenia 
witrażu. Uczestnicy będą mogli 
nauczyć się podstaw wycinania 
szkła płaskiego. Warsztaty tech-
nik palnikowych dla studentów  
i publiczności prowadzić będą Te-
resa Cukier i Katarzyna Harasym. 
Na tych zajęciach  będzie można 
zapoznać się z tradycyjną tech-
niką obróbki szkła w płomieniu 
palnika gazowego. Uczestnicy 
będą mogli nauczyć się podstaw 
dmuchania szkła nad palnikiem, 
wyciągania pręcików szklanych 
potrzebnych do zdobienia szkła 
w tej technice oraz samego zdo-
bienia szkła. Uzupełnieniem 
warsztatów i pokazów będzie 
sympozjum, które odbędzie się 
23 lipca w Stacji Turystycznej 
ORLE w Szklarskiej Porębie-Ja-
kuszycach. Wezmą w nim udział 
artyści oraz zaproszeni goście: 
m.in.: Edyta Patro (PL), Mariusz 
Łabiński i Andrzej Mazur (PL), 
Oldřich Palata (CZ)

W sobotę, 24 lipca, na za-
kończenie pleneru, wszyscy 
uczestnicy przejadą na starych 
rowerach z huty Karlsthal (Orle) 

do huty Josefa Riedela w Izer-
ce. Zwieńczeniem projektu bę-
dzie wystawa prac powstałych  
w trakcie warsztatów w Muzeum 
Karkonoskim w Jeleniej Górze. 
Artyści szkła: Jakub Berdych 
Karpelis (CZ), ILLOLA - Patrik 
Illo (SK), Aleksandra Stencel 
(PL), Igor Wójcik (PL), Mariusz 
Łabiński (PL) Studenci: Katarzy-
na Pilic (ASP Wrocław), Natalia 
Dzidowska (ASP Wrocław), Alek-
sandra Wątroba (ASP Warszawa), 
Anna Hołowińska (ASP Wrocław) 
Dyrektor Festiwalu: Igor Wójcik, 
Kierownik artystyczny Festiwalu: 
Mariusz Łabiński, Kurator arty-
styczny warsztatów: Andrzej 
Mazur, Kierownik merytoryczny 
sympozjum: Andrzej Mazur

Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu 
pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury oraz Budżetu 
Województwa Dolnośląskiego 
Organizator: Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu – In-
stytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego 
Współorganizatorzy: Muzeum 
Karkonoskie w Jeleniej Górze – 
Instytucja Kultury Samorzą-
du Województwa Dolnoślą-
skiego, Dolnośląska Funda-
cja Rozwoju Regionalnego 
Partnerzy: Stacja Turystyczna 
ORLE, Towarzystwo Izerskie, So-
lidarność Polsko-Czesko-Słowac-
ka, Interferie Sport Hotel Bornit

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Dol-

nośląskiego –Cezary Przybylski
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Zapraszamy od 22 lipca  
do 1 sierpnia 2021 do Krzyżowej 
k. Świdnicy na najbardziej różno-
rodne warsztaty gitarowe w Pol-
sce, z ponad 20-letnią tradycją! 
Bogata oferta kursu i elastyczne 
pakiety uczestnictwa sprawiają, 

że nauka gry podczas Summer 
Guitar Festival jest przyjemno-
ścią. Warsztaty, odbywające się 
w ramach festiwalu, to również 
doskonała oferta wakacyjna.  
W cenie pakietu pełne wyży-
wienie, noclegi i profesjonalna 
opieka wykwalifikowanej kadry. 
Do współpracy zapraszani są 
znakomici pedagodzy i muzycy 
z Polski i zagranicy, dlatego jest 
to jedna z najlepszych propozycji 
w naszym kraju dla chcących do-
skonalić swoje umiejętności gry 
na gitarze, ale też dla tych, którzy 
chcieliby jej po prostu spróbo-
wać. W tym roku zapraszamy 
do udziału dzieci, studentów, 
pracujących i tych na emerytu-
rze: amatorów, początkujących  
i zaawansowanych. W programie: 
zajęcia indywidualne i grupowe 
z gitary klasycznej, elektrycznej, 
fingerstyle, flamenco, koncerty, 
udział w jam session. W ramach 

warsztatów dla uczestników od-
będą się dwa konkursy, w któ-
rych do wygrania gitara Martinez 
Crossover MP14 RS Artist o war-
tości 3200 zł oraz gitara Takamine 
P2DC o wartości 4900 zł.

