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Wspólnie uprawiamy sport i bawimy się
na czesko - polskim pograniczu
Projekt jest realizowany przez Fundację
Odnowy Ziemi Noworudzkiej z partnerem
czeskim BCB Broumov z.s w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, którego celem jest wzajemne poznanie
i zbliżenie, zintensyfikowanie współpracy
i kontaktów oraz wzbogacanie oferty społeczno kulturalnej i sportowej dla mieszkańców pogranicza. Przewiduje wspólną organizację wydarzeń kulturalno - społecznych, edukacyjnych
i sportowych, skierowanych do szerokiego
grona mieszkańców od dzieci po seniorów,
takich jak czesko - polskie koncerty, warsztaty,
zawody sportowe, wystawy twórców lokalnych,
przeglądy ﬁlmowe.
BCB Broumov zbudował zaplecze do organizacji czesko - polskich wydarzeń kulturalno społecznych i sportowych: wielofunkcyjną
salę, scenę i wielofunkcyjne boisko. Sportowokulturalny areał „Koupálo” znajduje się
w dolinie pomiędzy górami w Janovičkach
koło Broumova.

Koupálo Janovički BCB
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Wszystkim Czytelnikom "Ziemi Kłodzkiej" oraz ich Rodzinom życzymy,
by Święta Rodzina pochyliła się nad Waszymi planami i pragnieniami, przynosząc głęboki pokój,
miłość, dobre zdrowie oraz umocnienie w codzienności.
Życzymy pogodnych i dobrych dni w Nowym 2022 Roku.
Redakcja czasopisma „Ziemia Kłodzka
Od kladského Pomezí – Glatzer Bergland”

U příležitosti blížících se Vánočních svátků
přejeme všem čtenářům časopisu
„Ziemia Kłodzka” vše nejlepší.
Blahoslavené, klidné a zdravé Vánoce,
strávené v kruhu nám nejbližších
a milovaných lidí.
A do nového roku 2022 přejeme spoustu boží laskavosti a osobních úspěchů.
Redakce časopisu „Ziemia Kłodzka
Od kladského Pomezí – Glatzer Bergland”

Zu Weihnachten wünschen wir allen Leserinnen und Lesern von "Ziemia Kłodzka" und ihren Familien,
dass die Heilige Familie Ihren Plänen und Wünschen Aufmerksamkeit schenkt und Ihnen Frieden,
Liebe, Gesundheit und Stärkung im Alltag bringt.
Wir wünschen Ihnen schöne und fröhliche Tage im neuen Jahr 2022.
Redaktion der Zeitschrift „Ziemia Kłodzka
Od kladského pomezí – Glatzer Bergland”

J.E. Panu Mirosławowi Jasińskiemu
z okazji objęcia zaszczytnej funkcji Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej
serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia
w pracy dyplomatycznej dla naszej Ojczyzny i w życiu osobistym
składają:
Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka
Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej
Redakcja „Ziemi Kłodzkiej”
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Julian Golak

MIROSŁAW JASIŃSKI AMBASADOREM RP W REPUBLICE CZESKIEJ
Mirosław Jasiński jest założycielem i honorowym przewodniczącym Solidarności PolskoCzesko-Słowackiej. Był współorganizatorem słynnej manifestacji
przeprowadzonej we Wrocławiu
w 1987 roku w obronie uwięzionego w czechosłowackim
więzieniu Petra Pospichala, sygnatariusza Karty 77 oraz działacza SPCzS. Od czerwca 1987
roku planował i przygotowywał
przerzuty sprzętu i podziemnych
wydawnictw przez granicę
do Czech. W działalność opozycyjną był zaangażowany już
od roku 1978, najpierw w Studenckim Komitecie Solidarności,
a później po zwycięstwie rewolucji „Solidarności” w 1980 roku,
także w Niezależnym Zrzeszeniu
Studentów. Po 13 grudnia 1981
roku (w stanie wojennym) organizował podziemne struktury Akademickiego Ruch Oporu.
Mirosław Jasiński od sierpnia 1982 kierował podziemnymi
strukturami Solidarności PolskoCzechosłowackiej. Był zaangażowany w akcję słynnego przerzutu
przez zieloną granicę czeskiego
dysydenta Stanislava Devatego

do Polski, co miało miejsce latem 1989 roku. Miał swój udział
w przeprowadzeniu S. Devatego
przez „zieloną granicę” w trakcie Aksamitnej Rewolucji, także
z powrotem do Czechosłowacji. Od grudnia 1987 roku
do grudnia 1988 roku był
członkiem Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ
„Solidarność” Dolny Śląsk.
Od 1989 roku jest członkiem
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennik arz y Polsk ich, od 1990
członkiem – założycielem Fundacji Solidarności Polsko-CzeskoSłowackiej, zajmującej się wspieraniem inicjatyw niezależnych
dla organizacji obywatelskich
w byłym bloku wschodnim.
Po zmianach w 1989 roku
od maja 1990 do lutego 1991
był radcą ambasady RP w Pradze
i kierownikiem wydziału politycznego. Od 1 marca 1991
pełnił funkcję wicewojewody
wrocławskiego. W maju 1991
został powołany przez premiera Jana Olszewskiego na funkcję wojewody wrocławskiego.
W dniu 5 czerwca 1992, po oba-

Mirosław Jasiński odbiera w MSZ z rąk wiceministra Piotra Wawrzyka nominację
na Ambasadora RP w Czechach, 2.11.2021 roku.

leniu rządu Jana Olszewskiego
podał się do dymisji.
W latach 1994-2001 realizował filmy dokumentalne dla Telewizji Polskiej. Jest autorem zbioru
opowiadań „Opowieść heroiczna” i produkcji dokumentalnych
„Gry leśne, uliczne i piwniczne”
oraz „Czechy po pięciu latach”.
Od 2001 do 2006 był dyrektorem
Instytutu Polskiego w Pradze,
następnie do 2008 roku człon-

kiem rady nadzorczej UniPetrolu w Pradze. Od 2013 jest
dyrektorem Galerii Miejskiej
we Wrocławiu. W 2014 roku
został społecznym członkiem
zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.
Tworzył także filmy dokumentalne, między innymi słynny dokument pt. „Europa środkowa idzie
na wolność”.

Julian Golak

MIROSŁAW JASIŃSKÝ - POLSKÝM VELVYSLANCEM
V ČESKÉ REPUBLICE
Mirosław Jasińský je zakladatelem a čestným předsedou Polsko-česko-slovenské solidarity.
Byl spoluorganizátorem slavné
demonstrace ve Vratislavi v roce
1987 na obranu Petra Pospíchala, vězněného v československé
věznici, signatáře Charty 77 a
aktivisty SPCzS. Od června 1987
plánoval a připravoval přesun
techniky a podzemních publikací
přes hranice do Čech. Od roku
1978 se angažoval v opozičních
aktivitách, nejprve ve Studentském výboru Solidarity, později,
po vítězství revoluce Solidarity
v roce 1980, také v Nezávislém
studentském sdružení. Po 13.
prosinci 1981 (za stanného práva)
organizoval podzemní struktury
Akademického hnutí odporu.
Od srpna 1982 měl Mirosław
Jasińský na starosti podzemní
struktury Polsko-československé

solidarity. Stál u slavného převozu českého disidenta Stanislava
Devátého do Polska přes zelenou
hranici, ke kterému došlo v létě
1989. Podílel se na převozu S.
Devátého přes "zelenou hranici"
během sametové revoluce také
zpět do Československa. Od prosince 1987 do prosince 1988 byl
členem Oblastního výkonného
výboru NSZZ Solidarność „Dolny
Śląsk“. Od roku 1989 je členem
Svazu polských spisovatelů a
Sdružení polských novinářů.
Od roku 1990 je zakládajícím
členem Nadace Polsko-česko-slovenské solidarity, zabývající
se podporou nezávislých iniciativ pro občanské organizace
v bývalém východním bloku. Po
změnách v roce 1989, od května
1990 do února 1991, byl poradcem na polském velvyslanectví
v Praze a vedoucím politického

oddělení na velvyslanectví. Od 1.
března 1991 byl zástupcem vojvody Vratislavi. V květnu 1991
byl jmenován předsedou vlády
Janem Olszewským do funkce
vratislavského vojvody. Dne 5.
června 1992, po svržení vlády
Jana Olszewského, rezignoval.
V letech 1994-2001 natáčel
dokumentární filmy pro Polskou
televizi. Je autorem souboru
povídek „Opowieść heroiczna”
(„Hrdinský příběh“) a dokumentárních inscenací „Gry leśne, uliczne i piwniczne” („Hry v lese, na
ulici a ve sklepě“) a „Czechy po
pięciu latach” („Česko po pěti
letech“). V letech 2001 až 2006
byl ředitelem Polského institutu
v Praze, poté až do roku 2008 členem dozorčí rady Uni Petrolu v
Praze. Od roku 2013 je ředitelem
Městské galerie ve Vratislavi. V
roce 2014 se stal společenským

Julian Golak s Mirosławem Jasińskim
v historickém centru „Zajezdnia“
ve Vratislavi v roce 2020

členem představenstva Dolnoslezské společnosti pro podporu
umění. Tvořil také dokumentární filmy, včetně slavného dokumentu „Europa środkowa idzie
na wolność” ("Střední Evropa se
osvobozuje”).
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PROMOCJA KSIĄŻKI HISTORIA CZECH
WE WROCŁAWIU I W KŁODZKU
W samym centrum Wrocławia w rynku, w pięknej Sali
sesyjnej Rady Miejskiej została
zorganizowana promocja książki
pt. „Historia Czech” oraz spotkanie z głównym autorem książki
prof. Janem Rychlikiem z Uniwersytetu Karola z Pragi, głównym tłumaczem prof. Marcinem
Czyżniewskim z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu
i dr Ryszardem Gładkiewiczem
głównym redaktorem książki.
W spotkaniu wzięło udział
ok. 50 osób, w tym dr Sandor
Nedeczky konsul honorowy
Węgier we Wrocławiu, dr Marek
Natusiewicz, prezes Instytutu
Wacława Felczaka w Warszawie, Janusz Legoń, dyrektor
Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego w Cieszynie, rektorzy i przedstawiciele kilku uczelni
wyższych Wrocławia, członkowie
Polsko- Czeskiego Towarzystwa
Naukowego, Solidarności PolskoCzesko- Słowackiej oraz radni
i mieszkańcy Wrocławia.
Spotkanie zainaugurowała
i przywitała wszystkich gości pani
Ewa Wolak, wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Wrocławia, która
przypomniała w swoim przemówieniu powitalnym, że to
właśnie we Wrocławiu mamy
dowody ponad 400 lat obecności
czeskiej a w herbie miasta jest
między innymi lew czeski. Całą
dyskusję moderował dr Ryszard
Gładkiewicz, przewodniczący
Polsko- Czeskiego Towarzystwa
Naukowego i redaktor książki,
który podkreślił, że nakład książki już się wyczerpał i zeszła ona
z rynku wydawniczego prawie
natychmiast. Zapowiedział kolejne wydanie tej książki.
Bardzo ciekawe były wypowiedzi autora prof. Jana Rychlika
oraz gł. tłumacza prof. Marcina
Czyżniewskiego, którzy podkreślili liczne trudności, na które
napotykali podczas pracy nad
tą książką.
Na publikację prawie 1000
stronicowej „Historii Czech” czekaliśmy w Polsce ponad 50 lat.
Jest to niewątpliwie niezwykle potrzebna publikacja,
która nie tylko przybliża historię
Czech, ale także wyjaśnia wiele
do tej pory przemilczanych lub

zafałszowanych historycznych
wydarzeń.
Wystąpienie Ewy Wolak,
wiceprzewodniczącej Rady
Miejskiej we Wrocławiu
w dniu 28.10.2021 roku:
Wrocław to wielokulturowa
historia. Przez wieki był perłą
w „Koronie Czech”. Był drugim
co do wielkości miastem po stołecznej Pradze. O bogaty Śląsk
i jego stolicę przez dziesięciolecia spierali się polscy i czescy
władcy. O tych wojnach, sporach,
ale też politycznych sojuszach
i wspólnym budowaniu dziejów
środkowej Europy miłośnicy historii dowiedzą się i przeczytają
w prezentowanej dzisiaj książce
pt. „Historia Czech”.
Wrocław pamięta o swoich
dziejach i o tym, że jego dziedzictwo przez wieki budowały
różne narody i nacje. Również
ostatnie dziesięciolecia wskazują, ze wspólna historia Polaków, Czechów budowała się we
Wrocławiu. To z naszego miasta wyszła inspiracja „Posłania
do Narodów Europy Wschodniej”,
uchwalona na I Zjeździe Solidarności w Gdańsku. To z Wrocławia
wyruszyli pierwsi emisariusze
polskiej opozycji antykomunistycznej, którzy nawiązali współpracę z sygnatariuszami Karty
77. W naszym mieście powstała
Solidarność Polsko – Czesko Słowacka. Przyjaciele z Polski
i Czech spotykali się w Sudetach,
rozmawiając o przyszłych wolnych i niepodległych państwach
i narodach. To we Wrocławiu jesienią 1989 roku odbyła się niezależna konferencja i festiwal kultury czeskiej i słowackiej, które
zgromadziły czeskich i polskich
opozycjonistów i tysiące Przyjaciół zza południowej granicy,
którzy nielegalnie przyjechali
do naszego miasta.
Prezydent Vaclav Havel te jesienne wspaniałe dni narodowej
solidarności nazwał „preludium
aksamitnej rewolucji”. Wrocławscy działacze Solidarności Polsko
– Czesko - Słowackiej wspierali
ruch dysydencki w Czechach,
upominali się o uwięzionych cze-

Profesor Jan Rychlik z Adam Szesztayem wicekonsulem Republiki Węgier we Wrocławiu.

skich opozycjonistów. Gdy nasze
narody odzyskały niepodległość,
wspólnie budowaliśmy nasze
nowe relacje i byliśmy inicjatorami wielu wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych
i gospodarczych. Walczyliśmy
o otwarcie granic. Wrocław powołał wiele nowych inicjatyw
kulturalnych: Nagrodę Literacką Europy Środkowej, Festiwal
Wyszehradzki. Wielki przyjaciel
naszego miasta Václav Havel
otrzymał w naszym mieście trzy
ważne wyróżnienia: w 1992 roku
Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Wrocławskiego, w 2001
roku Honorowe Obywatelstwo
Wrocławia, a w 2009 roku Nagrodę im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Wrocław w hołdzie swojemu
Wielkiemu Przyjacielowi wydał
jego „Listy do Olgi”. Od 2003 roku
naszym miastem partnerskim
jest Hradec Kralove, królewska
lokacja, która jest położona na
starym trakcie łączącym Wrocław
z Pragą.
W 2012 roku podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej,
to właśnie miasto Wrocław czeska reprezentacja wybrała jako
swoją siedzibę podczas tej imprezy. Warto podkreślić, że nie
żywimy urazu z tego faktu, że na
wrocławskim stadionie Polska
przegrała swój mecz z Czecha-

mi. Przed tą imprezą nasze miasto odwiedził prezydent Václav
Klaus, a Wydawnictwo Naukowe
„Ossolineum” z tej okazji wydało
jedną z jego książek.
Historycznym symbolem
naszej wspólnej historii jest
monumentalny kościół św. Stanisława Biskupa, św. Wacława i św.
Doroty. To średniowieczna fundacja dwóch wielkich władców:
Karola IV i Kazimierza Wielkiego.
Od siedmiu wieków patroni
Czech i Polski strzegą pomyślności Wrocławia, który mimo
bolesnej i czasami dramatycznej
historii cieszy się dumnie pracą
swoich mieszkańców. W 2017
roku parafia z rąk ks. kardynała Dominika Duki, arcybiskupa
praskiego oraz prymasa Czech
i Moraw otrzymała relikwie św.
Václava. We Wrocławiu od 2010
roku jest siedziba Konsulatu Honorowego Republiki Czeskiej,
który zastąpił wcześniejszą placówkę generalną. W Sali sesyjnej
Rady Miejskiej Wrocławia spogląda na nas herb miasta. W wolnej Polsce, wolna Rada Miejska
Wrocławia, w jednej ze swoich
pierwszych uchwał, przywróciła
stary symbol miasta. Dumny lew
czeski przypomina w nim historię czeskiej korony. Wrocławianie
z tego dziedzictwa są dumni.
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PROPAGACE „HISTORIE ČESKA” VE WROCLAWI A V KLADSKU
V samém centru Vratislavi,
na náměstí, v krásné zasedací
síni městské rady byla uspořádána propagace knihy s
názvem "Historie Česka" a
setkání s hlavní autorem knihy prof. Janem Rychlíkem z
Univerzity Karlovy v Praze,
hlavním překladatelem prof.
Marcinem Czyżniewským z
Univerzity Mikuláše Koperníka
v Toruni a Dr. Ryszardem Gładkiewiczem hlavním redaktorem knihy.
Setkání se zúčastnilo asi
50 lidí, mezi nimi Dr. Sandor
Nedeczky - honorární konzul
Maďarska ve Vratislavi, Dr.
Marek Natusiewicz - prezident
Institutu Wacława Felczaka ve
Varšavě, Janusz Legoń - ředitel
Mezinárodního divadelního
festivalu v Cieszyně, rektoři a
zástupci několika vysokých
škol ve Vratislavi, členové
Polsko-české vědecké společnosti, Polsko-česko-slovenské Solidarity a také radní a
obyvatelé Vratislavi.
Setkání zahájila a všechny přivítala paní Ewa Wolak,
místopředsedkyně městské
rady ve Vratislavi, která ve
svém uvítacím projevu připomněla, že právě ve Vratislavi
máme důkazy o více než 400
letech české přítomnosti a v
erbu města je mimo jiné český
lev. Celou diskusi moderoval
Dr. Ryszard Gładkiewicz, předseda Polsko-české vědecké
společnosti a redaktor knihy,
který zdůraznil, že byla vyprodána a téměř okamžitě
opustila nakladatelský trh.
Oznámil, že bude následovat
další vydání této knihy.
Moc zajímavé byly výroky autora prof. Jana Rychlíka
a hlavního překladatele prof.
Marcina Czyżniewského, který
zdůraznil četné potíže, s nimiž
se při práci na této knize setkali.
Na vydání téměř 1000
stránkové „Historie Česka“
jsme v Polsku čekali přes 50
let.
Bezesporu jde o velmi potřebnou publikaci, která nejen seznamuje s historií České
republiky, ale také vysvětluje
mnohé dosud zamlčené či
zkreslené historické události.

Ewa Wolak, místopředsedkyně Zastupitelstva města
Wrocław (projev přednesený
při propagaci knihy „Historia
Czech“, dne 28. října 2021:
Wroclaw je multikulturní
historie. Po staletí byla perlou v
„Koruně české“. Po hlavním městě
Praze byla druhým největším
městem. Polští a čeští panovníci
se po desetiletí hádali o bohaté Slezsko a jeho hlavní město.
Nadšenci do historie se o těchto
válkách, sporech, ale i politických
spojenectvích a budování dějin
střední Evropy dozvědí a přečtou v dnes představené knize
s názvem „Dějiny Česka“.
Wroclaw si pamatuje svou historii a skutečnost, že její dědictví
bylo v průběhu staletí budováno
různými národy a národnostmi.
Poslední desetiletí také ukazují,
že se ve Vratislavi budovaly společné dějiny Poláků a Čechů. Právě
z našeho města vzešla inspirace
pro „Poselství národům východní
Evropy“, přijaté na 1. kongresu
Solidarity v Gdaňsku. Právě z Vratislavi vyrazili první emisaři polské protikomunistické opozice
spolupracovat se signatáři Charty
77. V našem městě vznikla Polsko-česko-slovenská solidarita. V
Sudetech se sešli přátelé z Polska
a České republiky, mluvili o budoucích svobodných a nezávislých státech a národech. Právě
ve Vratislavi se na podzim roku
1989 konala nezávislá konference a Festival české a slovenské
kultury, na které se shromáždili
čeští a polští opozičníci a tisíce
přátel zpoza jižní hranice, kteří
nelegálně přišli do našeho města.
Prezident Václav Havel nazval
tyto nádherné podzimní dny
národní solidarity "předehrou k
Sametové revoluci". Vratislavští
aktivisté Polsko-česko-slovenské
Solidarity podpořili disidentské
hnutí v České republice a vyzvali
k uvěznění českých opozičníků.
Když naše národy znovu získaly nezávislost, společně jsme
budovali naše nové vztahy a
iniciovali mnoho politických,
společenských, kulturních a
ekonomických akcí. Bojovali jsme
za otevření hranic. Wroclaw zahájila mnoho nových kulturních
iniciativ; Středoevropská literární
cena, Visegrádský festival. Velký

Účastníci propagace knihy „Historie Česka" v zasedací místnosti Rady města Wrocław.

Profesor Rychlik podepisuje „Dějiny Česka" darované škole Liceum Ogólnokształcące
jmenem B. Chrabrého v Kladsku

přítel našeho města Václav Havel obdržel v našem městě tři
významná ocenění; v roce 1992
doktorát Honoris causa na univerzitě ve Vratislavi, v roce 2001
čestné občanství Vratislavi a v
roce 2009 cenu Jana Nowaka
Jeziorańského. Wroclaw vydala
jeho „Dopisy Olze“ jako poctu
svému Velkému příteli.
Od roku 2003 je naším partnerským městem Hradec Králové, královské místo ležící na staré
silnici spojující Vratislav a Prahu.
V roce 2012, během Mistrovství Evropy ve fotbale, si
česká reprezentace vybrala
Wroclaw jako své sídlo během
této akce. Za zmínku stojí, že nás
nebolí ani to, že Polsko prohrálo
zápas s Českou republikou na
vratislavském stadionu. Naše
město před touto akcí navštívil
prezident Václav Klaus a Vědecké nakladatelství „Ossolineum“
vydalo při této příležitosti jednu
z jeho knih.

Historickým symbolem naší
společné historie je monumentální kostel sv. Stanislava biskupa, sv. Václava a sv. Doroty. Je to
středověký vklad dvou velkých
vládců; Karla IV. a Kazimíra Velikého. Již sedm století patroni
Česka a Polska střeží rozkvět
Vratislavi, která se i přes svou
bolestnou a místy dramatickou
historii hrdě těší z práce svých
obyvatel. V roce 2017 farnost
z rukou Fr. Kardinál Dominika
Duky, arcibiskupa pražského a
primasa Česka a Moravy, převzala
ostatky sv. Václava. Od roku 2010
sídlí Honorární konzulát Polské
republiky ve Wroclawi. V zasedací
místnosti zastupitelstva města
Wroclaw na nás hledí erb města.
Ve svobodném Polsku svobodná
městská rada Vratislavi v jednom
ze svých prvních usnesení obnovila starý symbol města. Hrdý český lev v něm připomíná historii
české koruny. Obyvatelé Vratislavi
jsou na toto dědictví hrdí.
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XXX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY
W CIESZYNIE
W dniach 30.09. – 10.10. 2021
roku odbył się XXX Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez granic” w Cieszynie. Organizatorem
festiwalu już od 30 lat jest stowarzyszenie Solidarność Polsko Czesko - Słowacka, oddział regionalny w Cieszynie. Festiwal był
zainaugurowany po raz pierwszy
w 1990 roku, jego inicjatorami byli
Jerzy Kronhold i Jakub Matl. Pierwszymi organizatorami, którzy przez
długie lata organizowali festiwal
byli: Marian Dembiniok, Gertruda
Chovaniokova, Jerzy Herma.

Od kilkunastu lat oprócz
SPCzS organizatorem jest
także czeskie stowarzyszenie pn. „Człowiek na granicy”.
Dyrektorami organizac yjnymi są Katarzyna Dendys
- Kosecka i Petra Slováček Rypienová, a dyrektorem artystycznym już od wielu lat jest
Janusz Legoń z Bielska Białej.
Do grona organizatorów należą również: Rzecznik regionalny
SPCzS w Cieszynie oraz znakomici i niezastąpieni: Kinga Ciba,
Michał Nowak, Stefan Mańka,

Inicjatorzy Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego. Od lewej: Marian Dembiniok,
Gertruda Chovanioková, Jerzy Herma

Gabriela Cicha i Magdalena Żuraw - Peć. Współorganizatorami
w 2021 roku byli także: Cieszyński Ośrodek Kultury, Dom Narodowy w Cieszynie i Regionalny
Ośrodek Kultury Bielsko- Biała.
Festiwal miał w 2021 roku
bardzo ciekawy przebieg,
wystąpiły teatry z czterech
krajów Grupy Wyszehradzkiej. Inauguracja XXX edycji
festiwalu odbyła się w dniu
30. września w Cieszynie. Wystąpił w tym dniu Teatr uliczny, który długo i głośno „walił

w kotły”, aby ogłosić mieszkańcom Cieszyna rozpoczęcie
wielkiego święta teatru. W ciągu
10 dni odbyło się 16 przedstawień teatralnych z Polski, Czech,
Słowacji i Węgier. Towarzyszyły
im widowiska w plenerze, wystawy, koncerty, warsztaty. Odbyły
się liczne i ciekawe spotkania,
a publiczność po obu stronach
Olzy, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, przeżywała prawdziwe
święto kultury, przyjaźni i sztuki.

Uroczyste otwarcie Festiwalu w dniu 30.09.2021 roku w Domu Narodowym w Cieszynie.Od prawej:
Petra Slováček Rypienová, dyrektor organizacyjny oraz Janusz Legoń, dyrektor artystyczny
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SZLAK ŚW. WOJCIECHA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Uczestnicy otwarcia ząbkowickiej stacji na Szlaku św. Wojciecha.

W dniu 26 września 2021
roku uroczyście zainaugurowano Szlak św. Wojciecha
w Ząbkowicach Śląsk ich.
W samo południe w kościele
św. Anny została odprawiona
msza święta, której przewodniczył ks. dr Arkadiusz Chwastyk,
nowy kanclerz kurii świdnickiej.
W kościele zgromadziło się

wielu mieszkańców Ząbkowic Śląskich, których podczas
tej wyjątkowej uroczystości
ks. dziekan Zbigniew Herbut
pobłogosławił relikwiami
św. Wojciecha. Relikwie pochodzą ze skarbca w katedrze praskiej, które przekazał ks. kard.
Dominik Duka, prymas Czech
i Moraw.