Więcej informacji na stronie: 
www.guitarfestival.okis.pl/

Organizator: Ośrodek Kul-
tury i Sztuki we Wrocławiu – 
Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego 
Współorganizator: Fundacja 
„Krzyżowa” dla Porozumienia 
Europejskiego

Partner: Interton Classic, Mar-
tinez, Knobloch Strings, Takamine 
Patronat  Honorow y :  Mar-
szałek Województwa Dolno-
śląskiego Cezary Przybylski 
Dofinansowano z Budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego

21. SUMMER GUITAR FESTIVAL
 22 lipca do 1 sierpnia 2021 

Krzyżowa k. Świdnicy

W dniach 25-28 sierpnia 2021 
odbędzie się kolejna edycja jed-
nego z najstarszych festiwali mu-
zycznych w Polsce, 59. Między-
narodowego Festiwalu Moniusz-
kowskiego w Kudowie-Zdroju. 
Festiwal ten, w ciągu ponad 
pięćdziesięciu lat działalności, 
stał się jednym z najważniejszych 
polskich wydarzeń muzycznych, 
prezentując twórczość wielkiego 
polskiego kompozytora, Stani-
sława Moniuszki. W ciągu kilku 
sierpniowych festiwalowych dni 
w najpiękniejszych miejscach Ku-
dowy: w Teatrze Zdrojowym, Sali 
Koncertowej w Pijalni Wód Mine-
ralnych, na balkonie Sanatorium 
„Polonia”, a także w kudowskich 

kościołach wystąpi kilkudziesię-
ciu śpiewaków i muzyków. W tym 
roku odbędzie się także korowód, 
w którym artyści, mieszkańcy Ku-
dowy oraz wszyscy chętni będą 
mogli przejść ulicami miasta  
w strojach z epoki Stanisława 
Moniuszki.

Organizatorzy:
M o n i u s z k o w s k i e  To -

w a r z y s t w o  K u l t u r a l -
n e  w  K u d o w i e - Z d r o j u 
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

59. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MONIUSZKOWSKI 
W KUDOWIE-ZDROJU

 25-28.08.2021 r.

Kudowa-Zdrój
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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.

3

4

5

6

7

1

2



86 Ziemia Kłodzka nr 307-308/czerwiec - lipiec 2021

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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Urodzona w Płocku, od 1956 r. mieszkanka 
Boguszowa - Gorc.  Pracowała w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu. 
Jej  fascynacje malarstwem rozpoczęły 
się od kopiowania obrazów. Od 2004 roku 
bierze udział w kilkunastu plenerach, wielu 
wystawach zbiorowych, indywidualnych 
i przeglądach. Wszechstronnie uzdolnio-
na, nie ogranicza się do jednego stylu 
i kierunku oraz techniki. Uczestniczka ple-
nerów malarskich, wystaw indywidualnych 
i zbiorowych oraz przeglądów.  W 2007 r. 
zdobyła I miejsce w konkursie „Boguszów 
w UNII”. Po przejściu na emeryturę reali-
zuje swoje pasje malarskie pod kierunkiem 
plastyka Barbary Muchy - Brodzińskiej, 
jako uczestnik zajęć Sudeckiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Wałbrzychu. 
W 2016 roku z okazji 1050. rocznicy chrztu 

Polski namalowała 10 portretów Polaków 
i Czechów, zasłużonych dla kontaktów pol-
sko-czeskich. Od 2014 r. członek Związku 
Polskich Artystów Plastyków.

Od urodzenia mieszkaniec Boguszowa -
Gorc. Studiował fi lozofi ę w Kolegium Oj-
ców Jezuitów. Ukończył prawo na Uniwer-
sytecie wrocławskim. Tworzy w malarstwie 
i w poezji. Pierwsze utwory literackie pu-
blikował w piśmie kolegium jezuickiego  
„Spod Parnasu”. Otrzymał liczne wyróżnie-
nia w konkursach poetyckich, między inny-
mi „O Srebrny Liść Chmielu”(1999, 2002),  
„Złotą Lampkę Górniczą”. Malarstwem 
zajmuje się od ponad 35 lat. Uczestnik 
ponad 50 Międzynarodowych Interdy-
scyplinarnych Plenerów Artystycznych, 
organizowanych w ramach Polsko-Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Pra-
ce prezentował na ponad 60 wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. Jego prace 
znajdują się w zbiorach prywatnych i in-
stytucjach kultury, między innymi w Austrii, 
Francji, Niemczech, Włoszech, Czechach 

i w  Polsce.  Jest autorem cyklu portre-
tów ludzi kultury i sztuki w Wałbrzyskim 
Informatorze Kulturalnym. Członek Pol-
sko-Czeskiego Klubu Artystycznego ART.
STUDIO w Mieroszowie oraz Związku 
Polskich Artystów Plastyków.