Julian Golak, pomysłodawca
i inicjator Międzynarodowego
Szlaku św. Wojciecha, odczytał
w imieniu chorego prof. Konrada
Czaplińskiego, głównego autora
szczegółowego przebiegu trasy,
jego referat pt. „Żywot św. Wojciecha”. Referat wzbudził duże
zainteresowanie wśród obecnych
w kościele, którzy z uwagą wysłu-

Msza święta pod przewodnictwem ks. dr Arkadiusza Chwastyka. Ksiądz proboszcz Zbigniew Herbut (z lewej).

chali go i nagrodzili oklaskami.
Po mszy świętej burmistrz miasta Ząbkowice Śląskie Marcin
Orzeszek oraz księża i radni Rady
Miejskiej dokonali w obecności
mieszkańców miasta odsłonięcia
okolicznościowej tablicy pamiątkowej w pobliżu Krzywej Wieży
w Ząbkowicach Śl.
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KONFERENCJA POLSKO - CZESKA
„WSPÓŁPRACA SZKÓŁ NA POGRANICZU”
Polsko-czeska konferencja
„Współpraca szkół na pograniczu” odbyła się dnia 22 XI 2021
roku w pogranicznej miejscowości Janovičky k. Broumova. Głównym organizatorem
była Fundacja Odnowy Ziemi
Noworudzkiej, która zaprosiła do współpracy 7 instytucji
i organizacji pozarządowych
z obu krajów, w tym Kuratorium
Oświaty we Wrocławiu, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe (PCzTN), Asocjację na Rzecz
Dydaktyki Historii (Asociace pro
didaktiku dějepisu), Solidarność
Polsko-Czesko Słowacką, Stowarzyszenie Komitet Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz
Komitet Organizacyjny PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Konferencja została
zorganizowana w ramach projektu „Wspólnie uprawiamy sport
i bawimy się na czesko-polskim
pograniczu”, realizowanego
z polskiej strony przez Fundację
Odnowy Ziemi Noworudzkiej, finansowanego ze środków unijnego programu polsko-czeskiej
współpracy transgranicznej Interreg V A. Konferencja została
także dofinansowana z budżetu
Województwa Dolnośląskiego.
Patronat honorowy objęli: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek
i marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
W obradach uczestniczyło
30 osób z Polski i Republiki Czeskiej: nauczyciele i dyrektorzy
szkół pogranicza kłodzkiego,
przedstawiciele współorganizatorów, specjaliści z wyższych uczelni (Opole, Poznań, Szczecin, Wrocław, Liberec), przedstawiciele
organów programu Interreg VA.
W trakcie obrad przedstawiono
7 polskich i czeskich referatów,
które inspirowały bardzo ożywioną i wielowątkową dyskusję. Wypowiedzieli się w różnej formie
praktycznie wszyscy uczestnicy.
Obrady toczyły się w języku polskim i czeskim, przy czym zapewniono w niezbędnym zakresie
tłumaczenie.
Konferencja okazała się
bardzo pożytecznym forum wymiany informacji i doświadczeń

Prowadzący obrady dr Ryszard Gładkiewicz

w zakresie polsko-czeskiej współpracy edukacyjnej, szczególnie
na pograniczu kłodzkim. Referaty
i dyskusja pozwoliły sformułować szereg istotnych i konkretnych wniosków i propozycji co
do obecnego stanu i możliwości rozwoju tej współpracy;
do najważniejszych można zaliczyć następujące: 1/ Naukowo-metodyczne analizy polsko czeskiego interdyscyplinarnego Zespołu ds. Podręczników
Szkolnych, funkcjonującego
w ramach PCzTN, wykazały
sporą nieadekwatność obrazu sąsiada, jaki rysuje się
w podręcznikach różnych przedmiotów w obu krajach, do rzeczywistości historycznej i społecznej
oraz do potrzeb dydaktycznowychowawczych. Prace Zespołu przechodzą obecnie do etapu
formułowania propozycji środków zaradczych i rekomendacji.
Na etapie tym niezbędne jest
nawiązanie kontaktu z praktyką
szkolną, do czego konferencja
przyczyniła się w istotny sposób.
2/ Celowe byłoby reaktywowanie cyklu systematycznych
konferencji metodycznych dla
polskich i czeskich nauczycieli
z terenu pogranicza kłodzkiego,
realizowanych w latach 90-tych.
Może to stanowić dobry wzorzec
do rozszerzenia na inne odcinki
pogranicza.

3/ Dla podniesienia poziomu
nauczania o sąsiedzie pożądane
jest opracowanie pomocniczych
materiałów dydaktycznych, takich jak podręczniki regionalne
dla regionów przygranicznych,
materiały pomocnicze, np. w postaci scenariuszy lekcji i innych
zajęć. Wyważenia wymaga proporcja między formą drukowaną
i elektroniczną tych materiałów.
4/ Efektywną i atrakcyjną
formą zapoznawania uczniów
z krajem sąsiada są konkursy.
Należy rozważyć możliwości
zintegrowania konkursowych
inicjatyw lokalnych, a szczególnie Konkursu Wiedzy o Polsce
i Czechach.
5/ W perspektywie nowej
edycji unijnego programu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej Interreg 2021+ pożyteczne byłoby zorganizowanie
warsztatów dla nauczycieli, które
przygotowałyby ich do tworzenia
aplikacji projektowych.
6/ Celowe byłoby upowszechnienie w środowisku
szkolnym istniejących już aplikacji wspomagających dydaktycznie nauczanie wiedzy o
sąsiedzie (informacją i pomocą
metodyczną może służyć np. czeska Asocjacja na Rzecz Dydaktyki
Historii).
7/ Nie bez znaczenia dla
omawianej problematyki jest

skupianie jak najszerszego grona instytucji „sojuszniczych”,
np. Ośrodków Doskonalenia
Nauczycieli.
W przeddzień konferencji
(21. XI) odbyło się w Nowej
Rudzie robocze seminarium
z udziałem przedstawicieli
współorganizatorów i Zespołu
ds. Podręczników Szkolnych
PCzTN, poświęcone programowaniu dalszych wspólnych prac.
Rozważano szczególnie sposoby i zakres powiązania tych prac
z praktyką szkolną i rozwojem
współpracy szkół na pograniczu
kłodzkim. Seminarium zakończyło spotkanie kulturalno-edukacyjne, w ramach którego odbył
się okolicznościowy koncert
w wykonaniu Danuty GołdonLegler oraz prelekcja Juliana Golaka, pełnomocnika Marszałka
Województwa Dolnośląskiego
ds. kontaktów z Republiką Czeską pt. „ Idea Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy
Rodziną” w rozwoju międzynarodowej współpracy kulturalnoedukacyjnej”.
Po zamknięciu obrad plenarnych 22 XI przedstawiciele
wspomnianego Zespołu oraz
współorganizatorzy określili
wstępnie sposoby wykorzystania i upowszechniania rezultatów
konferencji.
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POLSKO-ČESKÁ KONFERENCE "SPOLUPRÁCE ŠKOL V POHRANIČÍ"
22. 11. 2021 se konala v Janovičkách u Broumova polskočeská konference "Spolupráce
škol v pohraničí". Hlavním organizátorem byla nadace Obnovy země Novorudské, která
ke spolupráci vyzvala 7 institucí a organizací mimo veřejnou
správu z obou zemí, byly to Kuratorium vzdělávání ve Vratislavi,
Polsko česká vědecká společnost
(PCzTN), Asociace pro didaktiku
dějepisu, Polsko-česko-slovenská solidarita, Sdružení občanský
výbor Země Kladské, Centrum
kultury a umění ve Vratislavi a Organizační výbor Polsko-českých
dnů křesťanské kultury. Konference byla organizovaná v rámci
projektu „Společně sportujeme
a bavíme se na česko-polském
pohraničí", realizovaném z polské
strany prostřednictvím nadace
Obnovy Země novorudské, financovaném z prostředků unijního
programu polsko-české přeshraniční spolupráce Interreg V A.
Konference byla také dofinancována z rozpočtu Dolnoslezského
vojvodství. Čestného patronátu
se ujali: tajemník Ministerstva
vzdělávání a vědy Wojciech Murdzek a maršálek Dolnoslezského
vojvodství Cezary Przybylski.
Jednání se zúčastnilo 30
osob z Polska a České republiky: učitelé a ředitelé škol kladského pohraničí, představitelé
spoluorganizátorů, specialisté
z vyšších škol (Opole, Poznaň,
Štětín, Vratislav, Liberec), představitelé orgánů programu Interreg V A. V průběhu jednání
bylo předneseno 7 polských a

Účastníci konference

českých referátů, které vzbudily
velice živou a mnohostrannou
diskusi. Různým způsobem se
do ní zapojili prakticky všichni
účastníci. Jednání bylo vedeno
v jazyce polském a českém, a pokud to bylo nezbytné, byl zajištěn
překlad.
Konference se ukázala velmi užitečnou formou výměny
informací a zkušeností na poli
polsko-české spolupráce v oblasti vzdělávání, především na
kladském pohraničí. Referáty a
diskuse umožnily zformulovat
řadu zásadních a konkrétních
závěrů a návrhů k současnému
stavu a možnostem rozvoje této
spolupráce. Jako nejdůležitější
lze uvést:
1/ Vědecko-metodické analýzy polsko-českého interdisciplinárního Sdružení ds. příruček,
sloužících v rámci PCzTN, ukázaly
značnou neadekvátnost obrazu
souseda, tak jak je vykreslen v
učebnicích různých předmětů v
obou zemích, ve vztahu ke skutečnosti historické i společenské
a rovněž k potřebám didakticko-výchovným. Práce Sdružení nyní
přechází do etapy formulování
návrhů pomocných opatření
a doporučení. V této etapě je
nezbytné navázání kontaktů se
školní praxí, k čemuž konference
přispěla zásadní měrou.
2/ Bylo by třeba reaktivovat
cyklus systematických metodických konferencí pro polské
a české učitele z oblasti kladského pohraničí, realizovaných
v 90. letech. Může to být dobrým
vzorem pro jiné úseky pohraničí.

Zahájení konference „Spolupráce škol v pohraničí“. Spolupořadatelé: Teresa Bazała,
prof. Danuta Konieczka - Śliwińska, dr. Ryszard Gładkiewicz, dr. Milan Duháček,
Julian Golak

3/ K pozvednutí úrovně nauky o sousedovi je nezbytné
připravit pomocné didaktické
materiály, takové jako regionální příručky pro pohraniční regiony, pomocné materiály, jako
scénáře vyučovacích hodin a
jiných činností. Vyváženost vyžaduje proporce mezi tištěnou
a elektronickou formou těchto
materiálů.
4/ Efektivní a atraktivní formou seznamování žáků s krajem
souseda jsou soutěže. Je potřeba
zvážit možnosti integrování lokálních soutěžních iniciativ, specielně Soutěže ve znalostech o
Polsku a Čechách.
5/ S perspektivou nové edice
unijního programu polsko-české
přeshraniční spolupráce Interreg 2021+ by bylo prospěšné
zorganizovat dílnu pro učitele,

která by je připravila na tvorbu
projektových aplikací.
6/ Cílem by bylo rozšířit na
školách už existující aplikace didakticky podporující získávání
vědomostí o sousedovi (takovou
informací a metodickou pomocí
může být např. česká Asociace
pro didaktiku dějepisu).
7/ Pro popsanou problematiku není zanedbatelné shromáždění co největšího množství
"spojeneckých" institucí, např.
středisek vzdělávání učitelů.
Při předešlé konferenci
(21. XI.) se konal v Nové Rudě
pracovní seminář za účasti představitelů a spoluorganizátorů
Sdružení ds. školních příruček(učebnic?) PCzTN, zaměřený
na přípravu dalších společných
prací. Především byly zvažovány
možnosti a rozsah spojení těchto
prací se školní praxí a rozvojem
spolupráce škol na kladském
pohraničí. Seminář ukončilo kulturně vzdělávací setkání, v jehož
rámci se uskutečnil příležitostný
koncert v podání Danuty Gołdon-Legler a přednáška Juliana Golaka, zmocněnce maršálka Dolnoslezského vojvodství, týkající
se kontaktů s Českou republikou
s názvem: "Idea polsko-českých
dní křesťanské kultury „Buďme
rodinou" v rozvoji mezinárodní
kulturně-vzdělávací spolupráce ".
Po ukončení plenární schůze
22. XI. představitelé jmenovaného Sdružení a spoluorganizátoři předběžně stanovili
způsoby využití a rozšíření závěrů
konference.

12

Ziemia Kłodzka nr 309-311/październik, listopad, grudzień 2021

Bp Ignacy Dec

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI I ŚW. JAN PAWEŁ II PRZYMIERZE DWÓCH SERC W SŁUŻBIE BOGU,
KOŚCIOŁOWI I OJCZYŹNIE
W ocenie wytrawnych historyków Polska po II wojnie
światowej nie miała szczęścia
do wielkich polityków, myślicieli społecznych, ekonomistów
czy nawet ludzi nauki i kultury,
natomiast wydała w tym czasie
znakomitych ludzi Kościoła, spośród których szczególną charyzmą odznaczyli się dwaj hierarchowie: błogosławiony - kard.
Stefan Wyszyński (1901-1981)
i św. Jan Paweł II, papież (19202005). Kard. Stefan Wyszyński
urodzony 3 sierpnia 1901 roku
był starszy od Jana Pawła II
o 19 lat. Gdy 3 sierpnia 1924 roku,
w 23. rocznicę swoich urodzin,
późniejszy Prymas przyjmował
święcenia kapłańskie w bazylice katedralnej we Włocławku
z rąk biskupa Wojciecha Stanisława Owczarka, Karol Wojtyła
miał dopiero 4 lata. Gdy Karol
Wojtyła przyjmował święcenia
kapłańskie 1 listopada 1946 roku
w kaplicy w domu arcybiskupów
krakowskich z rąk ks. kardynała
Adama Stefana Sapiehy, ks. Stefan Wyszyński był już od kilku
miesięcy biskupem lubelskim.
Można powiedzieć, że ks. Karol
Wojtyła, późniejszy biskup, kardynał i papież, był duchowym
uczniem kard. Wyszyńskiego,
a potem jako kardynał stał się
od roku 1967, najbliższym jego
współpracownikiem i jego zastępcą w Konferencji Episkopatu
Polski. Sam Jan Paweł II wyznał,
że kard. Wyszyński był dla niego
duchowym ojcem. Opatrzność
Boża sprawiła, że między tymi
hierarchami zawiązała się serdeczna przyjaźń i owocna współpraca w posłudze Kościołowi
w Po l s c e . M o ż n a m ó w i ć
o swoistym przymierzu ich umysłów i serc, jakie ich połączyło
w posłudze Kościołowi w Polsce
i w świecie.
Warto przypomnieć pamiętne słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane w Rzymie podczas
audiencji dla Polaków w dniu
23 października 1978 roku: „Nie
byłoby na Stolicy Piotrowej tego
papieża Polaka, który dziś pełen
bojaźni Bożej, ale i pełen ufno-

ści rozpoczyna nowy pontyfikat,
gdyby nie było Twojej wiary, nie
cofającej się przed więzieniem
i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła,
gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które
związane są z Twoim biskupim
i prymasowskim posługiwaniem".
Były to bardzo znaczące słowa
wdzięczności i przyjaźni.
W niniejszym przedłożeniu
postaramy się pokazać w czym
i na jakich drogach ukształtowała się między tymi hierarchami
przyjaźń, w czym wyraziło się
przymierze ich serc i jakie przyniosło owoce. Uczynimy to
na kanwie szkicu ich życiorysów.
Droga do zawiązania się
przyjaźni i współpracy
Gdy spoglądamy na domy
ro d z i n n e i l at a d z i e c i ę ce
kardynał Stefana Wyszyńskiego
i św. Jana Pawła II zauważamy
pewne analogie. Kard. Wyszyński przyszedł na świat 3 sierpnia
1901 roku w Zuzeli nad Bugiem.
Był synem Stanisława, miejscowego organisty i Julianny z domu
Karp. Wychowywał się w gronie
trzech sióstr i brata, który zmarł
w 11. roku życia. W rodzinnym
domu panowała atmosfera religijna. Na ścianach wisiały religijne obrazy, a wśród nich obraz Matki Bożej Ostrobramskiej
z Wilna i wizerunek Matki Bożej
Częstochowskiej z Jasnej Góry.
Wspominając swój rodzinny dom,
ks. Prymas opowiadał, że mama
Julianna była wielką czcicielką
Matki Bożej Ostrobramskiej,
do której odbywała regularne
pielgrzymki. Tato zaś był czcicielem Matki Bożej Jasnogórskiej.
W roku 1910, a więc w dziewiątym roku życia, zmarła mama
Julianna. Wychowaniem syna
zajął sie ojciec. Rodzina w międzyczasie zmieniła miejsce zamieszkania. Z Zuzeli przeniosła
się do Andrzejewa.
Coś podobnego wydarzyło
się w domu rodzinnym Jana Paw-

Bł. ks. kard. Stefan Wyszyński

ła II w Wadowicach. Syn Karol,
późniejszy papież, był trzecim
dzieckiem w rodzinie Karola
i Emilii Kaczorowskiej. Brat Edmund był starszy od Karola
o 14 lat. Drugie dziecko, dziewczynka, żyła zaledwie kilka dni.
Gdy Karol miał 9 lat i przygotowywał się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej, odeszła
do wieczności jego mama Emilia.
Mama zmarła 13 kwietnia 1929
roku, gdy dziewięcioletni Lolek
był w szkole. Po śmierci mamy,
ster całego wychowania małego
Lolka przejął ojciec. Papież przy
różnych okazjach wspominał
swojego ojca i podkreślał, że
po nim odziedziczył umiłowanie modlitwy, cechę pracowitości
i odpowiedzialności. Potwierdza
to kard. Stanisław Dziwisz, który
towarzyszył 39 lat arcybiskupowi, kardynałowi i papieżowi.
Sekretarz papieża zaważył, że
Jan Paweł II wspominał rodziców w czasie całego pontyfi-

katu: „Najwięcej mówił o swym
ojcu, którego uważał za najlepszego przyjaciela i powiernika,
za <niezwykłego człowieka>,
jak sam to określał. Widywał go
w nocy klęczącego i modlącego się przy zapalonej lampie. To
mocne świadectwo, zwłaszcza, że
Karol Wojtyła senior był wojskowym. Żołnierz, silny mężczyzna,
który wstaje w nocy, by się modlić"1. Nieco dalej kard. Dziwisz
dodaje: „Mogłem obserwować
na co dzień, przez czterdzieści
lat, jak wielki wpływ wywarli
na Papieża jego rodzice. Jak
ukształtowali jego duchowość"2.
W podobnej atmosferze religijnej i patriotycznej wychowywał się i wzrastał chłopiec
Stefan Wyszyński. Wielokrotnie
wspominał o tym ks. Prymas,
a w szczególności w 1971 roku
z okazji 70. rocznicy swoich
urodzin, wskazując, że wiano
dobrego wychowania wyniósł
z rodzinnego domu3.
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Nie wiemy dokładnie, kiedy
miało miejsce pierwsze oficjalne spotkanie ks. biskupa, potem
arcybiskupa i kardynała Stefana Wyszyńskiego z ks. Karolem
Wojtyłą. Należy przypuszczać, że
nastąpiło ono na przełomie lat
pięćdziesiątych XX stulecia. Gdy
ks. Karol Wojtyła po rzymskich
studiach finalizował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego swój przewód
habilitacyjny późną jesienią 1953
roku, ks. kard. Stefan Wyszyński
przebywał już w więzieniu. Jest
pewne, że pierwsze, ważne, oficjalne spotkanie ks. dr hab. Karola Wojtyły, wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
z ks. Prymasem Wyszyńskim
miało miejsce w lipcu 1958 roku,
kiedy to został wezwany ze spływu kajakowego na rzece Łyna
z okolic Olsztyna do rezydencji
Prymasa, do Warszawy. Na spotkaniu dowiedział się, że Ojciec
Święty mianował go biskupem
pomocniczym arcybiskupa Krakowa. Gdy ks. Wojtyła usłyszał
tę wiadomość, odpowiedział:
„Eminencjo, ja jestem za młody,
mam dopiero 38 lat". Prymas na
to odpowiedział: „To jest taka słabość, z której się szybko leczymy.
Proszę się nie sprzeciwiać woli
Ojca Świętego". Gdy ks. Wojtyła
powiedział słowo „Przyjmuję",
ks. Prymas zakończył rozmowę:
„No, to pójdziemy na obiad"4.
Młody biskup Wojtyła uczył
się być biskupem od ks. Prymasa. W autobiograficznej książce
„Wstańcie, chodźmy" Jan Paweł II
wielokrotnie wspomina, jak wielki wpływ na jego styl posługiwania biskupiego wywarł Prymas
Wyszyński. Wspomina słowa,
które ks. Wyszyński powiedział
w przeddzień swojej konsekracji na Jasnej Górze: „Biskupstwo
ma w sobie coś z krzyża, dlatego
Kościół wiesza biskupowi krzyż
na ramionach. Na krzyżu trzeba
umrzeć w sobie, bez tego nie ma
pełni kapłaństwa. Brać krzyż
na siebie nie jest łatwo, choćby
był złoty i wysadzony kamieniami"5. Papież z podziwem wspomina wspaniałe kazanie ks. Prymasa Wyszyńskiego na pogrzebie
kard. Adama Stefana Sapiehy
w Krakowie w lipcu 1951 roku.
Młody biskup, a potem kardynał Karol Wojtyła uczył się
od ks. Prymasa odwagi i stanowczości wobec restrykcji czynionych Kościołowi przez komunistów. Znał słowa ks. Prymasa
z „Zapisków więziennych": „Naj-

większym brakiem Apostoła jest
lęk. To on budzi nieufność do potęgi Mistrza. Ściska serce i kurczy
gardło. Apostoł już nie wyznaje.
Czy jest apostołem? Uczniowie,
którzy opuścili Mistrza, już Go
nie wyznawali. Dodali odwagi
oprawcom. Każdy, kto milknie
wobec nieprzyjaciół sprawy, rozzuchwala ich. Lęk apostoła jest
pierwszym sprzymierzeńcem
nieprzyjaciół sprawy. Zmusić
do milczenia przez lęk - to pierwsze zadanie strategii bezbożniczej. Terror, stosowany przez
wszystkie dyktatury, obliczony
jest na lękliwość apostołów"6.
I nieco dalej czytamy w „Zapiskach": „Brak męstwa jest dla
biskupa początkiem klęski. Czy
jeszcze może być apostołem?
Przecież istotne dla apostoła jest świadectwo Prawdzie!
A to zawsze wymaga męstwa"7.
Echo tej postawy ks. Prymasa odzywało się wielokrotnie
w papieskim wołaniu: „Nie lękajcie się". Pojawiło się ono już
w homilii podczas inauguracji
pontyfikatu 22 października 1978
roku, a potem wielokrotnie powracało w różnych wystąpieniach
papieskich.
Mówiąc o wzajemnym szacunku i przyjaźni naszych dwóch
hierarchów, trzeba koniecznie
dodać to, iż szacunek i respekt
dla postawy ks. Prymasa ze strony kard. Wojtyły spotkały się
z serdeczną odpowiedzią ks. kardynała Prymasa. Prymas Wyszyński wielokrotnie wypowiadał się
na temat wielkości kard. Wojtyły.
Wypowiadał się na ten temat
publicznie, jak też i prywatnie.
Pochwały te nie były podyktowane okolicznościową kurtuazją, ale wynikały z głębokiego,
wewnętrznego przekonania,
z kilkudziesięciu lat znajomości.
Prymas podziwiał Karolą Wojtyłę
jako wybitnego intelektualistę,
człowieka myśli, naukowej dysputy, ale nade wszystko głębokiej wiary oraz intensywnej
modlitwy. Już w sierpniu 1967
roku, gdy kardynał Wojtyła prowadził rekolekcje dla biskupów
na Jasnej Górze, Prymas mówił,
że rekolekcje „ujawniły całe bogactwo duszy konferencjonisty.
W naszym gronie jest to bodaj
najbardziej przemodlony myśliciel" - podkreślił. Tę myśl powtórzył w kazaniu na temat PapieżaPolaka, wygłoszonym w drugą
rocznicę wyboru 16 października
1980 roku. Stwierdził, że Ojciec
Święty „jest człowiekiem żywej
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Św. Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński w Rzymie podczas inauguracji pontyfikatu
22.10.1978 r.

wiary i gorącej modlitwy, że
reprezentuje umysłowość niezwykłą, i wielkiej formacji filozoficznej i teologicznej". Można
zatem powiedzieć, że Prymas
dostrzegał w Karolu Wojtyle
oryginalną syntezę modlitwy,
myśli, wiary i rozumu.
Te wzajemne przyjazne relacje sprawiły, że w krótkim czasie
biskup, arcybiskup i kardynał
Karol Wojtyła stał się jednym
z najbliższych współpracowników Prymasa. Współpraca ta
i przyjaźń zacieśniła się w latach trwania Wielkiej Nowenny
(1957-1966) przed millennium
chrztu Polski i podczas Soboru
Watykańskiego II (1962-1965),
a potem w czasie świętowania
Sacrum Poloniae Millennium,
w roku 1966. Przetrwała ona
do końcowych chwil życia Prymasa Tysiąclecia.
Konkludując refleksję nad
historią przyjaźni i współpracy
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
i papieża Jana Pawła II, możemy zauważyć, że obydwaj hierarchowie w swoim wczesnym
dzieciństwie stracili swoje matki.
Z pewnością był to jeden
z czynników, który sprawił, że już
z domu rodzinnego wynieśli miłość do Maryi, Matki Chrystusa
i Matki Kościoła. Obydwaj hierarchowie z wielką wdzięcznością
wspominają swoich dzielnych
ojców, którzy zaszczepili w nich
miłość do Pana Boga, do Kościoła, do Maryi i do Ojczyzny.
W dojrzałym życiu łączyła ich
wspólna troska o Kościół i Naród, o rozum i wiarę, o rodzinę
i ochronę ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci,
o godność człowieka.

Obrona
przed komunistycznym
ateizmem i laicyzacją
Wśród historyków, zajmujących się historią współczesną,
panuje zgodne przekonanie, że
kard.Stefan Wyszyński Prymas
Tysiąclecia i papież Jan Paweł II
obronili powojenną Polskę przed
komunistyczna ateizacją i laicyzacją.
Dialog Kościoła z komunistami był zawsze trudny. Utrudnienia stwarzali sami komuniści,
a dokładniej - władza komunistyczna. Trudności tych doświadczył w szczególny sposób kard.
Stefan Wyszyński. Prymas podjął
jednak dialog z władzą komunistyczną. Zawarł nawet z nią
w kwietniu 1950 roku słynne
„Porozumienie”, za co był przez
niektórych krytykowany, a nawet posądzony o kolaborację
z systemem komunistycznym.
Władza jednak szybko przerwała
ten dialog i zastąpiła go represjami administracyjnymi. Nastąpiło
uwięzienie Prymasa. Miały miejsce pokazowe procesy biskupów
i księży. Po uwolnieniu Prymasa
z więzienia i krótkiej odwilży październikowej (1956), nastąpiło
wznowienie represji wobec religii
katolickiej. Jednym z widocznych
znaków walki z Kościołem było
powoływanie alumnów wyższych seminariów duchownych
do odbywania zasadniczej służby
wojskowej. Prymas wielokrotnie
wskazywał, że jest to akt bezprawia i wrogości do Kościoła.
Najczęściej poruszał te sprawy
w kazaniach. 1 stycznia 1962 r.
mówił o tym w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie: „Boleścią
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ciężką było dla nas powołanie
naszej młodzieży duchownej
do wojska, wbrew istniejącym
przepisom, że młodzież studiująca ma prawo do odroczenia tej
służby na czas studiów... Jest to
dla nas wielki ból i zawód, bo
z całą ufnością zwracaliśmy się
do odpowiednich władz wojskowych, które odesłały nas, wbrew
prawu, do władz administracji
wyznaniowej" 8. Rok później,
1 stycznia 1963 roku, Prymas
podsumowując wydarzenia
roku 1962, mówił m. in. w Bazylice Gnieźnieńskiej: „Ponowne
wzięcie moich kleryków do wojska, i to w tak wielkiej liczbie a więc niemal rozbicie naszej
pracy w Seminarium - musiałem
uznać za złośliwą dokuczliwość,
która mnie ogromnie zabolała.
Działo się to właśnie wtedy, gdy
biskupi polscy służyli w Rzymie
nie tylko sprawie Kościoła,
ale i sprawie naszej Ojczyzny,
za co nawet nas chwalono. Gdy
nas <chwalono>, jednocześnie
<zabierano> nam kleryków
do wojska" 9.
W czasie sprawowania urzędu prymasowskiego, były represje i ograniczenia w działalności
ewangelizacyjnej, kultycznej
i charytatywnej Kościoła. Stwarzano trudności w dziedzinie
budownic twa sak ralnego.
Funkcjonowała ostra cenzura
słowa. Dążono do powszechnej laicyzacji życia. Świadom
tych działań, Prymas odważnie
poruszał te problemy w kazaniach. 26 kwietnia 1964 roku,
podczas sumy w uroczystość
św. Wojciecha mówił w Gnieźnie: „Kościół katolicki, świadom
wkładu pracy ewangelicznej
w dzieje Narodu, stanowczo
i bezwzględnie opiera się wszelkiej laicyzacji, czyli rozrywaniu
ducha narodowego przez odzieranie go z pierwiastków i wartości religijnych. Dlatego Kościół
broni i przestrzega przed ateizacją, czyli bezbożnictwem, które
jest straszliwą trucizną i chorobą
duszy i intelektu człowieka" 10.
Antykościelna polityka władzy komunistycznej nasiliła się
po słynnym orędziu biskupów
polskich do biskupów niemieckich, przed millennium chrztu
Polski. Władze wszczęły nagonkę
na episkopat i cały Kościół, zarzucając mu zdradę interesów
narodowych, a nawet chęć oddania Niemcom Ziem Zachodnich
i Północnych. Propaganda antykościelna wzmogła się szczegól-
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nie na Dolnym Śląsku, gdyż arcybiskupa Bolesława Kominka uważano za głównego stymulatora
wspomnianego orędzia. Niemal
wszystkie komitety powiatowe
PZPR na Dolnym Śląsku organizowały wiece protestacyjne
i zebrania, na których atakowano
w sposób szczególny kardynała
Prymasa i arcybiskupa Kominka. Wzywano do podpisywania
antyprymasowskich rezolucji11.
W czasie tej nasilającej się kampanii, Prymas w swoich publicznych wystąpieniach nie podejmował wprost polemiki ze swoimi nasyłanymi adwersarzami, ale
nie zrezygnował z obranej, milenijnej opcji duszpasterskiej i nadal wzywał wiernych do przebaczania. Miał jednak świadomość
tych nieprzejednanych ataków.
9 kwietnia 1966 roku, w Wielką
Sobotę, mówił w Gnieźnie: „pomimo tego wszystkiego, co mnie
spotkało w ostatnich miesiącach,
nie mam w sercu do nikogo
uczucia wrogości. Byłbym złym
pasterzem i moglibyście słusznie
nie słuchać głosu mego, gdybym
od Was żądał miłości i przebaczenia wszystkim nieprzyjaciołom, a sam nie stosował się do
tego przykazania" 12. Kilkanaście
dni później, 24 kwietnia, mówił
na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie:
„I jeszcze jednego potrzeba
dziś światu: przebaczenia i ludzi
umiejących przebaczać. To jest
największe wymaganie na czasy dzisiejsze, gdy cały glob zdaje
się być na wulkanie jak na stogu
słomy, gdzie wystarczy jedna zapałka nieroztropnie rzucona, by
rozbudzić pożar. Tych „materiałów łatwopalnych” jest dziś, niestety, zbyt dużo!. Jest ich za dużo
w sercach, myślach i uczuciach.
Jakże trzeba być spokojnym,
przytomnym i wyrozumiałym
dla tych ludzi, dla ich chwilowych
popędów, porywów i namiętności! Jakże musimy niejednego nie
dosłyszeć, niejedno przebaczyć
i wyrozumieć, by utrzymać pokój
w sercu, w mieście, w narodzie,
w państwie, w Kościele, świecie
całym"13.
Innym sposobem obrony
społeczeństwa polskiego przed
ateizmem i laicyzacją było podkreślanie w nauczaniu Prymasa
Wyszyńskiego praw Kościoła i narodu do swobodnego wypełniania praktyk religijnych. Tyleż razy
upominał się Prymas o wolność
Kościoła na tym właśnie odcinku. Mówił o tym np. w Gnieźnie
23 kwietnia 1976 roku: „Cho-

ciaż sumienie narodów coraz
głośniej o tym mówi, jeszcze
tu i ówdzie nie brak prób, by
z pomocą władzy, administracji
i wychowania przymusowego
narzucać niewiarę, a tam gdzie
wiara jest – wyrywać ją z serc.
Przykro mówić o tym, co ostatnio, bo w tych dniach widzieliśmy
w Gnieźnie. W sobotę i wczoraj,
chcąc udaremnić młodzieży katolickiej udział w świętych radościach miasta Wojciechowego,
organizowano, często pod zagrożeniem, różne przymusowe
imprezy, w których młodzież
musiała brać udział. Chodziło
o odciąganie jej od wspólnej
modlitwy z rodzicami katolickimi
i ze świętym Kościołem gnieźnieńskim. Budzi to w nas odrazę... Konstytucja Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej wyraźnie mówi, że ktokolwiek by
przeszkadzał w wypełnianiu
obowiązków religii, sumienia
i wyznania, będzie karany więzieniem. Określone są kary za takie
przestępstwa. Nie chcemy kar dla
nikogo. Karami niczego na świecie się nie wybroni. Nie trzeba
jednak stwarzać takich sytuacji,
w których ludzie byliby poddawani sankcjom karnym..."14.
Inną formą laicyzowania
Narodu było przymuszanie ludzi do pracy w niedziele i dni
świąteczne, zabieranie prawa
do świątecznego wypoczynku.
Prymas wielokrotnie podnosił tę
sprawę w kazaniach. 1 stycznia
1971 roku mówił o tym w Gnieźnie, m. in. w takich oto słowach:
„Człowiek pracujący sześć dni
ma prawo do pełnej wolności
dnia świętego. Jeżeli nawet nie
interesuje go życie religijne, ma
obowiązek dać swojemu ciału
i psychice jakieś odprężenie
i odmianę... Są to prawa moralne, z których człowiek nie może
zrezygnować, a Kościół musi
o nich nieustannie przypominać.
Jest przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. To
przykazanie jest dla wszystkich!.
I dla tych, co pracują nad książką, i dla tych, co pracują w fabrykach, w stoczni, w kopalni,
w porcie – gdziekolwiek. Boże
przykazanie! Jest ono nie tylko
po to, aby człowiek oddał chwałę
Bogu, ale i po to, aby odpoczął"15.
W czasie pasterzowania Prymasa Tysiąclecia miały miejsce
w Polsce liczne protesty społeczne przeciw reżimowi. I tutaj
jest także godne uwagi zachowywanie się Prymasa. Kardynał

Wyszyński nie wzywał do walki,
nie zaostrzał napięć, ale uspokajał. Wskazywał władzy komunistycznej na konieczność odejścia
od polityki terroru, zakłamania,
restrykcji i ograniczania wolności
sumienia i wyznania. W końcowych latach swej posługi Prymas
doczekał się zrywu społecznego
pod sztandarem „Solidarności”.
Opowiedział się wówczas za koniecznością reform społecznych
w duchu społecznych encyklik
papieży. Popierał żądania i postulaty robotników, ich prawo
do zrzeszania się w Niezależnych
Samorządnych Związkach Zawodowych. Jednocześnie jednak tak
sterował sytuacją w kraju, aby nie
narazić bezpieczeństwa i suwerenności Ojczyzny16.
Działania Prymasa w obronie
praw Kościoła do swobodnego
pełnienia jego misji w narodzie
popierali polscy biskupi, a wśród
nich mocno wspierał politykę kościelną Prymasa przede wszystkim kard. Karol Wojtyła. Sam miał
niemałe kłopoty z budowaniem
świątyń dla ludzi, zwłaszcza
w dużych i średnich miastach,
gdzie powstawały nowe dzielnice i osiedla. Przykładem tu
może być Nowa Huta, Bieńczyce, Mistrzejowice czy Wzgórza
Krzesławickie17.
Nasi hierarchowie, o których tu mówimy, wyznaczyli
dzisiejszym pasterzom Kościoła
w Polsce, Europie i w świecie, jak
trzeba być zatroskanym, odważnym i jednoznacznym w trosce
o dobro Kościoła. Dzisiaj dyktatura komunizmu przeobraziła się
w dyktaturę relatywizmu i politycznej poprawności. Dzisiejsi
wrogowie Kościoła chcą zniszczyć autorytet pasterzy, zmusić
ich do milczenia, zepchnąć,
zastraszyć. Winniśmy wspierać
naszych pasterzy, kapłanów,
wiernych świeckich i mówić im:
Nie lękajcie się! Mówcie, działajcie, módlcie się!.
Promotorzy rodziny
i nauczyciele zdrowego
patriotyzmu.
Troska o rodzinę
Ks. kard. Stefan Wyszyński
i św. Jan Paweł II zostawili nam
wspaniałe wypowiedzi na temat rodziny, jako podstawowej
komórki życia społecznego
i rodziny rodzin jaką jest naród
i ojczysty dom. Jak mocno problematyka małżeństwa i rodziny leżała Prymasowi na sercu
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świadczy fakt, że w programie
Wielkiej Nowenny, przygotowującej naród do świętowania millennium chrześcijaństwa w Polsce, aż trzy lata poświęcił Prymas
małżeństwu i rodzinie. Trzeci rok
Wielkiej Nowenny (1959 - 1960)
był poświęcony hasłu: „Przyrzekamy stać na straży budzącego
się życia". Czwarty rok Wielkiej
Nowenny (1960 - 1961) upływał pod hasłem: „Przyrzekamy
wierność małżeńską", zaś piąty
rok miał hasło: „Przyrzekamy
świętość ogniska domowego"
(Rodzina Bogiem silna).
Coś podobnego należy powiedzieć o św. Janie Pawle II.
Z racji swojego papieskiego
urzędu św. Jan Paweł II ubogacił
Kościół i świat wspaniałymi tekstami dotyczącymi małżeństwa
i rodziny. Wymieńmy tu tylko
dwa najważniejsze: Adhortację
apostolską „Familiaris consortio"
o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym,
ogłoszoną 22 listopada 1981
roku oraz List apostolski do rodzin z okazji Roku Rodziny 1994,
ogłoszony 2 lutego 1994 roku.
Trzeba by też przypomnieć, że
już na początku swego pontyfikatu wiele uwagi małżeństwu
i rodzinie poświęcił Papież w cyklu katechez środowych, zatytułowanych: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich", wygłoszonych
w latach 1979 - 1984.
Uczenie patriotyzmu
Nasi najwybitniejsi hierarchowie: św. Jan Paweł II i kard. Stefan
Wyszyński uczyli nas także zdrowego patriotyzmu. Pozostawili
ważne teksty dotyczące naszej
Ojczyzny. Zachowując porządek
chronologiczny, przypomnijmy
najpierw znane powiedzenie
ks. Prymasa: „Po Bogu kocham
najbardziej Ojczyznę". 25 września 1953 roku, w dzień swego
uwięzienia, Prymas powiedział:

„Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że Prymas zdradził sprawy Boże - nie wierzcie.
Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce - nie wierzcie. Gdyby
mówili, że Prymas stchórzył - nie
wierzcie. Gdy będą mówili, że
Prymas działa przeciwko narodowi i naszej Ojczyźnie - nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej niż
własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej"18.
O miłości do Ojczyzny pięknie
powiedział Prymas w archikatedrze warszawskiej 6 stycznia
1981 roku, a więc kilka miesięcy
przed swoją śmiercią: „Tak często słyszy się zdanie: <Piękną
i zaszczytną rzeczą jest umrzeć
za Ojczyznę>. Jednakże trudniej
jest niekiedy żyć dla Ojczyzny.
Można w odruchu bohaterskim
oddać swoje życie na polu walki,
ale to trwa krótko. Większym nieraz bohaterstwem jest żyć, trwać,
wytrzymać całe lata... Wytrwać
dla Ojczyzny, nabrać zaufania
do niej, mieć gotowość oddania
jej wszystkiego z siebie... Jakże
ważna jest świadomość, że jesteśmy na służbie temu Narodowi,
który przez całe wieki przygotowywał nam ojczystą ziemię,
na której nam wypadło dziś żyć.
Jesteśmy z tym Narodem tak bardzo związani..."19.
Idąc za myślą wielkiego Prymasa, możemy powiedzieć, że
los naszego kraju nie zależy dzisiaj od męstwa na polu walki, ale
od uczciwości w pracy i wybierania mądrych rządców. Obserwując dzisiejsze życie publiczne
możemy powiedzieć, że Polakom łatwiej przychodziło bić się
za Ojczyznę na frontach i
w walkach partyzanckich,
niż dla niej uczciwie pracować. Jest nam dziś potrzebny kapitał społeczny, który
zdobywa się przez uczciwą
i odpowiedzialną pracę
na większą chwałę Boga i na pożytek ludzi, dodajmy na pożytek
Ojczyzny.
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Biskup Karol Wojtyła i kard. Stefan Wyszyński

Z licznych wypowiedzi
św. Jana Pawła II przypomnijmy
dwa teksty. Pierwszy to słowa
wypowiedziane 3 maja 1981
roku na Placu św. Piotra w Rzymie: „Ojczyzna jest darem i jest
równocześnie zadaniem. Na ten
dar składają się całe jej dzieje,
wspólna przeszłość, wiara, ludzie
święci, bohaterowie narodowi,
obyczaje, język, pomniki kultury: literatura, sztuka, nauka".
Ojczyzna to ziemia i groby, jak
głosi napis na bramie cmentarza
w Zakopanem. Ojczyzna więc - to
ogromne bogactwo, powierzone
człowiekowi - to wielki dar, który
należy wielkodusznie przyjąć i
mieć wobec niego wielką cześć.
Ojczyzna jest także zadaniem.
Papież pokazywał nam w czasie
swoich pielgrzymek do Ojczyzny
- jak to zadanie wypełniać.
Wzruszające słowa o ojczyźnie jako matce wypowiedział
św. Jan Paweł II 16 czerwca 1983
roku podczas przemówienia
powitalnego na warszawskim
Okęciu na rozpoczęcie Drugiej
Pielgrzymki do Ojczyny; powiedział tak: „Pierwszym słowem
wypowiedzianym w milczeniu
i na klęczkach, był pocałunek tej
ziemi, ojczystej ziemi...Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma

jednak dla mnie sens szczególny.
Jest to jakby pocałunek złożony
na rękach matki - albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską.
Polska jest matką szczególną.
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza
na przestrzeni ostatnich stuleci.
Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości
szczególnej"20 Dziś te słowa odczytujemy jako testament dla nas
wszystkich. Winniśmy ojczyznę
traktować jako matkę.
W końcowych słowach tego
przedłożenia trzeba powiedzieć,
że przedstawieni tu hierarchowie: bł. kard. Stefan Wyszyński
i św. Jan Paweł II są wielkim
darem Pana Boga dla Kościoła,
dla naszej Ojczyzny i dla świata. Można ich nazwać prorokami
naszych czasów, nauczycielami
i świadkami wiary Kościoła naszej
epoki. Ich dziedzictwo myślowe
i całe dzieło życia wytycza nam
drogę, którą powinniśmy iść, by
wygrać życie doczesne i wieczne.
Wykład wygłoszony podczas
wydarzenia: „Przystanek Niepodległość VI" w Polanicy - Zdroju,
4 września 2021 r.
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GERHARD FRANZISKUS JOHANNES HIRSCHFELDER
Gerhard Franziskus Johannes Hirschfelder (*17. Februar
1907 Glatz (Kłodzko); † 1. August 1942 KZ Dachau) – deutscher römisch-katholischer
Priester des Dekanats Glatz
(Kłodzko) der Erzdiözese Prag,
charismatischer Seelsorger und
überzeugter Verteidiger der
katholischen Jugend gegen
den Nationalsozialismus. Von
der Gestapo verhaftet und in
einem deutschen Konzentrationslager gequält. Märtyrer
der katholischen Kirche für
die Verteidigung des Schatzes
des Glaubens und der Humanität, selig gesprochen am 19.
September 2010 im Dom der
Diözese Münster.
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1. Lebenslauf
Geburt und Beginn des christlichen Lebens
Er wurde im ältesten Stadtteil
vor dem ehemaligen Grünen Tor
– in der Wohnung der Eltern seiner Mutter – um 16 Uhr geboren
als unehelicher Sohn des Besitzers eines Stoffladens – Oswald
Wolff – und der Schneiderin –
Fräulein Maria Hirschfelder (*
13.12.1881; † 16.02.1939), Tochter
des Lithographen August Hirschfelder (* 1841 in Glogau (Głogów;) † [?]) und der Agnes geb.
Schwantag (* [?]; † 17.02.1939).[1]
19.02.1907 – wurde er in
der Glatzer Kirche Mariä Himmelfahrt von den Obervikar
Augustin Bergmann getauft (er
erhielt drei Vornamen: Gerhard,
Franziskus und Johannes).[2] Am
liturgischen Ritus nahmen nur
der Taufpate Franziskus Hirschfelder und der Glasmeister (Marias
Bruder) teil. Die fehlenden Zeugen wurden durch den örtlichen
Glöckner ersetzt. Gerhard erhielt
im Alter von elf Jahren in derselben Pfarrkirche das Sakrament
der Firmung und nahm den Namen Benedikt an.{3]
Kindheit [4]
Als Junge lebte Gerhard zunächst in der Nähe des Glatzer
Rathauses, in der ehemaligen
Schwedeldorfer Straße 10 (ul.
Szalejowska 10, jetzt ul. Armii
Krajowej 6, und nach fünf Jahren im Gebäude des ehemaligen
Hotels „Zum Weissen Lamm” in
der Grünen Straße, (derzeit ul.
Wojska Polskiego 6). Von Kind
an spielte er am liebsten Messe
und hielt schon damals „feurige”
Predigten.
Schul und Gymnasialbildung [5]
Nach seinem sechsten Lebensjahr begann er seine Bildung
an einer Grundschule (deutsch:
Volksschule oder Knabenschule
– zu Ehren des damaligen Bürgermeisters von Glatz (Kłodzko) auch Franz-Ludwig-Schule
genannt) in der ehemaligen
Frankensteiner-Straße, heute
Adam Mickiewicz-Sekundarschule Nr. 1, ul. Wyspiańskiego

2). Nach Abschluss von vier Klassen hatte er eine mehrmonatige
Pause, danach wurde er Schüler
des Königlichen Katholischen
Gymnasiums in der Altstadt, das
sich im Gebäude des ehemaligen
Jesuitenkollegs (dt. Staatliches
Katholisches Gymnasium zu
Glatz; derzeit B. Chrobry-Lyzeum, ul. Wojska Polskiego Straße 11) befand. Acht Jahre lang
wurde er hier unterrichtet. Am
3. März 1927 bestand er seine
Reifeprüfung (das Zeugnis dokumentiert seine musikalischen
und grafischen Talente, enthält
aber auch die Note ungenügend
in Griechisch).

Seliger Kaplan
Gerhard Hirschfelder

Jugendzeit [6]
Während seiner Gymnasialzeit war er Mitglied und später
auch Moderator der Jugendgruppe der katholischen, kirchlichen
und liturgischen Bewegung Quickborn. Die Organisation wurde
in Neisse (Nysa) (1909) gegründet
und bis 1933 von Prof. Romano
Guardini geleitet. Bereits 1920
war sie in ganz Deutschland als
bedeutender Verband der katholischen Jugend bekannt (Nach
dem Krieg wurde diese Organisation zu einer Art Vorläufer
der Licht-Leben-Bewegung, der
sogenannten Oase von Priester
Franciszek Blachnicki). Die christlichen Werte und Einstellungen,
die in Quickborn gepflegt wurden, prägten und integrierten
Gerhards Persönlichkeit und
entwickelten in ihm Tapferkeit, Mut und Talente. In diesem
Kreis menschlicher, kirchlicher
und liturgischer Formation und
Freundschaft fand er wertvolle
Erfahrungen und Grundlagen für
seine zukünftige seelsorgerliche
Arbeit, insbesondere mit jungen
Menschen. Er setzte seine Tätigkeit in Quickborn auch während
der Zeit als Geistlicher fort.
Theologiestudium
und Priesterweihe [7]
Obwohl die Tatsache, ein
uneheliches Kind zu sein, ein
kanonisches Hindernis auf
dem Weg zum Priestertum war
(CIC von 1917, S. 984.1), erhielt
Gerhard die Zustimmung der
gesetzlich vorgeschriebenen kir-
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chlichen Behörden. Vom 4. April
1927 bis zum 2. Mai 1931 lebte
er auf der Breslauer Dominsel im
Konvikt der Theologiestudenten
und wurde sogar zum Dekan der
Alumnen gewählt. Er studierte
Philosophie und Theologie an
der Theologischen Fakultät der
Schlesischen Friedrich-WilhelmUniversität; die Universitätsgemeinschaft bestand aus einer
Gruppe herausragender Professoren, aus der in den Jahren
1902-1954 elf Nobelpreisträger
hervorgingen. Zu dieser Zeit
waren neben Gerhard drei weitere Alumnen aus der Grafschaft
Glatz, die eine finanzielle Unter-
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stützung vom sog. Priesterhilfswerk des Dekanats bekamen.
Nachdem er vier niedrigere
Weihen erhalten hatte, erhielt er
in monatlichen Abständen drei
weitere höhere Weihen: Subdiakonat (22. November 1931),
Diakonat fünf Wochen später
(29. Dezember 1931); und am
31. Januar 1932 erhielt er in der
Breslauer Kathedrale das Sakrament des Priestertums aus den
Händen des Breslauer Metropoliten Kardinal Adolf Bertram (19141945). Er blieb jedoch Presbyter
der Erzdiözese Prag und unterlag
der kirchlichen Gerichtsbarkeit
von Kardinal Karl Kašpar (19321941). Von da an gehörte er einer
Gruppe von etwa 140 Geistlichen
an, die das Presbyterium des Dekanats Glatz (Kłodzko) und den
preußischen Teil der Prager Metropole bildeten. Die Struktur des
Dekanats bildeten 55 Pfarreien
und 9 kleinere territoriale Einheiten. 1933 gab es in der Grafschaft Glatz 124.507 Einwohner,
d.h. 107.228 Katholiken, 13.501
Protestanten und 194 Juden. Im
Jahr 1941 dienten rund 104 Diözesan -- und 34 Ordenspriester
den 160.000 örtlichen Katholiken. 87,1% der Bevölkerung des
Kreises Glatz (Kłodzko) (68.903
Personen) nahmen an den Reichstags- wahlen im März 1933
teil. Die NSDAP (26.594) gewann
und schlug die katholische Partei
Zentrum (19.856).
Aufgrund der unehelichen
Herkunft von Kaplan Gerhard
Hirschfelder entschied Pfarrer
Dr. Franz Monse, dass der NeoPresbyter seine Primizmesse am
1. Februar 1932 nur auf bescheidene, sogar intime Weise feiern
durfte (d.h. in Begleitung seiner
nächsten Angehörigen). Der Ort
der eucharistischen Feier, 24 km
von Glatz (Kłodzko) entfernt, ist
der kleine Kurort Bad Langenau
(Długopole-Zdrój) (hier lebten
etwa 500 Einwohner) und genauer gesagt die Kapelle der
Herz-Jesu-Schwestern. Auf
dem Primizbild von Kaplan Gerhard stand ein beredtes Motto:
„Christus, unser Osterlamm, ist
geschlachtet, Alleluja!”.
Charismatische
Erfahrungen
und priesterliche
Spiritualität [8]
Als Mitglied der Priestergemeinschaft der internationalen
katholischen Schönstatt-Bewe-

gung (gegründet 1914 von Pater
Josef Kentenich, SAC) profitierte
er von ihrem charakteristischen
marianischen, pädagogischen
und apostolischen Geist. In
Tscherbeney (Czermna) und Habelschwerdt (Bystrzyca Kłodzka)
übte er mit großem Engagement
die Funktion des Vorsitzenden
und kirchlichen Assistenten der
örtlichen Verbände aus, besonders aber setzte er sich für den
internationalen Arbeiterverband
der Kolping-Familie (im Interesse
eines würdigen Lebens von Handwerkern und Arbeitern wurde
er 1841 von Pater Adolph Kolping gegründet) ein.
Kaplan Gerhard stand höchstwahrscheinlich in Kontakt mit
den Redemptoristen, die sich auf
Volksmissionen spezialisiert hatten, denn er suchte nach religiösen und pastoralen Mustern in
ihrer geistlichen Ausrichtung. Ab
1900 erweiterten die Redemptoristen ihre Seelsorge über
das Marienheiligtum in Wartha
(Bardo Śl.); wohlgemerkt: in
den Personalakten von Kaplan
Gerhard ist ein posthumes Bild
des bedeutenden Redemptoristen Franz Xavier Franz (* 11.
Dezember 1864, Tscherbeney
(Czermna); † 13. III 1926, Breslau
(Wrocław)). Eine seltene Form
der Identifikation mit dem Geist
der Redemptoristengemeinde
ist auch die Unterschrift von
Gerhard Hirschfelder auf dem
Erstkommunionzeugnis: Kaplan
Gerhard Majella Hirschfelder [Januar 1937].
Priesterlicher Dienst [9]
Die zehnjährige Priesterzeit
und Tätigkeit von Kaplan Gerhard
Hirschfelder kann in drei Phasen
unterteilt werden. Die erste war
die siebenjährige Arbeit als Kaplan in der Pfarrei St. Bartholomäus in Tscherbeney (Czermna).
Die zweite Phase war die fast
dreijährige Dienstzeit, sowohl als
Kaplan der Pfarrei St. Michael in
Habelschwerdt (Bystrzyca Kłodzka) als auch als Diözesanjugendseelsorger der Grafschaft Glatz.
Die dritte, knapp 12-monatige
Lebensphase des herausragenden Bewohners von Glatz, bestand aus Verhaftung und Inhaftierung in zwei Gefängnissen –
in Glatz (Kłodzko) und in Wien
(1. August 1941 – 24. Dezember
1941) sowie im Konzentrationslager Dachau (27. Dezember
1941 – 1. August 1942).
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Priester GH mit Pfadfindern in Tscherbeney