UMĚLCI, MALÍŘI POLSKO-ČESKÉHO POHRANIČÍ  

Ur. 1942 r. W młodości mieszkał na po-
łudniu Moraw, w Rajnhardzie koło Brna. 
Malarstwem interesował się już w szkole 
podstawowej, po ukończeniu której roz-
począł naukę w Średniej Artystyczno -
Przemysłowej Szkole Szklarskiej w Żele-
znym Brodzie. Okolice tego miasta tak go 
zachwyciły, że został wraz ze swoją żoną 
w niedalekim Jesenném. Swój talent  wy-
korzystywał nie tylko w produkcii szklanych 
fi gurek, później i wielkich fi gur robionych 
w hucie, ale  też przy malowaniu obra-
zów, które stało się jego wielkim hobby. 
Jest członkiem malarskiej grupy Košťál, 
Towarzystwa Podkarkonoskich Plastyków 
w Novej Pace i koła plastyków amato-
rów w Semily, w którym uczestniczy wraz 
ze swoją żoną. Lubi malować krajobrazy 

w plenerze i można go często zobaczyć 
gdzieś przy drodze ze sztalugą.  Uczest-
niczy w plenerach malarskich w Czechach 
i w Polsce. Z żoną organizuje tematyczne 
wystawy swoich prac i uczestniczy również 
w wystawach poplenerowych.

Se narodila v Płocku, od roku 1956 je obyva-
telkou Boguszowa - Gorc. Pracovala v Měst-
ském centru rodinné pomoci ve Wałbrzychu. 
Její okouzleení malířstvím začalo kopírováním 
obrazů. Od roku 2004 se zúčastňovala mnoha 
plenéru, kolektivních i individuálních výstav a 
přehlídek. Je všestranně nadaná, neomezuje 
se na jediný styl nebo směr či techniku. V roce 
2007 získala 1. místo v soutěži „Boguszów v 
UNII”. Po odchodu do důchodu realizuje své 
malířské zaujetí pod vedením výtvarnice Bar-
bary Muchy - Brodzińské jako účastnice lekcí 
Sudetské university třetího věku ve Wałbrzy-
chu. V roce 2016, u přííležitosti 1050. výročí 
křtu Polska, namalovala 10 portrétů Poláků 
a Čechů, kteří se zasloužili o polsko-české 
kontakty. Od roku 2014 je členkou Svazu pol-
ských výtvarných umělců.

Od narození žije v Boguszowě - Gorcích. Stu-
doval fi losofi i w Kolegiu oo. jezuitů. Absolvoval 
právo na Vratislavské universitě. Je malířem 
a básníkem. První literární práce publikoval v 
časopise jezuitského kolegia „Spod Parnasu”. 
Získal četná ocenení v básnických soutěžích, 
mimo jiné O stříbrný list chmele („O Srebrny 
Liść Chmielu”(1999, 2002), O zlatý hornický 
kahan („O Złotą Lampkę Górniczą”). Malířstvím 
se zabývá více než 35 let. Je účastníkem více 
než 50 interdisciplinárních uměleckých plenérů 
organizovaných v rámci Polsko-českých dnů 
křesťanské kultury. Své obrazy prezentovala 
přibližně na 60 kolektivních a individuálních 
výstavách. Jeho práce se nacházejí v so-
ukromých sbírkách i ve sbírkách institucí v 
Rakousku, Francii, Německu, Itálii, Čechách 
a v Polsku. Je autorem cyklu portrétů osobností 
kultury a umění ve Valbřišském informátoru 
kultury (Wałbrzyski Informator Kulturalny). Člen 
Polsko-českého uměleckého klubu ART. STU-
DIO v Mieroszowě a Svazu polských výtvar-
ných umělců.