Kaplan des „Böhmischen
Winkels” -- der Pfarrei St. Bartholomäus in Tscherbeney
(Czermna) 1932-1939
In den ersten sieben Jahren
(1. April 1932 – [?] Februar 1939)
diente Kaplan Gerhard, der 29.
Kaplan in der Geschichte, an
der Seite des zuckerkranken
Pfarrer Augustin Hauffen (*
3. Juni 1885; † 11. September
1939). Er beschäftigte sich mit
der Seelsorge der Kinder und Jugendlichen und vertrat oft den
unpässlichen Vater der Gemeinde. 1933 wurde Tscherbeney
(Czermna) von 2.041 Menschen
bewohnt, und die gesamte Gemeinde bestand aus sieben Dörfern mit über 4.400 Gläubigen
(im nahe gelegenen Kudowa,
dem führenden kardiologischen
Kurort in Deutschland, lebten zu
dieser Zeit 1.855 Menschen und
1939 – 2.199). Bei den Reichstagswahlen am 5. März 1933 gaben
die Einwohner von Tscherbeney
(Czermna) 315 Stimmen für die
NSDAP und 868 Stimmen für die
anderen Parteien ab. Bei den vorangegangenen Parlamentswahlen am 6. Juni 1920 erhielt die
katholische Partei „Zentrum“ die
Unterstützung von 777 Stimmen
und die übrigen Parteien 170
(siehe N. Bartonitschek, Grenzeck/Tscherbeney von A bis Z,
Stolberg 2007, S. 61).
Die Priester der Dorfpfarrei
Tscherbeney (Czermna), d.h.
des „Böhmischen Winkels" betreuten mit Seelsorge etwa 4,5
Tausend Gläubige. Sie dienten in
drei Kirchen, in Kapellen von vier
Ordenshäusern, in der Caritas-Einrichtung, in Ausbildungsstätten für weibliche und männliche
Jugendliche sowie bei Treffen mit
etwa sieben Bruderschaften und

vielen Vereinen. Was die Spende
des Taufsakramentes betrifft, taufte Kaplan Gerhard vom 8. April
1932 bis 12. Februar 1939 in der
Pfarrkirche 449 Kinder von insgesamt 634 Personen, die durch die
Taufe dank dem kranken Pfarrer
und den ihn ersetzenden Priester-Kurgäste, in die Kirche aufgenommen wurden.
In der Pfarrei Tscherbeney
(Czermna) gab es viele Sportverbände (Sportclub Preußen
23 mit Fußball- und Gymnastikabteilung, Skiclub Rauhreif und
Militär-Verein) und sozialkulturelle Verbände (freiwillige Feuerwehr, Theatergruppe, Pfadfinder,
Kreuzbund, Kolpingfamilie und
Jungkolping) [10]. In der Kirche
gab es einen Chor, die Marienkongregation, die Union der
katholischen Frauen und einen
Jugendverband, der mit der
Gründung der Hitlerjugend
verboten wurde.
Kaplan Gerhard Hirschfelder hatte unter den Priestern
einige Freunde und engagierte
Kameraden. Zusätzlich zu seiner
Opferbereitschaft zeigte er mit
seiner fröhlichen und heiteren
Gesinnung eine evangeliumsbezogene Offenheit. Mit prophetischem Predigen und einer
kompromisslosen, moralischen
Haltung gab er ein leuchtendes
Zeugnis seines Lebens. Dank
dieser Eigenschaften erlangte
er schnell Anerkennung beim
Prager Metropoliten, die Freundschaft des Pfarrers Augustin
Hauffen und große Beliebtheit
bei Jugendlichen und Erwachsenen [11]. Es ist offensichtlich,
dass er für die atheistischen
Führer der NSDAP, die Gewalt
und den Kult des Führers der
Nation als „neuen Messias” förderten, unerwünscht und sogar
wettbewerbsfähig geworden ist,
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insbesondere im Bereich der Formation der jungen Generation.
Obwohl der führende Politiker
der NSDAP – der Schuhmacher
Paul Škoda (* 29. Juni 1901; †
nach dem 20. April 1945) aus
dem Dorf Schnellau (Słone) (Teil
der Pfarrei Tscherbeney) stammte, war der örtliche NSDAPVorsitzende Arno Rogard der
wichtigste ideologische Gegner
und Haupttäter der Verfolgung
von Kaplan Gerhard durch die
Gestapo (ursprünglicher Name:
Rogowski * 2. Juni 1895 Bad Reinerz (Duszniki-Zdrój). Dieser
nichtgläubige Faschist arbeitete
als Lehrer sowohl in Tscherbeney
als auch in der evangelischen
Schule von Bad Kudowa.
Der standhafte und charismatische Priester Gerhard erzog
junge Menschen im Geist des
Evangeliums und seine Lehren
sowie religiöse Mysterien und
Theateraufführungen waren bei
jungen Menschen sehr beliebt
(auf dem Foto rechts – Priester
GH mit Pfadfindern in Tscherbeney). Trotz der Einschränkungen
der Nazis setzte er beflissen die
Formation des liturgischen Dienstes mit großer Freude fort. Infolgedessen wurde versucht, den
charismatischen Priester auf verschiedene Weise einzuschüchtern und aufzuhalten. Die Gestapo setzte Überwachung ein,
stenographierte demonstrativ
die Predigten des Priesters und
lud ihn zu Verhören vor. Kaplan
Gerhard wurde mehrmals von
faschistischen Schlägern zusammengeschlagen.
Er verteidigte den transzendenten Charakter der menschlichen Person und sprach sich in
seinen Predigten nicht direkt
gegen die Nazis aus. Auf intelligente und aufopfernde Weise
unterstützte er geistig, so weit
wie möglich, die Mitglieder
verbotener katholischer Organisationen. Und er tat es nach
der prophetischen Strategie des
Gründers der Schönstatt-Bewegung, Pater Dr. J. Kentenich, SAC.
Genau wie dieser herausragende Pallottiner (nach Ansicht von
Johannes Paul II. ist J. Kentenich
„einer der größten Priester des
20. Jahrhunderts"), verteidigte
Kaplan Gerhard die Seele der
Nation, stärkte den Glauben,
die Frömmigkeit und die Haltung des Gebets, und errichtete
so eine Barriere gegen die Verbreitung der nationalsozialistischen Ideologie. Der stand - hafte
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Priester versammelte junge Leute
aus Tscherbeney und anderen
Nebendörfern, um die christlichen Werte zu praktizieren (er
versammelte sie zum Gemeindegebet an zahlreichen Bildstöcken
am Straßenrand).
Oberkaplan der Pfarrei
St. Michael in Habelschwerdt
und Jugendseelsorger der
Grafschaft Glatz (1939-1941)
Die christliche Kontraposition
von Kaplan Gerhard Hirschfelder
ließ ihn von der Gestapo „unter
die Lupe” und „ins Visier” nehmen. Darüber hinaus verlor er im
Jahr seiner Versetzung nach Habelschwerdt, also in eine größere,
zusätzliche Stadtpfarrei, an der
Schwelle von 1939, zwei seiner
engsten Verwandten [12]. Der
erste schmerzhafte Schlag kam
am 16. Februar. In den Strömungen der Glatzer Neiße kam seine
Mutter Maria ums Leben (* 13.
Dezember 1881). Infolge der
Verfolgung durch die Nazis ist
sie im Alter von 54 Jahren heimgegangen. Ihr Sohn hat sie
selbst begraben, weil wegen
Erpressungen und dem Druck
niemand anderes es tun wollte.
Am nächsten Tag starb seine Großmutter Agnes (geb. Schwantag,
geboren in Krehlau (Krzelów)
bei Wohlau (Wołów)). Nach der
Ankunft in Habelschwerdt (Bystrzyca) im August 1939 setzte
der standhafte Priester, der sich
des Ausmaßes der auf ihn wartenden Bedrohungen bewusst
war, ein Testament auf und
unter- zeichnete in der mit der
Priesterunion „PAX” verbundenen
Versicherungsgesellschaft eine
eigene Versicherungs- police
in Höhe von 5.000 Mark, um im
Todesfall das Erzbischöfliche Generalvikariat in Glatz finanziell zu
unterstützen.
In der Zeit vom Februar
1939 bis zum 1. August 1941,
d.h. knapp 3 Jahre lang, diente Kaplan Gerhard aufgrund
der Entscheidung von Pfarrer
Dr. Franz Monse (ab 1937 Glatzer Dechant und Vertreter des
Prager Metropoliten) [13] als
Kaplan der Pfarrei Sankt Michael in Habelschwerdt. Er tat
es zunächst an der Seite des
Pfarrers Pius Jung (1910-1940).
Der Ortswechsel seines Priesterdienstes sollte ihm angesichts
der zunehmenden Belästigung
durch die Nazis einen Moment
des Friedens geben. In der Pfarrei

Kpl. GH mit der Familie Pabel im Jahr 1941

dienten außer dem Pfarrer noch
zwei weitere Priester. Im Oktober 1939 wurde der Kaplan Adolf
Langer (* 4. November 1902; †
6. Juni 1965) zum Oberkaplan
befördert. Er kam aus dem Dorf
Schnellau (Słone) in der Pfarrei
Tscherbeney (Czermna). Er war
eine anerkannte Autorität unter
den Geistlichen der Grafschaft
Glatz und wuchs als potenzieller
Kandidat für das Amt des Glatzer
Großdechanten auf. Nach dem
Tod des Pfarrers Jung im Januar
1940 wurde er sein Nachfolger
bis 1946. Die Priester Adolf und
Gerhard kannten sich noch aus
der Zeit ihres Studiums. Sie verstanden sich ausgezeichnet und
wurden sogar Freunde. Kaplan
Gerhard zeichnete sich durch
eine starke, kompromisslose
und kontaktfreudige Persönlichkeit aus. Im Handeln blieb
er konsequent, standhaft und
furchtlos. Um die Wende von
1939/40, als der Religionsunterricht in Schulen und Gymnasien verboten wurde, führte der
charismatische Priester Formationsunterricht für Kinder in der
Kirche durch, und Jugendliche
lud er in ihre Familienhäuser zu
sog. Glaubensstunden ein (auf
dem Foto links – Kpl. GH mit der
Familie Pabel im Jahr 1941, aus
dem Archiv von TF.) [14]. Im Juli
1939 wurde er vom Generalvikar Prälaten Franz Monse zum
Diözesanjugend- seelsorger der
Grafschaft Glatz ernannt. Von
da an leitete er einer – seits die
Treffen der Verantwortlichen
für die Bildung der jungen Generation in einzelnen Gebieten
des Dekanats und andererseits
organisierte er Wallfahrten nach
Albendorf (Wambierzyce) und
Maria Schnee (Maria Śnieżna).
Tausende Jugendliche aus der
ganzen Grafschaft nah – men
daran teil. Am 8. Juni 1941, also
knapp zwei Monate vor der In-

haftierung, fand die letzte große
Wallfahrt nach Albendorf statt,
an der trotz der gleichzeitig stattfindenden Jugendmilitärübungen bis zu 2.300 Mädchen und
Jungen teilnahmen (auf dem
Foto rechts aus dem Archiv
von TF). Kaplan Gerhard feierte
die heilige Messe und hielt die
Predigt.
Der unbezwingbare Glatzer
realisierte konsequent den ihm
im christlichen Geist anvertrauten „Frühling der Kirche”. Die
Führer der NSDAP beschuldigten ihn, junge Menschen von
den Parteiorganisationen, der
Hitlerjugend und dem Bund
Deutscher Mädel abzulenken. Er
wurde immer öfter überwacht. Er
wurde gewarnt und die Drohungen wurden in die Tat umgesetzt.
Es wurde die Taktik angewandt,
Predigten zu belauschen und
ihren Inhalt an die zuständigen
Behörden weiterzuleiten. Aufgrund antinazistischer Ansichten, eindeutiger Aussagen und
unerschütterlicher Einstellungen,
wurde der Jugendseelsorger von
der Gestapo ständig beschattet
und wiederholt verhört.
Die politische Geheimpolizei betrachtete ihn als Feind der
Nation und des Dritten Reiches.
Infolgedessen begingen Schläger
aus den Reihen der Hitlerjugend
auf Geheiß der nationalsozialistischen Behörden Schändungen
kleiner religiöser Architektur,
welche die katholische Gemeinschaft in Habelschwerdt bis ins
Innerste berührten. (Man hat auf
das Christusbild am Holzkreuz
aus dem 18. Jahrhundert in der
Wüstungspromenade zum Dorf
Hohndorf (Wyszki) geschossen
und die Köpfe von vier Heiligen
an einem Bildstock am Straßenrand abgeschlagen).
In der Sonntagspredigt,
unmittelbar nach den barbarischen Ereignissen, verteidigte
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Kaplan Gerhard Hirschfelder auf
das NS-Regime anspielend, die
Heiligkeit zerstörter religiöser
Symbole, die dazu dienen, die
transzendente Dimension der
menschlichen Person zu bewahren. Am Ende formulierte er
seine treffende Überzeugung:
„Wer der Jugend den Glauben
aus dem Herzen reißt, ist ein Verbrecher.”[15] Diese Worte waren
die direkte Ursache für die Verhaftung des Priesters am 1. August 1941 in Habelschwerdt. Die
Gestapo tat dies auf großspurige
Weise und demonstrierte volle
Macht und Kontrolle.
Der standhafte Verteidiger
der christlichen Identität wurde während der sogenannten
Glaubensstunde für Jugendliche gefangen genommen und
ins Glatzer Gefängnis gebracht.
Verhaftung, Transport,
Gefängnis, KZ Dachau
In den 1930er und 1940er
Jahren wurden aus der Gruppe
von ungefähr 140 Priestern des
Dekanats Glatz mindestens 30
Geistliche (darunter 2 Mönche)
von der Gestapo unterdrückt
(häufige Überwachung, Verhöre,
Verbot der Katechese und schließlich hohe finanzielle Strafen
[16]. Zu dieser Gruppe gehörten neben dem herausragenden
Glatzer auch seine beiden Freunde – Priester Adolf Langer (ab
1940 Pfarrer in Habelschwerdt)
und Priester Konrad Leister (*9.
Februar 1908 aus der Nähe von
Habelschwerdt; † 24. Oktober
1981; angehender Doktor der
Theologie, talentierter Prediger,
Verkündiger des Evangeliums
und Schriftsteller; ab 1940 Pfarrer in Voigtsdorf (Wójtowice) bei
Habelschwerdt).
Mit außergewöhnlicher
Sorgfalt versuchte die Gestapo
den Kaplan Gerhard Hirschfelder – den Jugendseelsorger der
Grafschaft Glatz zu bändigen (die
deutschen Nazis verfolgten besonders diese sozialen Gruppen).
Als Obervikar von Habelschwerdt
blieb der standhafte Glatzer im
Jahre 1941 über vier Monate lang
ohne Gerichtsurteil (1. August –
5. Dezember 1941) im Gefängnis
in Glatz.
In dem Wunsch, sich vollständig an Christus anzugleichen und
der Priestermission treu zu bleiben, schrieb er hier für seinen
eigenen Gebrauch seine Kreu-

zweg-Meditationen. Von dem
unerschöpflichen Geist Kaplan
Gerhards pastoraler Liebe zeugt
u.a. die Tatsache, dass er hier die
Kommentare zu den Briefen des
hl. Paulus dem Völkerapostel niederschrieb. Der unbezwingbare
Geistliche formte seine priesterliche Identität auf verschiedene
Weise und stärkte seine bewusste und freiwillige Bereitschaft,
sein Leben hinzugeben.
Am 15. Dezember 1941 wurde er trotz fehlender Gerichtsentscheidung mit der Bahn von
Glatz (Kłodzko) aus transportiert
– zunächst in ein Gefängnis nach
Wien, wo er unter anderem den
Heiligabend verbrachte [17]. Am
27. Dezember 1941 wurde er für
einen Zeitraum von knapp acht
Monaten im Konzentrationslager Dachau inhaftiert (2.796
Priester wurden hier inhaftiert,
darunter 1.780 aus Polen; derzeit ist es der größte Friedhof für
Geistliche in Europa). Auf der
Liste der römisch-katholischen
Priester ist er unter der Nummer
841 aufgeführt, und als Gefangener des KZ Dachau wurde er
durch eine fünfstellige Lagernummer 28972 identifiziert.
Der unerschütterliche Glaube an
Gottes Liebe und die Bedeutung
des Priesteropfers, verbunden
mit der rettenden Passion Christi, waren die dominierenden
Merkmale der Gedanken und
der Briefe des Priesters. Die ersten zwei Monate verbrachte er
im Hochsicherheitsblock Nr. 30,
der hauptsächlich für polnische
Priester bestimmt war. Die letzten, weniger als fünf Monate, ab
dem 24. März 1942 war er aufgrund seines sich verschlechternden Gesundheitszustands
in einem besser ausgestatteten
Block Nr. 26 für deutsche Priester
(mit einer Kapelle und offiziell
gefeierter Liturgie) [18].
Tod
Kaplan Hirschfelder war groß
und schlank. Die unmenschlichen und extrem harten Realitäten des Lagerlebens in der Todesfabrik KZ Dachau belasteten
erheblich seine Gesundheit. In
der Folge war er am Ende seiner
Kräfte und starb nach einigen Tagen des Kampfes am 1. August
1942. Sein kurzes irdisches Leben
beendete er im Lagerlazarett. Offiziell wegen Pleuritis und in der
Tat wegen extremer Erschöpfung

und Unterernährung. Er starb im
jungen Alter von weniger als 36
Jahren und war ein Jahrzehnt
lang Priester. Über die Tatsache
des Todes informierte der Lagerkommandant in routine – und
schablonenmäßiger Form das
Familienmitglied – sei- nen Onkel
Clemens Hirschfelder (Bad Kudowa, Sackisch – Zakrze 72) in
einem Brief vom 10. August 1942.
Gleichzeitig wurde den kirchlichen Behörden in Glatz und Prag
eine stille Beerdigung befohlen.
Die Sendung aus Dachau enthielt
angeblich die Asche der Leiche
von Kaplan Gerhard Hirschfelder,
eingeäschert am 4. August. Die
Urne wurde in einem kleinen,
hölzernen Sarg auf dem Friedhof
der Pfarrkirche in Bad Kudowa,
Tscherbeney beigesetzt.
2. Dankbares Gedenken der
Priester und Gläubigen
Auf die Nachricht von dem
Märtyrertod des Lieblingskaplans entwickelte sich spontan unter den Gläubigen und
seinen Schülern seine Verehrung [19]. Sie wurde jedoch in
der Nachkriegszeit durch die
Umsiedlung der Bewohner des
Glatzer Landes nach Deutschland
gestoppt. In der Diözese Münster
haben treue Freunde – der Priester Dr. Adolf Langer (rechts abgebildet, aus dem Archiv von TF.)
und der Priester Karl Leisner – die
ersten Versionen von Memoiren
und Biografien bearbeitet und
veröffentlicht. Besonders wurden
die Priesterjubiläen von Kaplan
Gerhard Hirschfelder während
der Wallfahrten der Gläubigen
aus der Grafschaft Glatz zur
Schmerzhaften Muttergottes
in Telgte ge- pflegt. Die Bemühungen um das Bewahren
des Gedenkens und des Erbes
von Kaplan Gerhard Hirschfelder wurden auch von seinen
Schülern, den Teilnehmern von
Wallfahrten und liturgischen
Versammlungen unternommen. Unter den letzteren war
u.a. Frau Barbara Franke (*1922
Lewin). In Absprache mit dem
Großdechanten Prälaten Franz
Jung in Deutschland initiierte
sie das Sammeln von Zeugnissen und Erinnerungen über den
Märtyrer des KZ Dachau. Ende
des 20. Jahrhunderts wurden
durch Vermittlung des Diözesanbischofs von Königgrätz [Hradec
Králové] Pater Dominik Duka,
OP, und auch von ehemaligen
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Bewohnern des „Böhmischen
Winkels“, die jetzt in der Tschechischen Republik wohnen, Prozesszeugnisse auf der Grundlage
eines Neun-Punkte-Fragebogens
gesammelt [20].
3. Der Seligsprechungsprozess
Als standhafter Jugendseelsorger war Kaplan Gerhard vor
allem für die junge Generation
ein tadelloses Vorbild für eine
treue, mutige Freundschaft
mit Christus mit der Bereitschaft, sein Leben aus christlicher Liebe zu opfern [21]. Als
reifer, junger Christ und mutiger Zeuge und Verteidiger der
christlichen Würde wird er bis
heute von Deutschen, Polen und
Tschechen verehrt [22]. Der Seligsprechungsprozess von Gerhard Hirschfelder wurde am 19.
September 1998 im St.-PaulusDom in Münster eröffnet, mit
einer heiligen Messe in Konzelebration unter der Leitung von
Bischof Joachim Reinelt, der aus
der Diözese Meißen und Dresden kommt und aus Neurode
(Nowa Ruda) stammt. Am 27.
März 2010 hat Papst Benedikt
XVI. den Tod des Glatzers als
Märtyrertod anerkannt. Die Seligsprechungsfeier fand am 19.
September 2010 im selben Münsterer Dom statt. Diesmal wurde die feierliche, konzelebrierte
Liturgie vom Kölner Metropoliten Kardinal Joachim Meisner
(geb. in Breslau) geleitet [23].
Konzelebranten der Eucharistie
waren drei aus der Grafschaft
Glatz stammende Priester: der
ehemalige Nuntius Erzbischof
Erwin Josef Ender aus Rom, Bischof Joachim Reinelt und Prälat
Franz Jung aus Münster sowie
Erzbischof Dominik Duka OP,
Primas der Tschechischen Republik und Metropolit von Prag,
Bischof Ignacy Dec aus Schweidnitz (Świdnica) [24] und Bischof
Felix Genn, Bischof der Diözese
Münster. Am 10. Oktober dieses
Jahres dankte die junge Diözese
Schweidnitz (Świdnica) (in Bad
Kudowa, Tscherbeney, Habelschwerdt und Bad Langenau
(Długopole-Zdrój) Gott dem
Vater für das Geschenk der reifen Liebe und des Zeugnisses
des vom Evangelium geprägten,
geistlichen Lebensführers des
Glatzer Landes – des seligen Kaplans Gerhard Hirschfelder [25]
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4. Gedenkfeier und liturgische Verehrung
– Auf die Nachricht vom Tod
des Präsidenten der Kolpingfamilie Kaplan Gerhard Hirschfelder
im KZ Dachau, veröffentlichte
Wilhelm Hanusch (Vizepräsident dieser Organisation in
Tscherbeney), der als Drucker in
Bad Reinerz arbeitete, auf verschwörerische Weise (in seinem
Familienhaus) auf Büttenpapier
100 Exemplare der Kreuzwegbetrachtungen des charismatischen
Priesters.
– Das ursprüngliche, sehr
einfache Grab (nach dem testamentarischen Willen von Kaplan
Gerhard angefertigt) wurde im
Zusammenhang mit seiner Seligsprechungsfeier in die Nähe des
Kirchenschiffs der Pfarrkirche in
Bad Kudowa, Tscherbeney verlegt. Der Grabstein aus schwarzem Marmor hat dreisprachige
Inschriften (Polnisch, Deutsch
und Tschechisch) und eine würdige Umgebung erhalten.
– Im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert wurden in
der Pfarrei St. Bartholomäus etwa
100 sakrale Nischen gebaut und
220 Wegkreuze und Bildstöcke
errichtet. Bei verschiedenen
Gelegenheiten wurden sie von
Kaplan Gerhard besucht und er
tat es allein und mit jungen Menschen und er erzog sie zu einer
intimen Beziehung mit Gott. Die
Gläubigen gingen in Prozession,
angeführt von Priestern, zu den
Kreuzen und Bildstöcken zu den
sog. Tagen des Kreuzes. Um an
eine solche Gebetsschule unter
freiem Himmel zu erinnern, d.h.
an eine Initiative von Kaplan Gerhard im Zeitalter der nationalsozialistischen Beschränkungen,
realisierte Priester Tadeusz Fitych
im Mai 2009 die polnische und
deutsche Version der Ausstellung, die dem charismatischen
Jugendkaplan gewidmet war,
mit dem Titel „Gottes Mühlen”
– Wegkreuze und Bildstöcke im
Kudowa-Nachoder Grenzgebiet
(auf den Spuren des Kulturerbes
des Glatzer Landes). In Polen,
Deutschland und Österreich
nahmen an 45 Stationen, an
Vorträgen, Diskussionen und
Workshops, die solchen Denkmälern des lebendigen Glaubens
gewidmet waren, etwa 160.000
Menschen teil (leider wird die Anzahl der Besuche auf der Website
des Autors www.boze-mlyny.eu
nicht erfasst). Der Initiator der
oben genannten Ausstellung
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führt zwei weitere originäre Forschungsprogramme durch, um
des Rubins des Glatzer Landes zu
gedenken und ihn vollständig zu
präsentieren: 1. Kaplan Gerhard
Hirschfelder – Held des Geistes
des Glatzer Landes, Verteidiger
des Glaubens, des Sacrum und
der religiösen Symbole; 2. Kaplan
Gerhard Hirschfelder und die
Schönstattbewegung. Darüber
hinaus ist der Priester Prof. Tadeusz Fitych Autor von drei Büchern
(letztendlich fünf), von über 100
populärwissenschaftlichen und
wissenschaftlichen Veröffentlichungen (einschließlich der einzigen Biographie in Tschechisch),
die sich mit dem Leben und der
Mission des ersten Seligen der
Diözese Schweidnitz befassen.
– In Glatz wurde dem seliggesprochenen Priester eine Straße gewidmet (sie befindet sich
nicht weit von der Pfarrkirche
und den beiden Wohnstellen von
Gerhard Hirschfelder entfernt);
man tat es, um den ersten Jahrestag der Seligsprechung des
unbezwingbaren Jugendkaplans
aus dem Glatzer Land zu feiern.
– Im Laufe der Zeit wurden
Gedenktafeln für den seligen
Kaplan Gerhard enthüllt: u.a. in
Kirchen, die mit dem Dienst des
Priesters verbunden sind, in Marienheiligtümern, die er besucht
hat sowie im Glatzer Gefängnis
(An die Mauer des Gefängnisses
wurde die Gedenktafel 2011
angebracht und die Kapelle,
die nach dem bedeutenden
Glatzer benannt wurde, wurde
2019 eröffnet).
Vor einigen Jahren wählte
der gesamte Studiengang der
Seminaristen eines Studienjahres am Höheren Theologischen
Seminar in Schweidnitz vor der
Priesterweihe, den seligen Kaplan G. Hirschfelder als Patron.
Viele Theologiestudenten der
genannten Hochschule bereiteten Multimedia-Präsentationen vor, die die Lebensbotschaft
des seligen Kaplans Gerhard
Hirschfelder popularisierten
(siehe Anhang 2-3, Bücher von
Priester Prof. T. Fitych, Brief Gottes. Der selige Kaplan Gerhard
Hirschfelder, Heros des Geistes
des Glatzer Landes, Bad Kudowa,
Tscherbeney 2015; nachfolgende Anhänge enthalten Szenarien
von: Abendveranstaltungen,
Wettbewerben, Workshops,
Wanderungen).
– Seit einigen Jahren gibt es
in Bad Kudowa, Tscherbeney, in

der B. Chrobrego Straße 49 ein
kleines Begegnungshaus, das
von seinen Vorkriegsbewohnern
gestiftet, und nach dem seligen
Kaplan Gerhard Hirschfelder benannt wurde.
– Der liturgische Gedenktag
des seligen Gerhard Hirschfelder
ist in der Diözese Münster der
2. August und in der Diözese
Schweidnitz der 19. September. 10 Jahre nach der Seligsprechung fand Kaplan Gerhard
Hirschfelder – der ehemalige
Seelsorger der Gläubigen aus
dem „Böhmischen Winkel” und
Märtyrer des KZ Dachau – noch
keinen Platz im liturgischen Kalender der tschechischen Diözesen. Seine Biografie fehlt auch in
den Internetportalen der Prager
Metropole.
5. Kaplan-Hirschfelder-Wanderweg
Seit 2011 gibt es einen mit
Informationstafeln markierten
Kultur – Touristen – Wanderweg,
benannt nach dem seligen Kaplan Gerhard Hirschfelder, auf
dem man im Glatzer Land reflektierend wandern kann [26].
Seine drei Zweige (Etappen)
und die nachfolgenden Stationen werden von Orten und
Sakralobjekten (Heiligtümern)
gebildet, die mit dem Leben und
dem priesterlichen Dienst des
standhaften Glatzers verbunden
sind. Der Weg ist markiert mit:
einem orangefarbenen lateinischen Kreuz mit dem Buchstaben
H auf weißem Hintergrund.
Etappe 1 (insgesamt um 46
km): Glatz (Kłodzko) — Albendorf
(Wambierzyce), Wallfahrtskirche
Mariä Heimsuchung — Karlsberg
(Karłów) — Tscherbeney (Czermna), Grab des seligen Kaplans G.
Hirschfelder — Bad Kudowa (Kudowa-Zdrój).
Etappe 2 (insgesamt um 45
km): Glatz (Kłodzko) — Spätenwalde (Zalesie), hölzerne Anna-Kirche — Habelschwerdt (Bystrzyca Kłodzka), Pfarrkirche St.
Michael — Hohndorf (Wyszki)
— Bad Langenau (Długopole-Zdrój) › Spitzberg (Igliczna),
Kirche Maria Schnee.
Etappe 3 (insgesamt um
24 km): Kirche Maria Schnee
— Puhu-Pass (Puchaczówka)
— Weißwasser (Biała Woda) —
Märzdorf (Marcinków) — Konradswalde (Konradów) — Winkel-

dorf (Kąty Bystrzyckie), Gerhard
Hirschfelderr – Kapelle.
6. Prophetische Sätze des
charismatischen Priesters
Leider sind die Texte der
Predigten des seligen Kaplans
Gerhard Hirschfelder, die er in
beiden Pfarreien und während
der Wallfahrten zu den Marienheiligtümern gehalten hat, nicht
erhalten geblieben. In dieser
Situation präsentieren wir die
charakteristischsten Erklärungen
und Aussagen.
– Kaplan Gerhard Hirschfelder warnte die Gemeindemitglieder auf verschiedene Weise
vor den Gefahren der „braunen“
Herrscher des Dritten Reiches.
Am Abend nach der Katechese in
Tscherbeney (Czermna) wurde er
von NSDAP-Anhängern angegriffen. Zu den jungen Leuten, die
ihm geraten hatten, „vorsichtiger”
zu sein, sagte er offen: „Kinder,
ich kann nicht anders, wenn ich
sehe, was sich gegen die Kirche
und gegen Menschenwürde tut,
ich muss es vom Herzen loswerden”.
– „Weg mit dem Hakenkreuz!”
(vertrauliche Erklärung an seinen
Freund Wilhelm Hanusch, Vizepräsident der Tscherbeneyer
Kolpingfamilie).
– „Nicht nur die Kultur,
sondern auch der Glaube wird
ruiniert” (aus der Lehre von Kaplan G. Hirschfelder – Jugendseelsorger der Grafschaft Glatz, in
Albendorf (Wambierzyce), Juni
1941). (Kaplan G. Hirschfelder
-Jugendseelsorger der Grafschaft
Glatz, während der letzten Predigt in Habelschwerdt (Bystrzyca
Kł.) 27.07.1941)
7. Schriften
– Medytacje Drogi Krzyżowej
[Kreuzweg-Meditationen] von
1941, herausgegeben in Deutsch:
G. Hirschfelder, Kreuzweg-Gebete des Kaplan Gerhard Hirschfelder aus Habelschwerdt
niedergeschrieben im Gefängnis
zu Glatz in 1941, Cloppenburg
1962, 1963.
– Kommentar zu den Paulusbriefen und Kreuzweg-Gebeten.
Aus dem Nachlass des Dieners
Gottes Gerhard Hirschfelder,
Münster 1999.
– Zensierte Korrespondenz
von Kaplan G.H. aus dem Glatzer
Gefängnis (4 Briefe 19. X -- 14. XII
1941) und aus dem KL Dachau
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(18 Briefe 10, I -- 26. VII 1942 s. Z.
Szczepaniak, Duszpasterz młodzieży ks. Gerhard Hirschfelder
[Jugendseelsorger Kaplan Gerhard Hirschfelder] 1907-1942,
Kłodzko 2010, S. 106-109 und
121-134).

8. Quellen
B. Franke, J. Hoffmann, H.
Melchers, Kaplan Gerhard Hirschfelder, ein Märtyrer aus der
Grafschaft Glatz, (Hrsg.) F. Jung,
Münster 1989.

Monasterien. Beatificationis seu Declarationis Martyrii
Servi Dei Gerardi Hirschfelder.
Sacerdotis Diocesani in odium
Fidei, uti fertur, Interfecti (19071942). Positio Super Martyrio,
Tipografia Guerra s.r.l. Roma
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2002 (Congregatio De Causis
Sanctorum, P.N. 2265), [Akten des
Seligsprechungsprozesses; Wir
können hier die Zeugnisse von
25 Menschen aus Deutschland
und 13 aus der Tschechischen
Republik finden].
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Bp Ignacy Dec

BŁ. KS. GERHARD HIRSCHFELDER W SŁUŻBIE WARTOŚCI
EWANGELICZNYCH. W JEDENASTĄ ROCZNICĘ BEATYFIKACJI
Czcigodny Księże Prałacie
Romualdzie, proboszczu parafii p.w.św. Bartłomieja Apostoła
w Kudowie Czermnej i zarazem gorliwy promotorze kultu
bł. Gerharda;
Czcigodni Księża obecni
w koncelebrze;
Drogie Siostry zakonne i inne
osoby życia konsekrowanego;
Drodzy tutejsi Parafianie, Bracia i Siostry w Chrystusie.
W obecnej homilii najpierw
przypomnę wydarzenie sprzed
jedenastu lat. Następnie przypomnimy sobie krótko drogę życia
bł. ks. Gerharda, by w trzeciej
części zastanowić się, w czym
możemy naszego Błogosławionego naśladować.
Przypomnienia wydarzenia
sprzed jedenastu lat
Dokładnie jedenaście lat
temu, 19 września 2010 roku
była niedziela, kiedy to odbyła się
w katedrze w Münster w Niemczech beatyfikacja ks. Gerharda
Hirsfeldera, o tym samym czasie,
kiedy my dzisiaj sprawujemy tu
przy jego symbolicznym grobie świętą liturgię. Msza święta,
podczas której kard. Joachim
Meisner, ówczesny metropolita
koloński - w imieniu papieża
Benedykta XVI dokonał aktu beatyfikacji, rozpoczęła się o godz.
15.00 w katedrze w Münster,
a zakończyła się o godz. 17.00.
Mszę św. koncelebrowało kilku
biskupów i kilkudziesięciu kapłanów. Wśród biskupów był obecny
arcybiskup Dominik Duka, dzisiaj kardynał i Prymas Czech,
miejscowy biskup ordynariusz
Feliks Gen, arcybiskup Erwin
Ender, były nuncjusz apostolski
w Niemczech, Joachim Reinelt
biskup z Drezna i mówiący te słowa pierwszy biskup świdnicki.
W koncelebrze był także ks. infułat Franz Jung, który wielce
przyczynił się do sprawnego
przebiegu procesu beatyfikacyjnego. Przed końcowym błogosławieństwem przemawiali:
ks. arcybiskup Dominik Duka
z Hradec Kralove, bp Ignacy
Dec oraz ks. infułat Franz Jung.
Po mszy św. beatyfikacyjnej
spotkałem się koło katedry

Msza święta w kościele św. Bartłomieja w Kudowie - Zdroju Czermnej w dniu 19.09.2021 roku pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Ignacego Deca.

z przedstawicielami Polonii, którzy byli obecni na uroczystości
beatyfikacyjnej.
W niedzielę, 10 października
2010 r. o godz. 10.00 sprawowaliśmy mszę św. dziękczynną
za dar beatyfikacji w Kudowie - Zdroju, w Parku Zdrojowym, w Teatrze pod Blachą.
W koncelebrze był Josef Kajnek biskup pomocniczy z Hradec
Kralove, ks. inf. Franz Jung,
ks. inf. Józef Strugarek, siedmiu
księży niemieckich i sporo księży
z naszej diecezji. Msza św. wraz
z homilią była sprawowana
w trzech językach, po polsku,
niemiecku i czesku, modlitwa
eucharystyczna - po łacinie.
Na końcu były przemówienia gości i błogosławieństwo. Następnie
od polowego ołtarza przy pięknej
słonecznej pogodzie wyruszyła
procesja z relikwiami bł. Gerharda do kościoła św. Bartłomieja,
zakończona modlitwą przy symbolicznym jego grobie.
W rok po beat yfik acji,
27 sierpnia i 10 września 2011
roku, przybyli do tej świątyni
i do grobu bł. Gerharda w dwóch
grupach wszyscy księża diecezji
świdnickiej. Następne większe
spotkanie modlitewne, z udziałem wiernych świeckich, miało
miejsce 20 września 2015 roku,
kiedy to świętowaliśmy piątą
rocznicę beatyfikacji. Warto
wspomnieć, że 3 września 2019
roku odbyła się tutaj przy grobie bł. ks. Gerharda konferencja

księży dziekanów. Było także
wiele innych uroczystości, które
organizował ks. prałat Romuald
Brudnowski.
Przypomnienie
drogi życiowej
bł. ks. Gerharda
Hirschfeldera
Bł. Gerhard Hirschfelder
urodził się 17 lutego 1907 roku
w Kłodzku. Już w drugim dniu życia, 19 lutego, został ochrzczony
w kłodzkim kościele p.w. Wniebowzięcia NMP przez ks. Bergmanna. Od wczesnego dzieciństwa
przejawiał zainteresowanie życiem Kościoła, fascynowała Go
zwłaszcza liturgia. W roku 1913
rozpoczął naukę w szkole ludowej w Kłodzku. W 1918 r. w kłodzkim kościele parafialnym przyjął
sakrament bierzmowania. Wybrał
sobie na bierzmowaniu imię Benedykt. W roku 1919 rozpoczął
naukę w Państwowym Katolickim
Gimnazjum w Kłodzku. W latach
gimnazjalnych należał do Federacji Niemieckiej Młodzieży Katolickiej. Po uzyskaniu matury, w roku
1927, abiturient Gerhard rozpoznając dar powołania kapłańskiego, wstąpił do Seminarium Duchownego we Wrocławiu i podjął
studia filozoficzne i teologiczne
na Uniwersytecie Wrocławskim.
Święcenia kapłańskie przyjął
31 stycznia 1932 roku w katedrze
wrocławskiej z rąk kard. Adolfa
Bertrama. Został wyświęcony

dla Ziemi kłodzkiej - Hrabstwa
Kłodzkiego, pruskiej części archidiecezji praskiej. Następnego
dnia, 1 lutego, odprawił Mszę św.
prymicyjną w kaplicy Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Długopolu - Zdroju.
Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „Chrystus nasz Baranek
Paschalny został zabity. Alleluja!”
Po święceniach kapłańskich
ks. Gerhard Hirschfelder został
skierowany do pracy duszpasterskiej w charakterze wikariusza
do parafii w Kudowie - Zdroju
Czermnej. Pracował tu 7 lat. Zaraz
po przybyciu dał się poznać jako
utalentowany i gorliwy kapłan.
Swoją działalnością charyzmatyczną objął przede wszystkim młodzież, wskutek czego
Czermna stała się niebawem
nieformalnym centrum młodzieżowym całej Kotliny Kłodzkiej. Organizował pielgrzymki
do Wambierzyc i na Górę Igliczną, do Marii Śnieżnej, w których
uczestniczyło za każdym razem
po kilka tysięcy ludzi z ziemi
kłodzkiej. Klarowny i nieugięty
w katolickich poglądach i zasadach moralnych, młody kapłan,
stawał się solą w oku potężnego
ruchu nazistowskiego. Z ogromną determinacją bronił młodych
przed hitlerowskimi formacjami
młodzieżowymi. Nie trudno było
przewidzieć, jaki będzie dalszy
scenariusz oddanego Ewangelii i ludziom młodego kapłana.
Szybko nastąpiła reakcja ze stro-
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ny lokalnych przywódców partii
nazistowskiej. Ksiądz Hirschfelder
był inwigilowany, wielokrotnie
przesłuchiwany, zastraszany,
a nawet kilkakrotnie padał ofiarą pobicia przez faszystowskich
bojówkarzy.
16 lutego 1939 r. w nurtach
Nysy Kłodzkiej zginęła jego
matka, którą osobiście pochował, gdyż z powodu szantażów
i nacisków władz, nikt inny nie
chciał tego uczynić.
W t y m s a my m c z a s i e,
w lutym 1939 r., ks. Gerhard
Hirschfelder został przeniesiony
do parafii św. Michała w Bystrzycy Kłodzkiej, co miało
mu zapewnić większe bezpieczeństwo wobec nasilających
się szykan ze strony nazistów.
Jednakże naziści nie dawali
za wygrane. Coraz bardziej go
nachodzili i atakowali. By dokuczyć i upokorzyć społeczność
wierzących, bojówki młodzieży
hitlerowskiej, na polecenie władz
nazistowskich, dopuszczały się
coraz częstszych aktów profanacji kaplic, krzyży i innych
znaków religijnych. Po jednej
z brutalniejszych profanacji krzyża, ks. Gerhard, 27 lipca 1941
roku, wygłosił w bystrzyckim
kościele płomienne kazanie, które zakończył słowami: „Wer der
Jugend den Glauben an Christus
aus dem Herzen reisst, ist ein Verbrecher” („Kto z serca młodzieży
wyrywa wiarę w Chrystusa – jest
przestępcą”). Kilka dni później,
w piątek, 1 sierpnia 1941 roku,
podczas prowadzenia dla młodzieży lekcji religii, został przez
gestapo aresztowany i przewieziony do więzienia w Kłodzku.
W więzieniu kłodzkim przebywał
przez pięć miesięcy, do 15 grudnia 1941 roku – bez oficjalnego
aktu oskarżenia, bez procesu sądowego i bez formalnego wyroku. Tutaj napisał wzruszające rozważania Drogi Krzyżowej. Z tych
rozważań dowiadujemy się, że
był pełen wiary, nadziei, wdzięczności Panu Bogu za swój krzyż
oraz pełen niezłomnej ufności
w Bożą Opatrzność 15 grudnia
bez sądu został wywieziony
do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Na stacji
kolejowej w Kłodzku jedna z kobiet podała mu kilka kanapek,
które zaraz rozdał w wagonie
swoim współwięźniom. Droga
do obozu wiodła przez więzienie w Wiedniu, w którym spędził
święta Bożego Narodzenia. Wnet
po świętach, 27 grudnia 1941

roku przywieziono go i osadzono
w Dachau w bloku 30 przeznaczonym dla księży polskich. Był
to blok o zaostrzonym reżimie.
Na liście rzymskokatolickich księży figurował pod numerem 841,
a jako więzień KL Dachau
miał numer 28972. 24 marca
1942 roku został przeniesiony
do bloku 26, w którym przebywali księża niemieccy. Doświadczony głodem i ciężką pracą,
a także ciężką chorobą, 1 sierpnia 1942 roku, odszedł w opinii
świętości do wieczności. Miał
wówczas niespełna 36 lat życia
i 10 lat kapłaństwa. Prochy spalonego w krematorium świątobliwego kapłana przysłano krewnemu, Klemensowi Hirchsfelderowi
z Kudowy. Ten zaś je przekazał
do Czermnej, parafii pierwszej
posługi duszpasterskiej ks. Gerharda, gdzie spoczęły w grobie
na cmentarzu przy tutejszym
kościele.
Gdy patrzymy na dzieło życia
ks. Gerharda i na jego obozową
śmierć, może się nam przypomnieć dzieło życia i męczeńska śmierć błogosławionego
ks.Jerzego Popiełuszki. Niektórzy mówią, za ks. Romualdem
Brudnowskim, że ks. Gerhard
Hirschfelder to niemiecki Popiełuszko. Można zauważyć, że obaj
błogosławieni są męczennikami
dwóch totalitaryzmów XX wieku:
ks. Hirschfelder - nazistowskiego,
ks. Popiełuszko - komunistycznego. Błogosławionych łączy niemal jednakowa liczba przeżytych
lat oraz miasto Kudowa, gdzie
ks. Gerhard był wikariuszem
i gdzie także – po latach – przebywał ks. Jerzy Popiełuszko jako
kuracjusz. Połączyła ich także
osoba Ojca św. Benedykta XVI,
za której pontyfikatu obydwaj
zostali beatyfikowani i to w tym
samym 2010 roku.
Przesłanie dla nas
bł. ks. Gerharda
Hirschfeldera
Mając na uwadze dzisiejsze
słowo Boże, możemy powiedzieć:
Po pierwsze: bł. Gerhard
przypomina nam o potrzebie
obrony obecności Chrystusa
w naszych sercach i w przestrzeni
życia publicznego. Przypomina
o potrzebie składania odważnego świadectwa o Chrystusie
w dzisiejszym świecie, o Jego
krzyżu i Ewangelii.
Po drugie: bł. Gerhard pokazał nam, że każdy czas jest

odpowiedni, aby wierzyć, aby
kochać, aby być dobrym. Każdy
czas, nawet czas wojenny, czas
szerzącej się nienawiści, jest stosowny, żeby się uświęcać, żeby
żyć Ewangelią, żeby przebaczać
i być dobrym dla innych.
Po trzecie: bł. Gerhard nas
zachęca, abyśmy nie bali się
cierpienia, abyśmy nie narzekali
na trudności, ale przyjmowali to,
co na nas spada jako wolę Bożą
i abyśmy w chwilach doświadczeń zachowywali głęboką więź
z Bogiem. Ks. Gerhard w zapiskach więziennych umieścił słowa modlitwy: „Ja również jestem
wybrany przez Ciebie, aby cierpieć. Panie, dziękuję Ci za to.Taka jest Twoja wola, dlatego chcę
pozostać w mieści cierpienia, jak
długo zechcesz. Chcę czuwać jak
wierny strażnik i modlić się wraz
z Tobą: <Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja
niech się stanie>. Do służenia
Tobie chcę zaczerpnąć sił z Twojej
Drogi Krzyżowej. Panie, umocnij
mnie oraz wszystkich niosących
krzyż, odwagą”.
Po trzecie: bł. Gerhard jest
dla nas wzorem odwagi. Sam
modlił się o odwagę i był rzeczywiście odważnym i mężnym kapłanem. Nikt nie zdołał
go przestraszyć. Gdy widział
szalejące zło, zbezczeszczenie
krzyży i innych znaków świętych,
nie udawał, że tego nie widzi, ale
piętnował te praktyki publicznie
z ambony. Nie szedł na układy.
W sprawach zasad moralnych nie
znał kompromisów. Nie stosował
się do narzucanej poprawności
wobec panującego systemu.
Stał zawsze po stronie prawdy,
po stronie Ewangelii. Jako duszpasterz młodzieży, widział zagrożenia przed nią stojące ze strony
wrogich Kościołowi organizacji
młodzieżowych. Bronił młodzież
przez kłamstwem, przed niewiarą. Wzywał do wierności Bogu,
do życia w prawdzie i miłości.
Po czwarte: bł. Gerhard
przypomina nam o potrzebie
wrażliwości dla biednych, prześladowanych, potrzebujących.
W sytuacjach granicznych, w doświadczeniu głodu, choroby, dbał
nie o siebie ale o innych. Przy stacji ósmej Drogi Krzyżowej napisał: „Na swojej Drodze Krzyżowej
troszczysz się, Chryste, o innych
cierpiących. Ja, Twój naśladowca,
zupełnie bezinteresownie muszę pamiętać w moim cierpieniu
o wszystkich tych, którzy jesz-
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cze więcej cierpią niż ja. Panie,
zmiłuj się nad nimi, udziel także
pociechy i pomocy tym, którzy
jej potrzebują”.
Po piąte: bł. Gerhard pokazał
nam, że w każdej sytuacji należy ufać Bogu, wierzyć w Jego
Opatrzność. W ostatnim liście
z obozu w Dachau z datą 26 lipca
1942 roku, 5 dni przed śmiercią,
napisał: „Siły czerpię z zaufania
w Bożą Opatrzność. Tak spoglądamy w przyszłość. Kapłan jest
pewien, że mamy Jego bezgraniczną miłość”. Ksiądz Gerhard
był oddany Bogu. Ta miłość
do Boga w jego życiu miała
przedłużenie w miłości do ludzi, zwłaszcza do młodzieży
i do chorych.
Po szóste: bł. Gerhard pozostawił nam przykład przyjaźni
z Matką Najświętszą. W refleksji do czwartej stacji Drogi
Krzyżowej zawarł słowa; „Jezu,
Ty chciałeś, żeby Twoja Matka
była świadkiem Twojego cierpienia. Ty nie potrzebowałeś jej
obecności. To my potrzebujemy,
niosąc krzyż, czuć się Jej obecnością pocieszeni. Ona, pogrążona
w smutku, uczy nas jak przyjąć
cierpienie. Matko Niebieska, bądź
przy mnie, kiedy włożą krzyż na
moje ramiona”. A przy stacji trzynastej napisał: „Tylko jeden z Apostołów i kilka pobożnych kobiet
wytrwało pod krzyżem. Wśród
nich i Ty, Matko Boża. Pomóż
i mnie wytrwać pod krzyżem. Nie
opuszczaj mnie, kiedy nadejdzie
godzina mojej śmierci. Matko
Boża, uczyń mnie odważnym
znieść każde cierpienie, pomóż
mi w dźwiganiu krzyża!”. Tak –
Maryja pomogła. I z pewnością
była przy nim, gdy w obozie
umierał. Bierzmy przykład.
Na Matce Bożej nikt się jeszcze
nie zawiódł.
Zakończenie
Prośmy Pana, abyśmy w duchu bł. ks. Gerharda zdobywali
pierwszeństwo w życiu przez
ofiarną służbę ubogim, chorym
i potrzebującym, abyśmy odważnie świadczyli o prawdzie
Ewangelii i bezgranicznie ufali
Bogu i Matce Najświętszej. Amen.
Homilia wygłoszona
w kościele p.w. św. Bartłomieja
w Kudowie Czermnej w jedenastą
rocznicę beatyfikacji ks. Gerharda
Hirschfeldera 19.09.2021 roku.
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Ks. Jerzy Kos

ŚLADAMI PUSTELNI NA ZIEMI KŁODZKIEJ
Radków
Josef Güsmuth żył tutaj
jako pustelnik około 1763 roku.
W tym samym czasie przebywał w Radkowie inny eremita,
Johan Kapistran Schober, który odszedł jednak „po cichu”.
Na jego miejsce przybyli pustelnicy: Michael Hirsch w 1763 roku
i Franz Reich za pozwoleniem dominium Götsch. Hirsch mieszkał
w Radkowie, Reich w granicznym
domku koło Ratna Dolnego.
Z kolei z Radkowa pochodzili
między innymi pustelnicy: Anton
Hertel jako brat Feliks w kaplicy
Wszystkich Świętych w Słupcu
w latach 1890–1930 i Heinrich
Schmidt jako brat Feliks w kaplicy
św. Anny w Nowej Rudzie w latach 1911–1945.
Radochów koło Lądka
Na Cierniaku koło Radochowa stoi kaplica pielgrzymkowa
pw. Matki Boskiej Wspomożenia
Wiernych, będąca wypełnieniem ślubowania Antoniego
Wachsmanna, właściciela gospodarstwa rolnego oraz sołtysa Radochowa. W 1836 roku
zachorował on na ospę. Wskutek
choroby jego twarz wyglądała jak
popękana kora drzewa i obawiał
się, że straci wzrok. Wyleczony
za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny, w 1849 roku
zbudował na Cierniaku małą kaplicę, która została rozbudowana
w 1851 roku z powodu nawału
przybywających tu pielgrzymów.
Strażnikiem kaplicy został Ernestus Haucke, urodzony w Ohlgut
koło Ziębic, który przybył tutaj
14 maja 1853 roku i zamieszkał w pustelni zbudowanej
w tymże roku. Wynagrodzeniem
za poniesione straty było użytkowanie leżących wokół kaplicy
ogrodów. W pustelni wisiał obraz
fundatora, Arnolda Wachsmanna,
zmarłego w 1888 roku. 3 kwietnia 1867 roku został uchwalony
przez patrona (właściciela gospodarstwa nr 34) Statut Praw
i Obowiązków strażnika kaplicy,
zatwierdzony przez miejscowego
proboszcza.Kolejnymi pustelnikami po Hauckem byli: Johannes
Hoheisel, Josef Herzig i strażnicy
kaplicy: Johann August Walter,
Langer, Kinne, Hannig, Schrol-

ler, Kaltenbach. Od 1938 roku
pustelnikiem był Tauber, który
w 1946 roku został wysiedlony
do Niemiec.W miarę upływu lat
kaplica podupadła, a czas zatarł
ślady po pustelni. Lata dziewięćdziesiąte XX wieku były okresem
powrotu tego miejsca do dawnej
świetności. Odnowiono kaplicę,
odrestaurowano malowidła, poprawiono i ufundowano nowe
kamienne stopnie. Obecnie jest
ich 214 i na każdym wyryto napis
upamiętniający fundatora. Wyjątkiem jest stopień czternasty
z tajemniczym gotyckim napisem: „Polnische Freundschaft”
(„Polska Przyjaźń”). W 1999
roku zamieszkał przy kaplicy
brat Elizeusz, który zwyczajem
pustelników o dwunastej w południe bije w dzwon, wzywając
do modlitwy. Swoje życie pustelnicze rozpoczął w 1996 roku
po wiz ycie w Krzeszowie.
Z wambierzyckiego sanktuarium
po kilku latach przeniósł się do
Radochowa.Na blogu znajdujemy rozmowę Pustelnika Elizeusza
ze Zbigniewem Piotrowiczem.
Oto fragment:– Co trzeba zrobić
żeby zostać pustelnikiem – zapytałem, gdy w ciepły czerwcowy
wieczór siedzieliśmy nieopodal pustelni.– Nie można tak
od razu pójść do pustelni. Dojrzewałem do tej decyzji od wielu lat.
W dzieciństwie dużo chorowałem. Później skończyłem szkołę
ogrodniczą i pracowałem krótko
w zawodzie. Właściwie zawsze
lubiłem samotne życie. Przez kilka następnych lat mieszkałem
w klasztorach w Zakopanem,
potem w Przemyślu, Krakowie
i Częstochowie. Pracowałem też
jako opiekun dla niepełnosprawnych. W którymś momencie
postanowiłem pójść za głosem
serca i zdecydowałem się na życie pustelnicze – To jest pierwsza pustelnia?– Właściwie druga.
Pierwsza była w Wambierzycach.
Wykonywałem tam różne prace
wokół bazyliki. Pustelnia usytuowana jest niemal w środku wioski. Przychodzi wielu ludzi, którzy
przeszkadzają, robią głośne uwagi, na przykład, że zbijam jakiś
majątek. Byłem tam 3 lata […]
– A jak wygląda dzień pustelnika?– Wstaje się o trzeciej… […]
No, żeby się zmieścić z brewiarzem. Najpierw mam godzinę

Brat Elizeusz posługujący obecnie
w pustelni w Radochowie.