Nar. 1942 r. Mládí strávil na jižní Moravě v 
Rajhradě u Brna. Malování se věnoval už na 
základní škole, a to jej přivedlo na Střední 
uměleckoprůmyslovou školu sklářskou do 
Železného Brodu. Kraj Železnobrodska ho 
okouzlil a se svojí ženou zůstal v nedalekém 
Jesenném. Své nadání uplatňoval nejen při 
výrobě skleněných fi gurek, později i velkých 
fi gur tvořených u hutě, ale také při malování 
obrázků, které se stalo jeho velkým koníčkem. 
Je členem výtvarné skupiny Košťál, členem 
spolku Podkrkonošských výtvarníků v Nové 
Pace i kroužku malířů amatérů v Semilech, kam 
chodí většinou i se svou ženou. Rád maluje 
krajinu v plenéru a tak ho často potkávají lidé 
venku se stojanem při malování. Zúčastňuje 
se malířských plenérů v Čechách i v Polsku. 
Pořádají se ženou společné tématické výstavy 
svých děl a zúčastńuje se také poplenérových 
výstav.

Andrzej Niżewski

Andrzej Niżewski

Lucyna Wierzbicka

Jan Smetana

ARTYŚCI MALARZE POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO
Studiowała w ČVUT i Instytu-
cie ÚPV w Pradze. Ukończyła
ludowe konserwatorium w Usti 
nad Łabą. Malowanie w plenerze 
doskonaliła pod kierownictwem: 
akademika malarza K. Sopka, ak. 
mal. L. Lapáčka, ak. mal. P. Bergra. 
Sztukami plastycznymi zajmuje się 
od 1982 roku. Malowała kolejno krajo-
brazy i motywy miejskie, przeważnie 
pastelami, później farbami olejnymi. 
Od ukończenia ludowego konser-
watorium, uprawia  malarstwo abs-
trakcyjne, gdzie używa całą gamę 
różnych technik. W rzeźbach, prze-
ważnie abstrakcyjnych, używa gry 
światła na granice ciosowych po-
wierzchni i łączy naturalny łom ka-
mienia ze śladem narzędzia. Od 1982 
roku uczestniczyła w kilkudziesięciu 
wystawach zbiorowych oraz miała 
5 wystaw autorskich. Była też uczest-
niczką wielu plenerów: w 1993 roku 
międzynarodowy plener Čeřínek, 
w 1997 r. międzynarodowy plener 
Týn nad Vltavou, w 1997 r. międzyna-
rodowy plener Steglův Děčín, w 2002 

roku międzynarodowy plener w SRN,  
w 2003 r. międzynarodowy plener 
Trojmezí w Hrádku. Jej prace znajdu-
ją się w wielu galeriach w Czechach 
i zagranicą, rownież w interierach 
fi rm i banków: Agrobank Jindřichow 
Hradec, ČSOB Liberec, GE Capital 
Nymburk, Hotel Royal Mariánskie 
Lázně, Miramare Luhačovice, fi rma 
Aris Jičín itp.

Vystudovala ČVUT v Praze,  Institut IPV v Praze, Li-
dovou konzervatoř v Ústí nad Labem, v dalších letech 
studovala plenérovou tvorbu pod vedením, akadem. 
malíře K. Sopka, akadem. malíře L. Lapáčka, akadem. 
malíře P. Bergra. Soustavně se věnuje výtvarné tvorbě 
od roku 1982. Postupně prošla krajinotvorbou a měst-
skými motivy zpracovávanými převážně pastelem, po-
zději olejem. Po systematické autodidaktické průpravě 
a absolvování lidové konzervatoře rozšířila svoji tvorbu 
o abstrakci, kde používá celou škálu kombinovaných 
technik. V sochařských dílech, převážně abstraktního 
pojetí, využívá hry světel na rozhraní tesaných ploch 
a kombinuje přírodní lom kamene se zdobnou stopou 
nástroje. Kromě velkého počtu společných výstav, 
kterých od roku 1982 bylo několik desítek, uspořádala 
i 5 autorských výstav. Zúčastnila se velkého množství 
plenérů, v roce 1993 pak mezinárodního plenéru Čeří-
nek, 1997 mezinárodního plenéru Týn nad Vltavou 
a na podzim 1997 mezinárodního plenéru Steglův 
Děčín, v roce 2002 mezinárodního plenéru v SRN 
a na podzim 2003 mezinárodního plenéru Trojmezí v 
Hrádku. Její práce jsou součástí soukromých sbírek 
u nás i v cizině a zároveň tvoří interiéry fi rem i bank: 
Agrobanka Jindřichův Hradec, ČSOB Liberec, GE 
Capital Nymburk, Hotel Royal Mariánské Lázně, Mi-
ramare Luhačovice, Firma Aris Jičín a další.