Pustelnia w Radochowie

Kaplica Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych na Cierniaku koło Radochowa.
Obecna pustelnia w Radochowie
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czytań, potem medytuję… […]
Różaniec jest po drodze do kościoła, na mszę o siódmej. Zajmuje mi to trochę czasu, ponieważ
mam do kościoła w Lądku godzinę drogi […] Głównie jadam jeden posiłek dziennie. Teraz takie
mam założenie, aby jadać tylko
trzy razy w tygodniu […] tradycje
pustelnicze na Ziemi Kłodzkiej
sięgają wielu wieków. W niektórych miejscach, jak na przykład
w Wambierzycach, bywało ich
kilku jednocześnie. W okolicach
Lądka - Zdroju w roku 1945 rezydowało dwóch: jeden na Cierniaku, a drugi pod efektowną gnejsową skałą Iglica na stokach Królówki (784 m n.p.m.). Pustelnia
pod Iglicą powstała w 1813 roku
i dotrwała do roku 1950. Wtedy
to ostatni rezydujący tu pustelnik opuścił to miejsce i trudno
mu się dziwić. Niespodziewanie
dla samego siebie przez pięć
lat musiał żyć w «radzieckiej
strefie okupacyjnej», bowiem
część uzdrowiska i przyległe tereny leśne administrowane były
przez wojska ZSRR. Pewnie nie
bardzo się dogadywał z nowymi administratorami”. Po 1990
roku staraniem Pana Ryszarda
Pełecha i leśniczego Mieczysława Krywienko podjęto się stałej
opieki i remontu wzgórza. Udaje
się pozyskiwać wielu fundatorów
dla kaplicy i otoczenia pustelni.
Wambierzyce
Okazały kościół pielgrzymkowy w Wambierzycach, podniesiony do rangi sanktuarium
i bazyliki, został zbudowany
przez hrabiego Franza Antoniego
von Götzen, a w 1720 roku poświęcony przez prałata Schreibera. Jednak bardziej znanym niż
hrabia Götzen jest wcześniejszy
właściciel Wambierzyc – Daniel
Paschasius von Osterberg, któremu w późniejszych czasach
postawiono w Wambierzycach
pomnik. Jest on budowniczym
wcześniejszego kościoła, który jednak już po kilku latach,
z powodu niebezpieczeństwa
zawalenia się, trzeba było rozebrać. Jemu zawdzięczamy też
kalwarię, około stu kapliczek oraz
inne budowle. Był założycielem
szpitala, dwóch pustelni i wielkim
protektorem Wambierzyc jako
miejsca odpustowego poprzez
wydanie pierwszej książki kaplicowej oraz hymnu „Raduj się, o
Ty, Wambierzycka Pani”. Z dwóch
pustelni jedna była położona na

górze Kalwarii, druga na Nowej
Górze lub inaczej Taborze.
Góra Kalwarii
O pierwszych pustelnikach
na górze Kalwarii dowiadujemy
się z historii Wambierzyc Emanuela Zimmera oraz z akt kłodzkiego wikariatu generalnego:Adam
Firbst żył tutaj od 1685 do 1705
roku i zmarł, mając 72 lata. Stanowisko było ufundowane. Otrzymywał on, tak jak służba dworska, utrzymanie z dominium,
poza tym rocznie dwa sążnie
drewna i jedną sosnę.Andreas
Pohl zmarł w 1715 roku w wieku
76 lat. Franz Elsner, tercjarz, był
wcześniej muzykiem nadwornym
u wrocławskiego biskupa Franza
Ludwika, ponieważ wyśmienicie
grał na oboju i waltorni, wstąpił
do klasztoru Kapucynów w Nysie, który musiał opuścić z powodu silnego skaleczenia nogi.
Po powrocie do zdrowia pielgrzymował do Rzymu, został tam
przyjęty do Trzeciego Zakonu
św. Franciszka, gdzie otrzymał
odpowiednią szatę, następnie
wprowadził się do pustelni
w Niemodlinie, miejscowości położonej historycznie na Górnym
Śląsku. W 1715 roku pojawił się
na górze Kalwarii w Wambierzycach, gdzie podbudowywał
ludzi swoją pobożnością i odwiedzał chorych, by ich pocieszać
i modlić się z nimi. Zmarł, mając
73 lata, 25 kwietnia 1725 roku.
Po nim pustelnię objął Josef Schuckert z Walddürrbach
z Węgier. W Rzymie otrzymał odpowiednią szatę oraz przywilej
noszenia kaptura. W Wambierzycach minoryci zakwestionowali
ten przywilej. Spór trwał cztery
lata. Zmęczony sporem, opuścił
Wambierzyce i jako pustelnik
udał się do dóbr hrabiowskich
Sporksche, gdzie przyjął reguły
joannitów.Kasimir von Schön,
bogaty z domu, poznał w czasie swoich podróży prawie cały
świat i jako starzec z długą, białą
brodą przybył do Wambierzyc,
gdzie zmarł 11 grudnia 1737
roku. Następnym był Karl Groswoda, białoskórnik ze Skalitz,
pobożny mężczyzna. Przebywał tutaj tylko kilka lat, potem
przeprowadził się do Wamberg,
do swojego brata, księdza. Kolejnym był Franz Völkel. W 1763
roku pielgrzymował bez zezwolenia proboszcza do Rzymu. Jego
miejsce otrzymał pustelnik z góry

Tabor, brat zakonny Süßmuth.
Gdy Völkel powrócił i zastał swoje
miejsce zajęte, poczuł się obrażony. W 1764 roku wprowadził
się do pustelni w Ząbkowicach.
Süßmuth zmarł w 1765 roku. Johannes Schober otrzymał szatę
pustelniczą w Czechach od franciszkanów z Opoczna, następnie
przybył na górę Tabor, a w 1765
roku na górę Kalwarię. – Schober cierpiał z powodu dzwonnika
Hauka, który pozbawiał go środków do życia. Nie powiadamiając
nikogo, odszedł więc stąd.Brat
zakonny Onuphrius Pohl zmarł
21 grudnia 1767 roku.Zakonnik Franz Reich został przyjęty
do Trzeciego Zakonu w Rzymie
w 1763 roku. Przysięgę wierności
złożył w 1764 roku. Przybył tutaj w 1768 roku. Surowy asceta,
często się umartwiał i biczował.
Aby uniknąć prześladowań
ze strony dzwonnika Hauka,
wyprosił u proboszcza urlop
na odbycie pielgrzymki, nic
mu nie mówiąc o prześladowaniach. Z Czech napisał, że
nie może już wrócić. Niestety,
Osterberg oddał Kalwarię pod
nadzór ludzi świeckich. Mimo

Pustelnik na tle bazyliki wambierzyckiej

Wambierzycka Kalwaria
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to wydaje się, że proboszcz
przedstawił swoje stanowisko
dzwonnikowi; o prześladowaniach więcej nie słyszano.Reich
zatrudnił jako jego następcę brata Antona Thamma, przyjętego
do zakonu w Rzymie w 1709
roku. Pozostał on w Wambierzycach do 1775 roku. Następnym
był Johann Peuker, stary wdowiec, który był pańskim sługą,

Wambierzycki pustelnik
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potem urzędnikiem w Brzegu,
następnie w wieku 71 lat został przyjęty do franciszkanów
w Kłodzku. Przyjął imię zakonne
Rochus. Po dwóch latach zmarł.
Josef Herrmann, tkacz ze wsi
Kunzendorf koło Krzeszowic.
Miejscowy proboszcz Marx postarał się dla niego o szaty pustelnicze, ponieważ wambierzyczanie byli ponoć poruszeni, gdy
pustelnik chodził przez pewien
czas w kamizelce. Petrus – takie
było jego imię zakonne – pozostawił po sobie opinię bardzo dobrego człowieka. Zmarł w 1792
roku.Franz Nößler został przyjęty
do braci zakonnej i otrzymał imię
Franza z Górnych Ławic, ale z powodu niegodnego zachowania
został pozbawiony zajmowanego
stanowiska. W obecności zebranych ludzi proboszcz zdjął z niego szatę pustelniczą, następnie
Franz Nößler dostał przyznaną
sądownie porcję batów.Brat
Konrad Helbig, dotąd pustelnik w Złotym Stoku – rzetelny
mężczyzna, uzdolniony artystycznie zarówno w malarstwie, jak
i rzeźbiarstwie, oraz biegły w mechanice – stał się założycielem
szczególnej gałęzi przemysłu,
mianowicie produkcji szopek
lub scen narodzin Chrystusa.
W jego celi odwiedzający nie
mogli do syta napatrzeć się
na sceny szopkowe, przede
wszystkim na fontannę, którą
wprawiało w ruch koło zębate.
Zmarł 7 maja 1808 roku.Brat
Johannes Wagner z Nowego
Wielisławia. Wcześniej żołnierz,
już po dwóch latach opuścił pustelnię i się ożenił. Brat Prokopius
Rosenthal, pończosznik z Nowej
Rudy, objął pustelnię w 1807
roku. Wcześniej był żołnierzem,
do 1810 roku był pustelnikiem
w Słupcu. Zmarł w 1813 roku.
Brat Anton Hattwig pielęgnował swojego chorego poprzednika. Ponieważ klasztory zostały
w 1810 roku zlikwidowane, nie
mógł nosić habitu zakonnego. Obcy rozbójnicy włamali
się 16 kwietnia 1816 roku [tak
u Nowacka] do pustelni, w której
oprócz Hattwiga znajdował się
pustelnik Dyhernfurth, przybyły
z odwiedzinami. Rozbójnicy przestraszeni obecnością drugiego
pustelnika, uciekli. Hattwig poświęcał się szczególnie ozdabianiu i wzbogacaniu kaplicy.
Zmarł w 1814 roku.Franz Völkel,
imię zakonne Josef. Pierwotnie
uczeń stolarstwa, został przyjęty jako nowicjusz do jezuitów

w Baumgar ten. Z powodu
choroby zwolniony, udał się
jako totumfacki do zrzeszenia branżowego w Dolnym
Szalejowie, potem został pustelnikiem na Wzgórzu Marii koło Kłodzk a. Od 1859
do 1893 roku działał w Wambierzycach przy pielgrzymkach.
Zmarł 13 kwietnia 1893 roku.
Na własny koszt, częściowo
wspierany dobroczynnymi datkami wiernych, zlecił odnowić
kaplicę Matki Boskiej Bolesnej.
Brat Paulus Teuber. Pracował
na słupieckiej górze jako strażnik
kaplicy, a od początku 1893 roku
pomagał swojemu chorującemu
na astmę poprzednikowi. 4 lipca
1897 roku, po czteroletniej posłudze, zmarł na udar. Pobożny
mężczyzna, wzór skromności
oraz szczodry dobroczyńca ubogich. Brat Benedikt Seidel, imię
zakonne Hugolinus. W Lewinie
był strażnikiem kaplicy, w Wambierzycach został zatrudniony
jako pustelnik 12 sierpnia 1897
roku; sprawował ten urząd wiernie do maja 1928 roku, w miejscowym szpitalu przebywał aż
do dnia swojej śmierci, 3 stycznia
1932 roku. Miał ponad 85 lat. Brat
Felix (Anton), wdowiec z Jakubowic, zatrudniony od 24 maja 1928
roku, był opiekunem góry Kalwarii do drugiej wojny światowej.
Nosił habit, tak jak jego poprzednik.Po drugiej wojnie światowej
podejmowano próby osadzenia
w pustelni adeptów, jednak bez
powodzenia. Dziś pustelnia jest
pusta i przypomina o eremitach
poprzednich trzech wieków.

Panorama Wambierzyc w 1738 roku.

Wambierzycka pustelnia.

Na górze Tabor
Druga pustelnia znajdowała
się na górze Tabor. Była ufundowana częściowo przez Osterberga. Pustelnik otrzymywał rocznie
dwa sążnie drewna, jedną sosnę,
cztery srebrne grosze ze skrzynki
jałmużnej oraz datki od dobrych
ludzi. Miał baczenie na kaplicę,
a także służył duchownemu przy
ołtarzu. Pustelnia była dobudowana do kaplicy św. Franciszka,
gdzie jeszcze dzisiaj jest widoczne miejsce drzwi, które prowadziły do celi pustelnika.
Pustelnikami byli: brat Michael Bartsch z Podgórzyna
koło Głuchołaz, już starszy, bywały w świecie mężczyzna, tutaj
prawdopodobnie od 1685 roku.
Jako brat zakonny nosił czarny
habit. Brat Nasse, młody czeladnik stolarstwa, chodził ubrany jak

Obecny wygląd pustelni w Wambierzycach.

wambierzycki pracownik szpitala
(biała szata z czerwonymi wypustkami). Po krótkim pobycie
przeniósł się na parafię do Woliborza, gdzie nadal wykonywał
rzemiosło stolarskie. Następnie
wyjechał na Śląsk, gdzie się
ożenił. Michael Gerden był tutaj

do 1730 roku.Georg Christoph
Seipelt. W miejscowości znany
jako „stary nożownik rękodzielnik”. W1732 roku jego pustelnia
wraz z kaplicą i jej wyposażeniem
spłonęły. Stary brat zakonny
spakował swój niewielki dobytek na taczki, odjechał kawałek
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od miejsca pożaru, usiadł na swoich rzeczach i spokojnie spoglądał na ogień. Sporym nakładem
kosztów kaplica została odbudowana, a Seipelt wprowadził
się ponownie do swojej celi. Ale
już 22 grudnia 1733 roku znaleziono go zamarzniętego w
jego ogródku Brat Franz Völkel,
pomocnik sukiennika z Nowej
Rudy, nosił początkowo ubiór
pracowników szpitala, potem
jednak dla przydatności miejscowego proboszcza został przyjęty
do zakonu kłodzkich franciszkanów. Ponieważ pustelnia
na górze Kalwarii, po odejściu tamtejszego brata, stała
od 1741 roku pusta, przeniósł się
tam Franz Völkel z góry Tabor.
Do pustelni na górze Tabor wprowadził się brat Josef Süßmuth.
W 1763 roku Völkel udał się z pielgrzymką do Rzymu, a Süßmuth
przeprowadził się na górę Kalwarii. Tabor pozostał nieobsadzony, więc brat Völkel musiał
po swoim powrocie wprowadzić
się ponownie do pustelni Tabor.
Gdy w 1764 roku Völkel wyjechał
do pustelni w Ząbkowicach
Śląskich, na górę Tabor przybył
brat Johannes Capistran Schober, który po śmierci Süßmutha
w 1765 roku przeniósł się na górę
Kalwarii Na górę Tabor przybył
brat Pohl, który przez ponad 30
lat był kirasjerem. Przy przyjęciu
do zakonu otrzymał imię Onuphrius. Pustelnik Schober opuścił
swoje miejsce na górze Kalwarii
z powodu prześladowań ze strony dzwonnika Hauka, nie mówiąc
o tym nikomu. Pustelnik Pohl
przeniósł się na górę Kalwarii,
a na Tabor przyszedł brat Michael Hirsch. W Rzymie, w 1757
roku, otrzymał szaty pustelnika.
Wprowadził się do pustelni przy
ulicy Radkowskiej, na granicy
z Ratnem Górnym. Hirsch kupił
pustelnię i w 1765 roku sprowadził się na Tabor. Był pobożnym człowiekiem, sprawującym
z chęcią posadę dzwonnika.
Zmarł w wieku 85 lat na tyfus,
którym zaraził się przy odwiedzinach chorego. Jego następcą
został Johannes Kaspar Peterke.
Przez pół roku był pustelnikiem
na górze Laurentius koło Pragi,
potem nowicjuszem u franciszkanów we Wrocławiu. Ponieważ
tamtejsze życie nie do końca mu
odpowiadało, opuścił klasztor.
Na Taborze nie pozostał długo.
Latem 1779 roku, z powodu poważnych wybryków, proboszcz
odebrał mu klucze do pustelni.

27

W 1781 roku powrócił i chciał ponownie zamieszkać w pustelni,
jednak proboszcz Marx zlecił
odebranie mu wszelkich świadectw oraz uprawnień, a sam
Peterke miał być aresztowany.
Przed aresztowaniem ratował
się ucieczką. Po śmierci proboszcza w 1805 roku powrócił,
zadomowił się i zmarł w nędzy
po kilku latach. Już w 1785 roku
proboszcz Marx nakazał zburzyć
pustelnię na górze Tabor.
Wilkanów
Prałat hrabstwa kłodzkiego,
Karl Winter, pisze 16 grudnia1767
roku, że w Wilkanowie żyje
od 1763 roku pustelnik Ludwig
Bartsch. Przepadło jednak całkowicie wspomnienie o nim
i o pustelni w Wilkanowie.
Bartsch mieszkał, jak zauważa
w 1767 roku proboszcz Prause,
niedaleko dworskiego zamku
oraz był utrzymywany łaskawie przez hrabiego von Althana. Nie miał obowiązków przy
kościele, miał być tolerowany
tylko do końca swojego życia.
W 1768 roku rząd nakazał dworowi odprawić pustelnika, a jego
deputat dać biednemu, świeckiemu mężczyźnie, który nie
nadawał się już do pracy
Złoty Stok
Najwyższy punkt Góry Kaplicznej, noszący również nazwę
Góry Kalwaryjskiej, a potocznie
Pustelnika, trafnie określa religijny charakter tego niezwykłego i cichego miejsca, jakby specjalnie stworzonego do modlitwy
i medytacji. Na wzniesienie to
szlakiem zielonym prowadzi
z centrum miasta wysadzona
starodrzewiem urokliwa jaworowa aleja. Według historyków
niemieckich pierwszą kaplicę
wzniesiono już w 1731 roku
z fundacji dzierżawcy wapienników miejskich S. Kahlera. Była to
mała kaplica odpustowa poświęcona św. Annie (matce Maryi),
której kult na Śląsku był bardzo
rozpowszechniony. Wkrótce potem wzdłuż drogi prowadzącej
na szczyt Kaplicznej Góry zbudowano Kalwarię. Według źródeł
niemieckich jeszcze przed 1798
rokiem przy wspomnianej kaplicy zamieszkiwał opiekun lub
pustelnik. Czy był to pierwszy
eremita, czy kolejny, niestety nie
wiadomo. Nie mamy również
informacji o pierwotnym wyglą-

Pustelnia na Górze Kaplicznej w Złotym Stoku

Góra Kapliczna w Złotym Stoku

dzie wspomnianej kaplicy-eremu, choć w Kalendarzu Schodera (Heimat Kalender, 1925 r.)
zamieszczono rycinę z 1728 roku,
na której widnieje już kaplica
wraz z drogą krzyżową. W 1812
roku, w czasie wojen napoleońskich, zawaliło się sklepienie
kaplicy. Wnętrze kaplicy odbudowano, powiększając je jednocześnie do wymiarów 8×10 m.
Wyposażył je w nowy wystrój,

w 1833 roku, cieśla Kasper Günther. Jego dziełem był ołtarz
z obrazem przedstawiającym
wniebowstąpienie Chrystusa.
Pierwszą wieżyczkę z sygnaturką zbudowano na kaplicy w 1846
roku.Oficjalnie dopiero 11 kwietnia 1854 roku biskup wrocławski
Henryk Forster zezwolił na zbudowanie pustelni, obok kaplicy
na Krzyżowej Górze. Zamieszkujący ją pustelnik miał być straż-
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nikiem kaplicy i opiekunem
pielgrzymów. Późniejszy wygląd
kaplicy znany jest choćby z przekazów kartograficznych F.B. Wernera. W swej słynnej Topografii
Śląska i w Albumie widoków
miast śląskich ten niestrudzony
rysownik i dokumentalista przedstawił również widoki Złotego
Stoku i ważniejsze budowle
miejskie pochodzące z lat sześćdziesiątych XVIII wieku. Budynek
ufundował Adolf Englisch, ówczesny właściciel fabryki porcelany w Błotnicy. Na kupionej
przez niego dwumorgowej działce wzniesiono w 1855 roku pustelnię, którą później połączono
krytym przejściem z kaplicą.
Pustelnia była podpiwniczona,
miała trzy małe pokoiki z jednym
piecem. Mieściła się w nich zakrystia, sypialnia i warsztat
ze stołem stolarskim. Na zewnątrz dobudowano drewutnię
i wychodek. Nad pomieszczeniami na parterze znajdował się
niski strych przykryty dwuspadowym dachem pokrytym gontem.Wokół wzgórza zbudowano
w 1856 roku nowe kamienne
stacje drogi krzyżowej. Kaplica
z pustelnią przetrwała w takim
stanie do 1953 roku.Według niektórych źródeł już przed 1798
rokiem obok kaplicy mieszkał jej
opiekun, nazywany także pustelnikiem. Czy był to pierwszy eremita, czy kolejny, tego, niestety,
nie wiemy. Znamy nazwiska co
najmniej ośmiu z nich. Życiorysy
niektórych z nich po opuszczeniu
pustelni były barwne i ciekawe,
a ich sława w nowych miejscach
pobytu przetrwała do dziś. Pierwszym pustelnikiem odnotowanym w kronikach był Konrad
Helberg. Wiadomo o nim tylko,
że w 1798 roku powędrował
do Wambierzyc. Zamieszkał tam
na Górze Kaplicznej i zasłynął
jako budowniczy drewnianych
szopek betlejemskich. Zapewne
za jego bytności w 1792 roku
zniszczone już stacje drogi krzyżowej zastąpiono nowymi.
Z przekazów historycznych wiemy, że z kilku opiekunów i strażników kaplicy św. Anny nie wszyscy byli pustelnikami. W większości należeli oni jednak
do zakonu franciszk anów
np. J. Treutler (1820–1892), Ignatz
Anton Nentwig czy też ostatni
z nich – franciszkański tercjarz
Robert Domsch.Pustelnikiem
w nowym eremie został Johannes Treutler, syn młynarza. Urodził się w 1820 roku we wsi Ha-
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nicka koło Rokytnic w Górach
Orlickich. Po śmierci ojca przez
sześć lat przebywał w Częstochowie, potem w Wambierzycach
i Dusznikach (był tam tkaczem),
aby w 1845 roku wstąpić do zakonu franciszkanów w Nowej
Rudzie. Już jako zakonnik
od 14 września 1846 roku został
stróżem kaplicy zbudowanej
w 1715 roku na Mariańskiej Górce koło Kłodzka. W pustelni
na Krzyżowej Górze pełnił obowiązki opiekuna i stróża w latach
1854–1860. Z inicjatywy proboszcza Augusta Marowsky’ego odnowiono wówczas gruntownie
wnętrze kaplicy.Treutler po sześciu latach pobytu w Złotym
Stoku wrócił na Mariańską Górkę, gdzie stał się sławny z wynalezienia ziołowej nalewki zwanej
„Balsamem jerozolimskim”. Była
to gorzka wódka żołądkowa,
zawierająca 30% alkoholu, stosowana jako panaceum na
wszystkie choroby. Treutler produkował ją i sprzedawał w znacznych ilościach, aż w 1892 roku
zmarł na serce. Nalewkę produkowaną według jego receptury
sprzedawano w aptekach Kłodzka do 1945 roku.Następcą Treutlera na K r z yżowej Gór ze
(z nadania biskupa Forstera) został mieszkaniec Złotego Stoku
Armand Hollup. Pustelnik miał
już ustalone obowiązki, polegające na opiece nad kaplicą, drogą krzyżową i pielgrzymami.
Obowiązywał go brunatny strój
zakonny z kapturem i skórzanym
paskiem. Hollup utrzymywał się,
pracując w mieście jako bednarz.
Opuścił jednak samowolnie pustelnię, za co 4 lutego 1803 roku
został pozbawiony godności
pustelnika. Zmarł następnego
dnia w kościele w Laskach
na apopleksję. Kolejnymi pustelnikami byli: ascetyczny tercjarz
Anton Nentwig, a po nim Josef
Langer, August Scheer i August
Kunzel. W tym okresie, z inicjatywy nowego proboszcza Theodora Kramera, kaplica została
odnowiona i ozdobiona przez
malarza Eduarda Lura (w 1901
roku). Na zewnętrznych ścianach
kaplicy były lekko zarysowane
wnęki, a nad drzwiami znajdowały się inskrypcje: „Venite adoremus” („Przybądźcie, aby się
pokłonić”), a nad nią: „Levavi
o c u l o s m e o s i n m o n t e s”
(„Ku górom wznoszę me oczy”
– Ps 121,1). Odnowiono także
stacje drogi krzyżowej. Malarz
Franz Simon z Nysy w 1911 roku

namalował na płytach miedzianych nowe obrazy wszystkich
stacji z napisami niemieckimi
i czeskimi. Wczasie pierwszej
wojny światowej obrazy ze stacji
drogi krzyżowej i dzwon ukryto
na plebanii, aby uratować je
przed rekwizycją (do przetopien ia n a potr zeby woj sk a) .
Na swoje dawne miejsce wróciły dopiero w 1924 roku. Wówczas
zawieszono też na ścianach kaplicy także ręcznie malowane
staloryty przedstawiające Mękę
Pańską, wykonane przez Hoffmanna z Pragi. Ostatnim pustelnikiem był Robert Domsch. Urodził się w 1873 roku w Ziębicach.
W wieku 47 lat przybył do Złotego Stoku i od października
1920 roku zamieszkał w pustelni. Był ostatnim niemieckim
strażnikiem kaplicy. Ten niezwykły franciszkanin przez cały okres
wojny i nawet po klęsce Niemiec
w niełatwych dla Niemców czasach – nadal z poświęceniem
opiekował się całym kompleksem
sakralnym na Górze Krzyżowej.
Przed wojną na swoje skromne
utrzymanie zarabiał w Złotym
Stoku rzeźbieniem szopek i dekoracji kościelnych, stąd warsztat stolarski znajdujący się aż do
końca 1946 roku w pomieszczeniach jego pustelni. Był człowiekiem wszechstronnie utalentowanym i niezwykle pracowitym.
Wlatach 1921 – 1924 wykonał
wiele elementów do wyposażenia kaplicy i zakrystii. Górna część
ołtarza kaplicy o bogatym wystroju była jego dziełem.
On również wzniósł obok zakrystii drewniany ołtarzyk, a naprzeciw tego ołtarzyka wybudował
ołtarz maryjny, w którym umieścił obraz Matki Boskiej Bolesnej.
W 1924 roku dokonał zmian
w wystroju kaplicy, wprowadzając do niej obrazy stacji Męki
Pańskiej. W 1939 roku nastała
wojna. Trudno dziś po tylu latach
odtworzyć dokładne i tragiczne
koleje losu tego ostatniego pustelnika podczas wojny i tuż po
jej zakończeniu. Były to nieszczęśliwe czasy dla miasta i jego
rdzennych niemieckich mieszkańców. Z całą pewnością eremita nie opuszczał pustelni, był
wszakże odpowiedzialnym opiekunem istrażnikiem kaplicy św.
Anny. Na chyba już ostatnim
historycznym zdjęciu z jesieni
1945 roku widać go jeszcze
na tle jego ukochanej kaplicy
i pustelni, odremontowanej
i pokrytej świeżym gontem,

w towarzystwie życzliwych mu
mieszkańców Równego (nazwa
miasta Złoty Stok jeszcze nie
istniała!). Widać na zdjęciu, że
i ten 73-letni pustelnik był zmuszony jako Niemiec nosić
na lewej ręce białą opaskę. Prawdopodobnie miał też zakaz
opuszczania pustelni. Stojąca
obok pierwszego polskiego proboszcza parafii NMP w Równem
ks. Kazimierza Palichowskiegopani Wiesława Bobrzecka (która
jako pierwsza Polka wzięła
we wrześniu 1945 roku ślub katolicki w późniejszym Złotym
Stoku) nosiła ostatniemu pustelnikowi chleb i sól. Nie przyjmował innej żywności. Mówił, że
niczego innego do życia nie
potrzebuje. Wraz z deszczówką
było to jego pożywienie… Do
innych ludzi stracił zaufanie,
obawiał się o swoje życie. Były
ku temu powody. Z wiarygodnych źródeł i informacji ustnych
wiemy, że w 1946 roku pustelnik
został dwukrotnie napadnięty
przez wałęsające się po lasach
grupy szabrowników i zbrodniarzy. Za pierwszym razem udało
się jeszcze biednemu starcowi
wdrapać na wieżyczkę i bijąc
w dzwon, zaalarmować milicję.
Wojskowe mundury milicji z biało-czerwonymi opaskami i ich
szybka akcja spowodowały
ucieczkę bandytów. Parę tygodni
później nastąpiła druga napaść.
Tym razem nikt nie przybył pustelnikowi z pomocą. Zaskoczony nie zdążył użyć sygnaturki.
Szukający złota i ukrytych skarbów szabrownicy mocno poturbowali staruszka i na odchodnym
obiecali wrócić. Po tych wypadkach zbity i sponiewierany ostatni opiekun kaplicy św. Anny
za namową życzliwych mu ludzi
sam zgłosił się do wysiedlenia.
Pod koniec lipca w wyniku wspomnianej drugiej repatriacji opuścił kaplicę, miasto i kraj. Tuż
po wojnie pustelnia była ulubionym miejscem niedzielnych
spacerów mieszkańców miasta.
Jeszcze w latach 1945 – 1946
okresowo odbywały się w kaplicy nabożeństwa i pielgrzymki
do stacji drogi krzyżowej. Niestety, wraz ze zmianą ustroju,
w okresie terroru stalinowskiego,
zaniechano odprawiania tych
nabożeństw. Gdy zabrakło opiekuna istrażnika kompleksu sakralnego, opuszczone obiekty,
nie bez winy mieszkańców, popadły wruinę, a pustelnia przestała istnieć. W latach sześćdzie-
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siątych XX wieku, po likwidacji
kopalni i huty arsenu, na stoku
Góry Krzyżowej uruchomiono
kamieniołom. Ponieważ eksploatacja miała objąć całą górę,
zamierzano doszczętnie zburzyć
mury kaplicy. Na szczęście zlikwidowanie kamieniołomu ocaliło to święte miejsce. Dziś stacje
drogi krzyżowej powoli odzyskują swoją dawną świetność,
a sama Kalwaria staje się miejscem pielgrzymek i wycieczek
turystów podziwiających wspaniałe widoki na Czechy i skalną
przepaść. Pielgrzymi wierzą, że
duch ostatniego pustelnika czuwa nad Górą Krzyżową i sprawi,
że odbudowana kaplica św. Anny
znów górować będzie nad Złotym Stokiem. Tyle o pustelni
i pustelnikach w Złotym Stoku
dowiadujemy się ze stron internetowych www.zlotystok.pl
i www.zlotystok.net. Więcej informacji można zasięgnąć, odwiedzając owe strony.
Pustelnia i kościół
pielgrzymkowy w Teplicach
nad Metują w Czechach
Tuż za granicą, w Teplicach nad Metują, znajduje się
zespół składający się z miniaturowego klasztoru-pustelni
kongregacji braci pustelników św. Iwana, sanktuarium
pw. Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych oraz biblijnego raju. Kompleks powstał
w latach 1753–1754 z inicjatywy doktora Jana z Peithersbergu
(Johanna Maximiliana Peithera
von Peithersberg), który później
zamieszkał tutaj jako pustelnik
iwanita wraz z dwoma innymi
iwanitami. Pierwsze wzmianki dotyczące pustelnictwa
na ziemiach czeskich związane są
z osobą słowiańskiego księcia
Iwana albo Jana (Iuana), który
był chrześcijaninem i przybył
do Czech prawdopodobnie
jeszcze wcześniej niż misjonarze Cyryl i Metody. Jako pustelnik
zamieszkał w jaskini w dzisiejszej
miejscowości Svatý Jan pod Skalou (w okolicach miasta Beroun,
około 25 kilometrów od Pragi).
Według legendy znalazł go przypadkowo, podczas polowania,
wtedy już ochrzczony książę
Borzywoj. Po śmierci Iwana zaczął rozwijać się kult jego osoby. Do jaskini oraz zbudowanej
w pobliżu kaplicy zaczęły przychodzić liczne pielgrzymki.
Liczba pustelników na ziemiach

czeskich wzrastała. W XVIII wieku
było ich już stu, dlatego praski
arcybiskup wraz z innymi dostojnikami kościelnymi założył
kongregację pustelników. Została ona nazwana od imienia
św. Iwana i miała spisane własne
reguły zakonne. Funkcjonowała jedynie w Czechach i tylko
przez 57 lat – od 1725 do 1782
roku, kiedy zlikwidował ją cesarz
Józef II. W tym okresie zbudowano dziesiątki pustelni, ale
prawie żadna się nie zachowała.
Przetrwały tylko (bez wyposażenia) pustelnie skalne. Wyjątkiem jest pustelnia w Teplicach
nad Metują, która zachowała
się w całości. Gdy zmarł doktor Jan z Peithersbergu (1754),
pozostali dwaj tepliccy pustelnicy żyli bardzo biednie, a gdy
trzeciego dnia nie mieli co jeść,
kamień obok krzyża oznaczyli
własną krwią lub czerwonym
kolorem. To był znak – prośba
do przechodniów. Później na pamiątkę tego wydarzenia kamień
został pomalowany czerwoną
barwą, która do dziś jest widoczna. Prawdopodobnie zrobił to
w tajemnicy jeden z Niemców
wysiedlonych z obszaru Sudetów, który dobrze znał tę historię. Kościół jest architektonicznie udanym dziełem śląskiego
budowniczego Gotloba Kühna.
Narzucony tynk (żółtobrunatny
i szary) to pierwotne wykończenie zewnętrzne. Pustelnia jest
zbudowana na wzór prostego
klasztoru kapucynów na rzucie
litery L. We wnętrzu znajduje się
pięć pomieszczeń; do pierwszych
trzech można zajrzeć. Hełm
wieżyczki jest pokryty gontem.
Nad wejściem do klauzury była
umieszczona tablica z regułami
życia kościelnego, zapisanymi
w tej pustelni w języku niemieckim Pod nim do dziś wisi rysunek
kardynalskiego krzyża z szyframi. Po drugiej stronie znajduje
się tekst, również niemiecki,
odnoszący się do modlitwy
Ave Maria, pochodzący z XVI
lub XVII wieku.Budynek pustelni
w 99% został zachowany w stanie pierwotnym. Wyposażenie
już nie jest oryginalne – pochodzi
z XIX i XX wieku. Mimo tego czujemy tu wspaniałą atmosferę.
Pod pustelnią jest piwnica. Obydwa pomieszczenia miały wspólny piec kaflowy, w którym palono od strony korytarza. Z okien
widać mały rajski ogród (gdzie
do dziś uprawia się rośliny lecznicze, warzywa, owoce i kwiaty).
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Kościół i pustelnia w Teplicach n. Metuji

W ogrodzie w XVIII wieku znajdowało się źródło wody pitnej, które pustelnicy bardzo szanowali.
W dalszej części pustelni można zobaczyć tak zwaną czarną
kuchnię, w której znajdowało
się otwarte palenisko. Nad nim
wisiały na łańcuchu albo stojaku
kociołki z gotującym się jedzeniem (o ile pustelnicy mieli co
jeść i czym palić). Nad ogniskiem
wznosi się lekko pochyły, zwężający się komin. Nawet przy
ulewie albo śnieżycy ogień nie
zgaśnie. Komin pierwotnie miał
też pokrywę. Nazwa pomieszczenia wywodzi się od koloru jego
ścian, które bardzo szybko poczerniały. Po lewej stronie znajdują się dwa oratoria, każde dla
jednego pustelnika. Jeżeli kościół
był otwarty dla zwiedzających –
na sześć odpustów w ciągu roku
(uroczystości maryjne i święta),
a może też w każdą niedzielę –

to właśnie tutaj, w ustronnym
miejscu, pustelnicy uczestniczyli we mszy świętej. Doktor
Jan z Peithersbergu, który był
księdzem, albo sam prowadził
mszę świętą przy ołtarzu, albo
w niej brał udział, modląc się
w zakrystii, gdzie widzimy proste
oratorium. Tutaj podczas mszy
świętej przebywała szlachta,
a może też doktor Jan z Peithersbergu. Zachowało się oryginalne, barokowe okno oratorium,
którego krzywe szyby połączone są ołowiem. Jedna trzecia
sufitu się zawaliła, obiekt jest
dotknięty grzybem i kołatkami,
ponadto pękają w nim ściany.
W kościele pw. Matki Boskiej
Wspomoż ycielk i Wiernych
w głównym ołtarzu umieszczony
jest cudowny obraz Matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych, namalowany na płótnie i ozdobiony
metalem. Na freskach głównej

Fresk w kościele Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych w Teplicach n. Metuji
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nawy centralnym motywem
jest koronacja Maryi Panny
w niebie w obecności Boga Ojca
(w żółt płaszczu), Chrystusa
(w czerwonym płaszczu) i Ducha
Świętego (w postaci białej gołębicy). Przez głowę Najświętszej
Trójcy przechodzi prześwitujący
trójkąt, służący do uwidocznienia
liczby trzy, a jednocześnie jedności Świętej Trójcy. Jednak to, że
dwa aniołki swawolnie wyglądają
spod płaszcza Jezusa, mija się zupełnie z chrześcijańską symboliką.Po obu stronach nawy, nad
gzymsami sztucznych kolumn,
znajdują się alegorie cnót. Freski te należą do najpiękniejszych
i najbardziej interesujących rokokowych fresków w Czechach,
zarówno pod względem wykonania, kolorystyki i perspektywy,
jak też domalowanej architektury
z widokiem nieba. Chociaż strop
jest płaski, sprawia wrażenie wypukłego sklepienia. Malowidła
w przeszłości tylko odświeżono,
a w części tylko obrysowano. Nie
udało się podobno przygotować
odpowiednich kolorów. Autor
fresków nie jest znany. Dwaj
z trzech pustelników są namalowani obok łuku triumfalnego.
Ich goździkowobrązowe habity
z kapturami mogą też być płaszczykami. Za pasem mają różańce.
Po prawej stronie widzimy założyciela – doktora medycyny
i filozofii Johanna Maximiliana
Peithera z Peithersbergu.
Budowę kościoła ukończono
w sierpniu 1754 roku. Uroczyście
poświęcono 18 sierpnia. Oprócz
doktora Jana z Peithersbergu
do kongregacji wstąpił jego
sługa Augustin Hiller, który
przyjął imię zakonne o. Iwan,
oraz trzeci pustelnik, który nie
został przedstawiony na freskach;
przypuszcza się, że przyłączył się
do nich już po powstaniu malowidła. Przyjął imię o. Evagrius.
Z Rzymu doktor z Peithersbergu
przywiózł do kościoła relikwie
świętych, które zostały ułożone
w ołtarzach bocznych. Między
dwoma pustelnikami na łuku
triumfalnym zapisany został
biblijny wers z Nowego Testamentu, z Listu do Hebrajczyków: ADEAMUS AD THRONUM
GRATIA UT MISE RICORDIAM
CONSEQUAMUR („Przystąpmy
do tronu miłości, abyśmy znaleźli
miłosierdzie i pomoc”). Ów tron
Bożej Miłości został przedstawiony nad prezbiterium. Jednocześnie został namalowany jako
tron Salomona, ponieważ jest

ozdobiony lwami. Jest to więc
tron Bożej Miłości, Bożej Mądrości, Bożego Bogactwa oraz tron
nauki. Po obu stronach znajdują
się zapisane po łacinie określenia Maryi z modlitwy Pod Twoją
obronę, do których zawsze dołączony jest alegoryczny obraz:
Pani nasza – wojna; Pośredniczka
nasza – wyzwolenie spod niewoli
tureckiej; Orędowniczka nasza –
sąd z oskarżonym, obrońcą
i oskarżycielem; Miłosierna –
archanioł ważący dusze wyciąga za wstawiennictwem Maryi
Panny duszę z płomieni czyśćca; Przyjazna – trzęsienie ziemi
z walącym się tym kościołem
i pustelnią – bardzo specyficzna
alegoria, prawdopodobnie scena
z Sądu Ostatecznego.Większość
wyposażenia pochodzi z okresu
baroku. Obrazy i rzeźby zostały
przekazane do depozytu muzealnego. Jednoklawiaturowe
organy z siedmioma rejestrami,
wykonane przez Paula Noskego
z Broumova, pochodzą z 1901
roku. Z tego okresu pochodzi
także droga krzyżowa, którą namalowała hrabina z Aichelburgu,
pierwotnie aktorka dramatyczna Teatru Narodowego w Brnie.
Z XX wieku pochodzi grota Matki
Boskiej z Lourdes. Pięknymi elementami dwudziestowiecznego
wyposażenia są także: barierka
z prawdziwego marmuru oraz
kuta krata drzwi, ufundowane
przez rodzinę Faltys (ostatnich
właścicieli pałacu dolnego)
na pamiątkę bohaterskiej śmierci
ich syna, zmarłego w 1917 roku
w Rosji. W grobowcu pod kościołem są pochowani: doktor
z Piethersbergu, jego żona i syn,
a także ostatni dwaj pustelnicy,
którzy zmarli w 1786 oraz 1788
roku.
'
Od redakcji:
Poniżej publikujemy list
do redakcji napisany przez
Panią Krystynę Toczyńską - Rudysz, byłej Dyrektorki Muzeum
Ziemi Kłodzkiej
Szanowna Redakcjo!
W numerze 307-308 Ziemi
Kłodzkiej z 2021 roku, między
innymi z nadzwyczaj interesującymi tekstami, np. Jerzego
Organiściaka pt. „Działalność
Marianny Orańskiej i Jej spadkobierców na pograniczu pol-

Św. Iwan Pustelnik

sko - czeskim" znalazł się artykuł
ks. Jerzego Kosa, chyba po raz
pierwszy obszernie opisujący
kłodzkie pustelnie, ich lokalizację, styl, ich historycznie ujęte
losy i role kolejnych pustelników. Bardzo interesująca praca
wzbogaciła naszą wiedzę, uzupełniona bogatą ikonografią , zachęci pewnie licznych turystów
i odwiedzających.
Dla mnie najbardziej bliskie
są dzieje Pustelni Dusznickiej, dla
której przygotowywałam scenariusz przyszłej wystawy.
W swoim artykule autor
ks. Jerzy Kos określa Dusznicką
Pustelnię jako najpiękniejszą
ze względu na jej usytuowanie
na zalesionym wzgórzu, na jej
związek z Dusznikami, Chopinem
i Jego przyjaciółmi, polskimi akcentami tego miejsca.
Różne były losy tego obiektu.
W dobry czas wpisała się Pustelnia kiedy rodziły się dusznickie
festiwale chopinowskie. W sierpniu 1970 roku podjęto decyzję
o utworzeniu w Pustelni ekspozycji poświęconej historii Festiwali
Chopinowskich. Podupadły stan
budynku uratował remont generalny, rozpoczęto pracę nad
wyposażeniem wnętrza, zgromadzeniem materiału ekspozycyjnego. 9 sierpnia 1970 roku, podczas jubileuszowego „srebrnego”
Festiwalu otwarto ekspozycję
w Pustelni poświęconą historii
festiwalu dusznickiego. Wystawę wzbogaciły pamiątki z po-

bytu kompozytora na leczeniu
w Dusznikach w 1826 roku, druki fascymilowe listów Chopina
z Dusznik, recenzje Jego dobroczynnych koncertów, portrety
młodzieńcze Fryderyka i bliskich
mu osób, oryginały pierwszych
kompozycji.
Zasadnicz ym tematem
ekspozycji była dokumentacja
wszystkich Festiwali Chopinowskich, na którą złożyły się
pamiątkowe zdjęcia, plakaty, programy. Wystawa miała
być sukcesywnie uzupełniana
o nowe materiały tak długo, jak
nad starym dusznickim parkiem
i sąsiednim wzgórzem rozbrzmiewać będzie muzyka wielkiego
Fryderyka .
Pustelnia na nowo odżyła.
Cieszyła się od początku ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa, turystów, młodzieży była miejscem kultowym przez
wiele lat.
Niestety w pózniejszych
latach, nie znaleziono sposobu
na odpowiednie zabezpieczenie obiektu i ekspozycji. Rada
Miejska w Dusznikach podjęła
ostatecznie decyzję o likwidacji
Muzeum, zbiory zabezpieczono
w Urzędzie Miasta Dusznik.
Krystyna Toczyńska - Rudysz
Kłodzko, 13 grudnia 2021 r.
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Prof. Konrad Czapliński

ŻYWOT ŚW.WOJCIECHA
Do św. Wojciecha przyznają się trzy państwa. Czechy,
w których się urodził, Polska,
której jest patronem i Węgry,
gdzie prawdopodobnie udzielił sakramentu bierzmowania
św. Stefanowi. Święty Wojciech
nie wsławił się wieloma świetnymi czynami, jego życie nie było
pasmem zwycięstw, żadne źródła
nie wspominają o cudach. Życie
jego może wydać się przeciętne,
mało ciekawe, czy wręcz nieudane. Pamiętajmy jednak, że
w tamtych czasach nie powstawały tak liczne źródła dotyczące
życia wewnętrznego świętych jak
dziś, nie pisali oni także pamiętników. Dlatego też w sprawie jego
świętości zawierzyć musimy
współczesnym Wojciecha, którzy go znali i podziwiali, a także
faktowi jego męczeńskiej śmierci.
Wojciech urodził się około 956 r. w Libicach, położonych u ujścia Cydliny do Łaby
w Czechach, jako szósty z siedmiu synów (siódmym był bł.
Radzym-Gaudenty, późniejszy
biskup Gniezna). Jego ojcem był
Sławnik, głowa możnego rodu,
spokrewnionego z dynastią
saską, panującą w ówczesnych
Niemczech (matka Sławnika, czyli
babka św. Wojciecha miała być
rodzoną siostrą króla Niemiec
Henryka I). Matka, Strzeżysława,
wywodziła się również z książąt
plemiennych, możliwe nawet, że
z władających Pragą Przemyślidów. Jego imię w najstarszym
przekazie rękopiśmiennym miało postać Wojetech. Św. Brunon
z Kwerfurtu tłumaczy, że imię
to mówiło o panowaniu i bojowaniu (1004 r.). Hagiografowie
przekazują nam, że Wojciech
w dzieciństwie przeszedł ciężką
chorobę, w której zrozpaczeni
rodzice ofiarowali go na służbę Najświętszej Marii Pannie,
tym samym przeznaczając go
do stanu kapłańskiego. Bardziej
prawdopodobne wydaje się jednak, że zachowany był po prostu
powszechny wówczas zwyczaj,
według którego starszych synów możnych rodów przeznaczano do urzędów politycznych,
a młodszych – żeby nie dzielić
ojcowizny – do odpowiednio wysokich stanowisk duchownych.
W 961 r. na dworze Sławnika
goszczono znamienitego gościa,

opata z alzackiego Weissenburga,
św. Adalberta, który na prośbę
Strzeżysławy udzielił 5 - letniemu
Wojciechowi jakiegoś szczególnego błogosławieństwa, nie wiemy jednak o nim nic bliższego.
W tych czasach Praga nie była
jeszcze biskupstwem. Dopiero
w 968 r. papież Jan XIII, dzięki inicjatywie cesarza Ottona
I ustanowił w Magdeburgu metropolię misyjną, która miała
objąć łacińską chrystianizację
Słowian zachodnich. Pierwszym
arcybiskupem Magdeburga
został św. Adalbert. Pod jego
opiekę w 972 r. został oddany
16–letni Wojciech. Już przedtem w domu uczony był łaciny,
nauka ta jednak obejmowała
głównie pamięciową znajomość
psałterza. Teraz miał się nauczyć
używać tego języka. Zaczął też
uczyć się języka niemieckiego,
studiować pisarzy kościelnych,
przygotowywać się do prowadzenia dysput. Po latach towarzysze św. Wojciecha powiedzą
o nim, że był „bardzo wykształcony w filozofii świeckiej”. W Magdeburgu jednak nie przebywał
samotnie; miał przy sobie nieco starszego towarzysza, Radłę,
a z czasem dołączył do nich także
młodszy brat – Radzim (Radzym).
Towarzyszyła im także służba
przywieziona z domu. W szkole
w Magdeburgu otrzymał także
Wojciech z rąk św. Adalberta sakrament bierzmowania, przyjmując także imię Adalbert, pod
którym to imieniem jest czczony
jako święty na całym Zachodzie.
Pod imieniem Wojciecha jest znany tylko w świecie słowiańskim.
Wojciech od dzieciństwa widział
matkę spędzającą długie godziny
na modlitwie, realizującą w życiu ideały życia chrześcijańskiego
i ascetycznego. Widział też i podziwiał w szkole św. Adalberta,
którego życie chrześcijańskie też
wywarło wpływ na kształtującą
się osobowość. Dlatego też, chociaż czasem psotny, jak wszyscy
rówieśnicy, a często także zapominalski i roztargniony, był bardziej niż rówieśnicy skupiony
na modlitwie, skłonny do refleksji
i chętny - za przykładem matki do rozdawania jałmużny.
W 981 r. zmarł św. Adalbert.
Wówczas Wojciech, już jako subdiakon, wrócił do Czech, gdzie

niebawem przyjął też resztę
święceń. Znalazł się w otoczeniu pierwszego biskupa Pragi,
Dytmara, Niemca z pochodzenia.
Nie trwało to długo, bo Dytmar
zmarł w styczniu 982 r. Wojciech
był świadkiem jego rozpaczliwego kajania się z zaniedbań duszpasterskich i z podlegania „próżnościom tego świata”. Było to
dla niego wstrząsające wrażenie, po którym długo błąkał się
od kościoła do kościoła, modląc
się i rozdając jałmużnę. Niebawem zjazd w Lewym Hradcu,
pod przewodnictwem czeskiego księcia Bolesława II Pobożnego, wytypował na następcę
Dytmara młodego Wojciecha.
Wprawdzie był za młody, ponieważ dla biskupa wymagany był
wiek trzydziestu lat, był jednak
pierwszym kandydatem, który
miał kwalifikacje i nie był cudzoziemcem. Wybór ten musiał
być potwierdzony przez cesarza
Ottona II, który w tym czasie
zajęty był wyprawą wojenną
do Włoch. Dlatego też dopiero w 983 r. zwołał sejm Rzeszy
we włoskiej Weronie. Wojciech
w otoczeniu poselstwa czeskiego odbył podróż za Alpy. Wybór
św. Wojciecha na biskupa Pragi
ostatecznie został zatwierdzony.
Prawdopodobnie 3 kwietnia 983
roku otrzymał pastorał; konsekrował go arcybiskup moguncki
Willigis, do którego w tym czasie
należało biskupstwo w Pradze.
Niektórzy współcześni biografowie św. Wojciecha twierdzą,
że choć był człowiekiem mądrym
i pobożnym, to jednak trochę
niepraktycznym i jakby nieco
oderwanym od życia. Te jego
cechy zdeterminowały prawdopodobnie całą jego późniejszą
drogę życiową. W chwili objęcia biskupstwa miał program,
jak ma wyglądać i na czym ma
być oparta jego dalsza praca.
Wychowany na ideałach chrześcijańskich jako biskup pragnął
je wprowadzać w życie i krzewić
w Czechach wiarę. Pierwszym
jego posunięciem była rezygnacja z uroczystego objęcia
biskupstwa. Do swojej stolicy
wszedł pieszo, bosy. Wiódł życie mnisze, pełne modlitwy,
obostrzeń, rozdawania jałmużny. Dużo czasu poświęcał
na wysłuchiwanie skarg ludzi

Św. Wojciech

znękanych losem, odwiedzał
chorych, wizytował więzienia,
a także wykupywał niewolników, których Żydzi dostarczali
krajom muzułmańskim. Jedna
z legend opisuje, jak pewnego
razu Wojciechowi przyśnił się
Chrystus, mówiąc: „Oto ja znów
sprzedawany jestem Żydom,
a ty chrapiesz?”. Nie wiemy, czy
w związku z tym biskup Wojciech
upominał księcia, ale taka scena
przedstawiona jest na ósmym
obrazie drzwi gnieźnieńskich.
W tych sprawach Wojciechowi
udawało się wcielać w życie
swój program. Były jednak inne,
w których nie szło już tak łatwo.
Czechy były od niezbyt dawna
chrześcijańskie, nie było więc
jeszcze tradycji życia zgodnego
z Ewangelią. Jak mówi św. Brunon z Kwerfurtu, „sami duchowni jawnie się żenili, nienawidzili
biskupa, który im tego bronił,
podburzali możnych”. U możnych
zaś wielożeństwo, małżeństwa
z bliskimi krewnymi były na porządku dziennym. Nie liczono się
ze świętami kościelnymi, jawnie
łamano posty. Bardzo trafne
okazały się słowa biskupa Dytmara: „Niczego innego nie znają,
ani nie czynią, jeno to co palec
szatański zapisał w ich sercach”.
W trudnościach tych nie pomógł
Wojciechowi Willigis, metropolita
w Moguncji, któremu podlegał
biskup Pragi. Prawdopodobnie
więc z powodu niemożności
przezwyciężenia tych proble-
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mów po sześciu latach Wojciech
zwrócił się do Willigisa z prośbą
o poparcie u papieża Jana XV,
żeby zwolnił go z obowiązków
biskupa. Wojciech wyjechał
do Rzymu. W tym czasie w Pradze
zastępował go biskup miśnieński
Folkold, który był darzony wielkim szacunkiem przez Willigisa.
Papież Jan XV przyjął Wojciecha
wyrozumiale i podsunął mu myśl
schronienia się w jakimś miejscu
poświęconym kontemplacji. Najprawdopodobniej wydał więc
zgodę na przerwę w pełnieniu
obowiązków. Św. Wojciech
powziął zamiar pielgrzymki
do Jerozolimy. Postanowił odbyć
ją nie jako biskup, lecz jako najuboższy pątnik: odprawił więc
orszak i rozdał ubogim pieniądze
zarówno swoje, jak i otrzymane
od cesarzowej Teofano z prośbą
o modlitwy za duszę jej męża,
i z trzema towarzyszami, z których jednym był jego brat Radzim, dotarł do opactwa na Monte Cassino. Tam zakonnicy zaczęli
namawiać go, żeby wstąpił
do ich klasztoru, zrezygnował
więc z pielgrzymki. Po pewnym
czasie zorientował się jednak, że
mnisi, pragnący wydostać się
spod jurysdykcji biskupa diecezjalnego, chcą tylko wykorzystać jego uprawnienia biskupie.
Opuścił więc klasztor i udał się
po radę do sławnego ascety (pustelnika) św. Nila, który z gronem
swoich uczniów przebywał niedaleko w okolicy. Nil, który był
Grekiem, trochę obawiał się,
że obecność Wojciecha może
na niego ściągnąć kłopoty ze
strony mnichów z Monte Cassino. Mimo więc, że podzielał
skrupuły Wojciecha, skierował go
do Rzymu, do benedyktyńskiego
klasztoru świętych Bonifacego
i Aleksego na Awentynie lub
do greckiego klasztoru świętego
Saby.
U św. Bonifacego opat Leon,
po rozmowie odbytej z Wojciechem, trzeźwo oceniając grożące komplikacje, oddał sprawę
pod rozpatrzenie przez papieża
i kardynałów. Chodziło bowiem
o to, co ma się tymczasem dziać
z diecezją praską. Ostatecznie
jednak zgodzono się, żeby Wojciech przeszedł wszystkie próby i złożył profesję. Stało się to
w Wielką Sobotę 990 lub 991
roku. Jednocześnie przyjął habit i Radzim. Żywoty św. Wojciecha mówią, że w klasztorze, bez
brzemienia odpowiedzialności,
Wojciech zaznał wreszcie spokoju
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wewnętrznego. Łatwo poddał
się regule, celując szczególnie
w posłuszeństwie, okazując
jednocześnie pokorę i ducha
modlitwy. Wspominają również, że Wojciech jaśniał swym
oczytaniem i zainteresowaniami
umysłowymi. Bardzo istotne dla
niego były zagadnienia filozoficzno-moralne, między innymi
sprawy walki dobra ze złem.
W 992 r. zmarł Folkold, który
zastępował Wojciecha na biskupstwie praskim. W Czechach nie
działo się dobrze. Miały miejsce
tarcia wewnętrzne. Państwo czeskie uległo zmniejszeniu, tracąc
ziemie krakowskie i śląskie, posiadane prawdopodobnie od połowy X w na rzecz polskich Piastów.
Prawdopodobnie uważano, że
biskup, mający na uwadze sprawy Czech, byłby najsilniejszym
sprzymierzeńcem w staraniach
o odzyskanie strat, gdyby przeciwstawił się uszczupleniu swojej
diecezji. Wysłano więc poselstwo
najpierw do Moguncji, do arcybiskupa Willigisa, a stamtąd
do Rzymu z żądaniem powrotu
Wojciecha. W Rzymie rozważano sprawę na synodzie. Decyzja
papieża Jana XV brzmiała: „Damy
go pod warunkiem: jeżeli będą
mu posłuszni, niech go zatrzymają, Jeżeli zaś nie chcą zaniechać zwykłej swej nieprawości,
niech ten nasz przyjaciel unika
obcowania ze złymi”. Tak więc
Wojciech wrócił w 992 r. do Pragi.
Jedną z jego inicjatyw po powrocie było założenie w Břewnowie
pod Pragą klasztoru pod wezwaniem Marii Panny, św. Benedykta
oraz św.św. Bonifacego i Aleksego, patronów awentyńskich,
a także sprowadzenie z Awentynu kilku zakonników. Fundacja ta
została zatwierdzona przez Jana
XV w 993 r.
W okresie pobytu w Czechach praca organizacyjna
św. Wojciecha przyniosła zauważalne owoce. Do tego czasu rozmieszczenie kościołów
w Czechach było bardzo nierównomierne – jak zwykle na świeżo
schrystianizowanych ziemiach:
z reguły stały tam, gdzie zdecydował się je postawić i utrzymywać pan feudalny, książę lub inny
możny właściciel. Teraz Wojciech
podpisał z księciem Bolesławem
II porozumienie w sprawie budowy kościołów w miejscach uznanych za słuszne przez biskupa
i w sprawie pobierania dziesięcin. Zaznaczył się także postęp
w podporządkowaniu Kościo-