Urodził się w Kijowie, w 1946 r. przy-
był do Polski. Osiedlił się we Wro-
cławiu, gdzie ukończył Liceum Sztuk 
Plastycznych, a następnie rozpoczął 
studia w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych, które kontynu-
ował w PWSSP w Gdańsku na wy-
dziale rzeźby u profesorów Ksawe-
rego Dunikowskiego i  Stanisława 
Korno-Popławskiego. Od 1969 roku 
tworzył w Sokołowsku, gdzie prowa-
dził pracownię rodzinną oraz galerię 
autorską, z którymi związane są naj-
bardziej twórcze lata jego życia. Tu 
powstały jego największe dzieła, tutaj 
też prowadził działalność edukacyjną, 
organizując warsztaty artystyczne, 
skierowane do dzieci i młodzieży. Był 
ważnym animatorem życia kulturalne-
go w regionie, współtwórcą Polsko-
Czeskiego Klubu Artystycznego ART.
STUDIO w Mieroszowie. Uprawiał 
malarstwo olejne, rysunek węglem 
i pastelami. Był artystą ukształto-
wanym na przywiązaniu i szacunku 

do tradycyjnych form. Istotą jego drogi 
artystycznej było dążenie do prawdy, 
czyli pewien swoisty realizm, zabar-
wiony swoistym widzeniem tematu.  
Wybór Jana Pawła II zainspirował go 
do tworzenia wielu prac wykonanych 
różnymi technikami. Wśród postaci, 
które miały wpływ na jego twórczość 
wymieniał: papieża Jana Pawła II, 
Ksawerego Dunikowskiego, Józefa 
Piłsudskiego, Fryderyka Chopina, 
Krzysztofa Kieślowskiego. Został uho-
norowany godnościami:  „Zasłużony 
dla powiatu wałbrzyskiego”, Honorowy 
Obywatel Gminy Mieroszów, Nagrodą 
Kulturalną „Silesia” za wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie kultury.

(Se narodil v Kijevě, v roce 1946, od roku 1946 žije 
v Polsku. Usadil se ve Vratislavi, kde ukončil liceum 
výtvarných umění a následně začal studium na Vyšší 
státní škole výtvarného umění (PWSSP), v kterém po-
kračoval na PWSSP v  Gdaňsku na oddělení sochařství 
u profesorů Ksawera Dunikowského a Stanisława Kor-
no-Popławského. Od roku 1969 tvořil v Sokołowsku, 
kde měl rodinnou pracovnu a autorskou galerii, ke 
kterým se váží nejplodnější roky jeho tvůrčího života. 
Tady vznikla jeho největší díla, k ní se také pojí jeho 
vzdělávací činnost organizováním uměleckých soutěží 
pro děti a mládež. Významně se podílel na kulturním 
životě regionu,byl spoluzakladatelem Polsko-českého 
uměleckého klubu ART. STUDIO v Mieroszowě. Za-
býval se olejomalbou, kresbou uhlem a pastelem. Byl 
umělcem útvářeným návazností a úctou k tradičním 
formám. Základem jeho umělecké cesty bylo usilování 
o pravdu, tedy jakýsi osobitý realismus, zabarvený 
specifi ským nazíráním tématu. Volba Jana Pavla II. 
ho inspirovala k tvorbě řady prací různými technikami. 
Mezi postavami, které měly vliv na jeho tvorbu jmenoval 
Jana Pavla II., Ksawera Dunikowského, Józefa Piłsud-
ského, Fryderyka Chopina, Krzysztofa Kieślowského. 
Byl oceněn řádem Za zásluhy Valbřišského okresu 
(„Zasłużony dla powiatu wałbrzyskiego”), Čestným 
občanem Mirošova, kulturním vyznamenáním „Silesia” 
za význačné úspěchy v oblasti kultury.

Margita Nedomlelová 

Stanisław Olszamowski
(1929-2015)

Stanisław Olszamowski
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