łowi spraw małżeńskich, gdyż
biskup uzyskał prawo rozłączania małżeństw zawartych między
krewnymi. Biskup i książę starali
się także o ustalenie i utrwalenie
dokumentem cesarskim granic
diecezji praskiej w związku
z powrotem Krakowa do Polski.
W tym też czasie podjął Wojciech
wysyłanie misjonarzy na Węgry,
lub może raczej do podbitych
przez nich Słowaków. Sam też
brał w tej pracy udział. Nawiązał
stosunki z dworem węgierskim,
a legenda przypisuje mu nawet
udzielenie królowi węgierskiemu, św. Stefanowi, sakramentów
chrztu (co do tego historycy nie
są zgodni) .
Dobry okres nie trwał jednak
długo. Diecezjanie szybko mieli
dosyć posłuszeństwa biskupowi,
a i z księciem doszło prawdopodobnie do rozdźwięków. Pewnej
nocy przybiegła do biskupa żona
jednego z możnych, złapana
na cudzołóstwie. Wojciech
ulitował się nad nią i ukrył ją
w klasztornym kościele
św. Jerzego. Gromada zbrojnych
zażądała wydania kobiety; gdy
biskup odmówił, posypały się
pogróżki i obelgi. Pogwałcono
azyl kościelny: wywleczono
kobietę zza ołtarza i zamordowano. Św. Wojciech rzucił
na oprawców klątwę. Wobec tych
wydarzeń położenie biskupa
stało się niemalże beznadziejne. Pod koniec 994 r. Wojciech
uciekł potajemnie z Pragi i udał
się do Rzymu. Wojciech znowu zamieszkał na Awentynie.
W kwietniu 996 r. umarł papież
Jan XV. W początkach maja młody król Otton III przeprowadził
osadzenie na papieskim tronie
swego bliskiego krewnego,
który przyjął imię Grzegorza V.
21 maja nowy papież ukoronował Ottona III na cesarza rzymskiego. 25 maja odbył się synod,
na którym arcybiskup Willigis
wytoczył sprawę o opuszczenie diecezji przez św. Wojciecha.
Synod zadecydował, że biskup
musi powrócić do swojej diecezji, inaczej podlegnie klątwie.
Na usilną prośbę Wojciecha
nowy papież udzielił mu łaski zamiany powrotu na podjęcie pracy misyjnej wśród
pogan. W tym czasie między
Wojciechem a Ottonem III
nawiązała się szczególna przyjaźń. Jednak Czechy tym razem
swojego biskupa nie wzywały.
28 września 995 r. za wiedzą i być
może z podpuszczenia księcia

Bolesława II zdobyto i spalono
Libice, ludność rozpędzono lub
wzięto w niewolę i zamordowano
czterech braci Wojciecha wraz
z rodzinami. Ocalał tylko najstarszy, Sobiebor, który w tym
czasie uczestniczył w wyprawie
wojennej, a który po tych wydarzeniach udał się do Polski pod
opiekę Bolesława Chrobrego i Radzim, który od czasu profesji cały
czas przebywał na Awentynie.
Wiadomo więc było, że gdyby
Wojciech miał powrócić do Pragi,
to trzeba by było wprowadzić go
siłą, a i czuwać nad nim cały czas.
Tymczasem Otton III i Wojciech udali się do Moguncji,
gdzie przebywał także Willigis;
tam mogli zasięgnąć wiadomości
z Czech i obmyślić sposób dalszego postępowania. Upływały
miesiące, ale nic nie zapowiadało zmiany. Już wtedy Wojciech
zastanawiał się nad podjęciem
pracy misyjnej. Późną jesienią
996 roku Wojciech udał się
do Francji z pielgrzymką do grobów wielkich świętych. Wrócił
z podjętym postanowieniem: zapyta Czechów, czy go przyjmą,
a jeśli odmówią, poszuka pola
do pracy misyjnej. Już wtedy
wiedział, że zwróci się do Polski,
gdzie wzywał go brat Sobiebor.
Razem z bratem Radzimem wyruszył do Polski tuż po Bożym
Narodzeniu 996 r. i stamtąd jeszcze raz wysłał zapytanie do Pragi.
Przyszła jednak odpowiedź odmowna, zuchwała, pełna podejrzeń, że będzie się chciał mścić
za śmierć braci. Po tej odpowiedzi Wojciech poczuł się wolny.
Bolesław Chrobry przyjął Wojciecha bardzo serdecznie i pragnął
go zatrzymać u siebie. Jednak
Wojciech, któremu prawdopodobnie cesarz Otton III podsunął
myśl o wyruszeniu do Prusów,
nie chciał już dłużej czekać.
Na towarzyszy, wbrew praktyce
wypróbowanej przez północnych
misjonarzy, którzy wyruszali
w większej liczbie, przybrał tylko brata Radzima-Gaudentego
i prezbitera Benedykta-Boguszę,
który prawdopodobnie znał język pruski. Wisłą, pod ochroną
30 wojów, przybył do Gdańska,
który leżał na krańcu państwa
Bolesława Chrobrego. Tam prawdopodobnie przez kilka dni głosił
Ewangelię Pomorzanom.
Była połowa kwietnia 997 r.
Wojciech z towarzyszami wsiedli do łodzi i udali się w dalszą
drogę. Cały czas pod opieką wojów, jak zalecał Bolesław Chrobry.
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Po kilku dniach, 17 kwietnia,
przybito do jakiejś wyspy w ujściu rzeki, prawdopodobnie Pregoły. Wojciech odprawił wojów
nie chcąc, by wyprawa sprawiała
wrażenie militarnej. Co działo się
dalej, trudno dziś ustalić z całą
pewnością. Są przesłanki pozwalające sądzić, że Wojciech
nieświadomie naruszył zwyczaje
religijne Prusów. W każdym razie tłum tubylców rzucił się
na misjonarzy z pięściami. Jeden
z nich uderzył Wojciecha wiosłem
w plecy, wytrącając psałterz
z jego rąk. Misjonarze przeprawili
się na ląd i pod wieczór znaleźli
się w jakiejś wsi. Wojciech przemawiał, tłumacząc, kim jest,
od razu wzywając do nawrócenia
na religię chrześcijańską. Mieszkańcy wsi zażądali, żeby misjonarze natychmiast ją opuścili.
Obawiano się, że ich obecność
przyniesie nieszczęście. W małej
osadzie w pobliżu tego miejsca
misjonarze przebyli następnych
5 dni. Jednak agresywna postawa
tubylców wypędziła ich stamtąd
aż na brzeg morza. Wojciech rozważał, czy nie powinien wyruszyć
do ludu, którego dusze łatwiej
byłoby pozyskać. W tych nastrojach 23 kwietnia zawrócili w głąb
lądu. Śpiewając psalmy przeszli
przez las i wyszli na pola. Tam
Radzim odprawił mszę i przyjęli Komunię św. Potem ruszyli
w dalszą drogę, po pewnym czasie jednak zmęczeni usiedli pod
jakimś drzewem i zasnęli. Bardzo
możliwe (istnieją takie wersje żywota św. Wojciecha), że był to
święty dąb pogański i że dlatego
Prusowie, pod przewodnictwem
swojego kapłana napadli na misjonarzy. Związano wszystkich
trzech, ale tylko Wojciecha zabito włóczniami. Śmiertelny cios,
23 kwietnia 997 roku, zadał mu,
jak mówią podania, Prus imieniem Sicco, a ciało biskupa zostało poćwiartowane, potem odcięto mu głowę, wbito na żerdź,
a nad zwłokami postawiono straż.
W chwili śmierci Wojciech miał
41 lat. Innych misjonarzy puszczono wolno, by powiadomili
księcia polskiego. Do dziś nie
udało się dokładnie ustalić miejsca męczeństwa. Zwykle podaje
się okolice Elbląga.
Legenda mówi, że za ciało
świętego zażądano tyle kilogramów złota, ile on sam ważył.
Książę odkupił ciało Wojciecha.
Zostało przywiezione do Trzemeszna, a następnie 6 listopada 998 r. złożone w katedrze

w Gnieźnie. Wojciech już przez
braci zakonnych był uważany
za świętego. Męczeńska śmierć
potwierdziła tę opinię. Inicjatywa kanonizacji wyszła od cesarza Ottona III. Data kanonizacji
nie jest znana, wiadome jest, że
odbyła w grudniu 999 r. Święto
wyznaczono na dzień śmierci,
czyli 23 kwietnia. Postanowiono też o stworzeniu dla Polski
własnej metropolii poddanej
opiece nowego patrona.
W marcu 1000 r. cesarz Otton
III odwiedził grób św. Wojciecha.
Został obdarowany ramieniem
św. Wojciecha. Część tej relikwii
złożył w Akwizgranie, część
w Rzymie na wysepce Tybru,
fundując tam kościoły pod wezwaniem nowego męczennika.
Na prośbę prymasa polskiego,
kardynała Augusta Hlonda,
relikwia rzymska powróciła
do Polski w roku 1928. Obecnie
jest przechowywana w skarbcu gnieźnieńskim. W Trzemesznie można oglądać relikwiarz
w postaci urny, w którym również jest zachowana część relikwii
św. Wojciecha. W roku 1038 książę czeski, Brzetysław, najechał
Polskę, korzystając z chaosu, jaki
panował wówczas w naszym
kraju. Miał wówczas zabrać relikwie św. Wojciecha, bł. Radzima
i Pięciu Braci Męczenników. Mają
one po dziś dzień znajdować się
w praskiej katedrze św. Wita.
W katedrze gnieźnieńskiej można oglądać srebrny relikwiarz
św. Wojciecha, w którym mają
spoczywać jego relikwie. Które
są prawdziwe – nie wiadomo,
nie przeprowadzono bowiem
dotychczas naukowych badań. „Roczniki Polskie” z 1127 r.
wspominają o znalezieniu głowy
św. Wojciecha w Gnieźnie.
Umieszczono ją w bogatym
relikwiarzu, który jednak skradziono w 1923 roku. W ikonografii św. Wojciech przedstawiany
jest zawsze w stroju biskupim.
W ręku często trzyma księgę,
rzadziej atrybuty dotyczące jego
męczeńskiej śmierci: włócznia,
wiosło, topór. Drzwi gnieźnieńskie przedstawiają szczegóły
z jego żywota wdłueg legendy,
która powstała około roku 1170.
Św. Wojciech obok Matki
Bożej jest głównym patronem
Polski. Poza tym jest patronem
archidiecezji gnieźnieńskiej
oraz diecezji gdańskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, warmińskiej
i opiekunem Unii Europejs k i e j. Tr a d yc j a p r z y p i s u j e

św. Wojciechowi autorstwo słów
do pierwszego hymnu Polski:
Bogurodzicy.
W grudniu 999 roku Otton III
wyruszył z Rzymu w długą podróż. Jego celem było Gniezno –
ówczesna stolica Polski. Znajdował się tam grób niedawno wyniesionego na ołtarze Wojciecha
Sławnikowica. Mająca charakter
pielgrzymki podróż monarchy
była długa, połączona z wizytacją ziem mu podległych, które
po drodze odwiedzał. Akwizgran
i Nadrenia były na przełomie
pierwszego i drugiego tysiąclecia
nie tylko centrum kulturowym
Europy łacińskiej oraz głównym
ośrodkiem władzy politycznej,
ale również rzeczywistym centrum władzy kościoła. Cesarzowi towarzyszył wspaniały orszak
najwyższych dostojników, zarówno duchownych jak i świeckich.
Byli wśród nich kardonałowie,
arcybiskupi, dygnitarze włoscy,
możni niemieccy. Towarzyszyła
liczna, zbrojna eskorta oraz tabor wozów, wiozących wszystkie bagaże dworu. Przepych
i bogactwo orszaku cesarskiego miały świadczyć o szacunku, jakim otaczał on pamięć
o św. Wojciechu i manifestować
wielką wagę, jaką przykładał
do odprawianej przez siebie
pielgrzymki. Przedzierając się
przez ziemie zamieszkałe przez
plemiona słowiańskich Dziadoszan, orszak cesarski dotarł
wreszcie nad rzekę Bóbr, która
stanowiła granicę z Polską. Tam
oczekiwał na niego wraz z bogatym orszakiem książę Polski
Bolesław Chrobry, który towarzyszył mu w dalszej drodze
do Gniezna. Bolesław zdawał sobie sprawę, że młode państwo
polskie nie miało jeszcze nigdy
tak dużej szansy na zaprezentowanie swojego cywilizacyjnego
dorobku całej chrześcijańskiej
Europie. Dlatego też starał się
przyjmować cesarskiego gościa
bogato, z niezwykłą uprzejmością i z największymi honorami.
Bolesław wiedział również, że
zdanie jakie Otton III wyrobi
sobie na podstawie tej wizyty
na temat Polski i jej możliwości,
będzie w przyszłości rzutować
na kształt polsko-niemieckiego
sojuszu. Wagę, jaką przywiązywał
monarcha niemiecki do gnieźnieńskiej pielgrzymki podkreślał
jeszcze fakt, że cesarze niemieccy
rzadko opuszczali granice podległych im terytoriów w celu złożenia wizyty innym władcom.
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Prestiż cesarskiej godności wymagał, aby to inni monarchowie
przybywali do niego wraz z pozdrowieniem i hołdem. Otton III
oczekiwał zapewne, że uzyska
w darze od Bolesława relikwie
św. Wojciecha. Miały one dla niego ze względu na wcześniejszą
przyjaźń z męczennikiem duże,
osobiste znaczenie. Cesarz
poznał już wcześniej, podczas
wspólnych wypraw przeciwko
Słowianom połabskim Bolesława Chrobrego. Podczas wizyty w Polsce pragnął zebrać
nowe doświadczenia i zebrać
jak największą ilość informacji
o nowym silnym organizmie
państwowym, który powstał
na jego wschodniej granicy.
Będąc pod wrażeniem tak
wspaniałego przyjęcia, Otton
III zdjął z głowy swój diadem
cesarski i włożył go na skronie
Bolesława Chrobrego. Zostało
to zinterpretowane jako zapowiedź formalnej koronacji księcia
polskiego. Niektórzy historycy
przypuszczają również, że „koronacja” ta była zewnętrznym
wyrazem mianowania Bolesława Chrobrego na władcę
Słowiańszczyzny, czyli jednej
z części składowych uniwersalnego cesarstwa chrześcijańskiego.
O zjeździe gnieźnieńskim bardzo
dokładnie informują nas źródła
historyczne, między innymi
współczesna opisywanemu wydarzeniu kronika biskupa merseburskiego Thietmara. Oddajmy
zatem głos Thietmarowi, który
pisze, że Otton III widząc z daleka upragnione miasto [Gniezno]
przybywa doń boso, z pokorą,
i przez miejscowego biskupa
Ungera z czcią zostaje przyjęty
i wprowadzony do kościoła,
a lejąc łzy, uprasza o wstawiennictwo męczennika Chrystusowego i dostąpienia łaski Chrystusa.
Dlatego też jego pozytywna relacja dotycząca wydarzeń,
które miały miejsce na spotkaniu w Gnieźnie, wydaje się być
wiarygodna.
Otton III utworzył w Gnieźnie
arcybiskupstwo. Stolec metropolity powierzył tam bratu św.
Wojciecha Radzimowi Gaudentemu. Utworzono także trzy
biskupstwa: w Krakowie, w Kołobrzegu, oraz we Wrocławiu. Biskupstwa te zostały podporządkowane stolicy metropolitarnej
w Gnieźnie.

34

Ziemia Kłodzka nr 309-311/październik, listopad, grudzień 2021

Bronisław MJ Kamiński

ŚW. BRUNON Z KWERFURTU NASTĘPCĄ ŚW. WOJCIECHA
Każdy Polak wie, że chrześcijaństwo przyszło do naszego kraju z Czech. Dobrawa,
czeska księżniczka, jako matka
chrzestna, stała się wielkim darem Czech. Przyjęcie chrześcijaństwa z Czech, jest na ogół uzasadniane politycznymi motywami
Mieszka I, tym zwłaszcza, aby nie
przyjmować religii od Niemiec,
bowiem to mogłoby uzależniać
kościół i państwo polskie od sąsiedniego cesarstwa. Podręczniki historii Polski informują, że
z Czech przybyli pierwsi kapłani,
słownictwo liturgiczne i pierwszy
święty, którym był św. Wojciech.
Czy wtedy, u samych początków
były również wpływy chrześcijańskie z Niemiec? Opowiemy
o tym na przykładzie następcy św. Wojciecha, jakim był
św. Brunon z Kwerfurtu, młodszy
kolega św. Wojciecha . Mimo, że
św. Wojciech był o 26 lat starszy
od św. Brunona, to żyli w tym
samym czasie, pobierali naukę
w tej samej niemieckiej szkole katedralnej w Magdeburgu
i obaj zginęli męczeńską śmiercią
na misjach, prowadzonych przez
Polskę na ziemiach prusko-litewskich. Św. Wojciech zginął w 997
roku, a św. Brunon - dwanaście
lat później w 1009 r. Obaj byli
misjonarzami i biskupami, obaj
związani z początkami państwa polskiego, święci polscy.
Do tego św. Brunon z Kwerfurtu był utalentowanym pisarzem,
dyplomatą, nawet śpiewakiem,
napisał ważne utwory dotyczące
początków państwa polskiego.
Dlaczego w Polsce jest mniej
znany od św. Wojciecha, a nawet
prawie nieznany? Jakie są ślady
niemieckie u początków chrześcijaństwa w Polsce? Spójrzmy na
Europę sprzed 1000 lat i porównajmy drogi życia obu świętych .
Europa w końcu X wieku
Ostatnie lata X wieku były
wśród europejskich chrześcijan
pełne wielkiego napięcia. Nadchodził rok 1000. Rozpowszechniane przepowiednie Sybilli, ale
także teksty Apokalipsy głosiły, że w 1000 roku nastąpi koniec świata. W Rzymie, w nocy
z 31 grudnia 999 r. na 1 stycznia
1000 r. napięcie doszło do samych szczytów. Jedni zamykali

się w domach, inni czekali w piwnicach, a największy tłum szedł
pod siedzibę papieża. Nadchodziła północ, a z nią wyobrażano
sobie zejście aniołów z trąbami
i koniec tego wszystkiego. Papieżem był wówczas Sylwester II,
wybitny uczony, matematyk,
chemik, astronom, filozof, racjonalista czystej wody. Uważano,
że on może być nawet nie bardzo wierzący. A był to dar Boży
na tamte czasy. Sylwester II
spokojnie patrzył na tłum, wiedział, że ci ludzie czekają na
moment, gdy to wszystko się
nagle zawali. Odmawiał modlitwy, a gdy minęła północ
i nic się nie wydarzyło, rozłożył ramiona i pobłogosławił
ten piękny świat. Tak nastąpiło
pierwsze błogosławieństwo Urbi
et Orbi, a potem najpiękniejsza
noc, zwana odtąd Sylwestrem
i sylwestrowe szaleństwo trwa
nadal. To za tego niezwykłego
papieża odbył się zjazd gnieźnieński 1000 roku, z udziałem
cesarza Ottona III. Sylwester II
i Otto III byli największymi postaciami swoich czasów, obaj
byli sobie bardzo bliscy i obaj
położyli fundamenty pod przyszłą Europę, której jeszcze nie
ma. W 1000 roku na świecie żyło
290 mln ludzi (w 2016 r. - 7,3 miliardów); w Europie żyło 55 mln
(w 2016 - 738 mln). Polska etniczna liczyła jeden milion ludzi
(w 2016 - 38 mln); Niemcy liczyły 5,5 miliona (w 2016 - 80
mln); Rosja 4,5 miliona (w 2016
- 111 mln); Francja liczyła 9 mln
(w 2016 r. - 66 mln), Chiny 60
mln ( w 2016 - 1 miliard 300
milionów). Od czasów Mieszka
i Chrobrego ludność PolskI wzrosła 38 razy, Niemiec 12 razy, Rosji
25 razy, Francji 7 razy, zaś całej
Europy 13 razy. Liczba ludności
i produkcja żelaza traktowane są
jako historyczne czynniki potęgotwórcze. Obecnie produkcja
żelaza nie jest już priorytetem
mocy.
Powróćmy do roku 1000.
Wtedy chodziło o szerzenie
chrześcijaństwa dla zbudowania wspólnej dla całej Europy
struktury moralnej, społecznej
i politycznej. Święci odgrywali
w tym dziele wielką rolę. Popatrzymy na drogi życiowe obu
naszych pierwszych świętych.

Św. Brunon z Kwerfurtu

Droga Św. Wojciecha
Urodził się około 956 roku,
w Libicach, niedaleko od Pragi.
Matka Strzeżysława, ojciec Sławnik. Po czesku imię jego brzmiało
Wojetech, po polsku Wojciech,
po niemiecku Adalbert. Ze świętymi często związane są jakieś
nadzwyczajne zdarzenia i to
od urodzenia, a nawet przed
urodzeniem. Gdy Wojciech miał
5 lat, w ich domu zatrzymał się
opat Adalbert z klasztoru w Trewirze, który jako posłaniec cesarza Ottona I wędrował na Ruś
Kijowską do księżnej Olgi. Sławny
opat szczególnie uroczyście pobłogosławił małego Wojciecha,
a gdy kilkanaście lat później
tenże opat został arcybiskupem
w Magdeburgu, to Wojciech
trafił tam do elitarnej szkoły
katedralnej, kształcącej misjonarzy, udających się do krajów słowiańskich. W 982 roku
Wojciech powrócił do Czech,
otrzymał święcenia kapłańskie w Pradze.W tamtym czasie diecezja praska należała do
archidiecezji w Moguncji, była
więc w strukturach kościoła nie-

mieckiego, biskup praski podlegał jurysdykcji arcybiskupa
w Moguncji. W 983 roku arcybiskup Moguncji konsekrował
Wojciecha na biskupa praskiego.
Stało się to w Weronie na sejmie
Rzeszy w 983 roku, w obecności
cesarza Ottona II. Wojciech miał
wtedy około 30 lat. Młody biskup
odbył ingres do Pragi idąc boso,
w szatach pokutnych.. A Praga
była wtedy dla niego miejscem
zepsucia i polem do naprawy kleru i ludu. Był tu targ niewolników;
pojmanych Słowian sprzedawali
Niemcy, kupowali muzułmanie,
a pośredniczyli w handlu Żydzi.
Młody biskup chciał naprawiać
świat, chciał by duchowieństwo
żyło moralnie i skromnie, by nie
było poniżenia niewolniczego,
zepsucia obyczajów, ale cały ten
występny świat zamykał się przed
pobożnym biskupem. Nie miał
tu łatwego życia. Chciał więc
wybrać życie klasztorne, udał
się w 989 r. do Rzymu, przyjął
habit zakonny benedyktynów
na Awentynie. Poszedł z nim
do Rzymu jego brat Radzim
i także wstąpił do klasztoru
wraz z Wojciechem, potem bę-
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dzie towarzyszył Wojciechowi
do końca, a nawet dłużej. W 992
roku poselstwo czeskie zażądało powrotu Wojciecha do Pragi,
więc powrócił. Nadal niewiele
mógł zdziałać w naprawie praskiego świata. Znowu powraca
do Rzymu. Miał szczęście, gdyż
w tym czasie w Czechach niemal cała jego rodzina zginęła w walkach wewnętrznych
z Przemyślidami, rodzinne Libice zostały spustoszone. Ocaleli
dwaj bracia Wojciecha, Radzym
i Sobiebór, potem wszyscy trzej
byli w Polsce. Papież Grzegorz V –
widząc, że sytuacja Wojciecha w
Czechach jest niezwykle trudna
– zgodził się, by wyjechał na misje do Polski. W 997 r. Wojciech
znalazł się w Gdańsku i stąd –
wraz bratem Radzimem, kapłanem Benedyktem i oddziałem
rycerzy danym im dla ochrony
przez Bolesława Chrobrego wyruszył na tereny zajmowane przez pogańskich Prusów.
Po drodze odesłał oddział rycerzy
i 23 kwietnia 997 r. pod wsią Cholin zginął męczeńską śmiercią.
Jego towarzyszy Prusowie puścili
wolno, a Bolesław Chrobry wykupił ciało męczennika. Odtąd zaczęło się nowe jego życie, został
kanonizowany w 999 r. i do jego
grobu w Gnieźnie w 1000 r. przybył sam cesarz Otto III. Na tym
wielkim zjeździe gnieźnieńskim
działy się niemal polityczne cuda.
A jednym z nich było ustanowienie niezależnej prowincji kościelnej w Polsce i arcybiskupstwa
w Polsce. Ten zjazd – mówiąc dzisiejszym językiem – wypromował
Polskę. Świat dowiedział się, że
istnieje Polska, a w niej Gniezno,
Poznań, Wrocław, Kraków i Kołobrzeg. Warto przy tym zaznaczyć, że Czechy uzyskały niezależne arcybiskupstwo dopiero
w XIV wieku. Przypomniano sobie w Pradze o wielkim
Św. Wojciechu. Kiedy, po śmierci Bolesława Chrobrego książę czeski Brzetysław najechał
na Polskę (1038 roku), to zabrał
z Gniezna relikwie Św. Wojciecha
i złożył w katedrze w Pradze. Coś
jednak z relikwii wielkiego świętego w Polsce pozostało, a nade
wszystko pozostał jego duch.
Papież Sylwester II, wyrażając
zgodę na niezależność polskiej
prowincji kościelnej od struktur
kościelnych cesarstwa, umocnił
państwo polskie. Pierwszym
arcybiskupem gnieźnieńskim
został Radzim Gaudenty, brat
św. Wojciecha.

Droga św. Brunona
z Kwerfurtu
Urodził się w Kwerfurcie
ok. 974 r. To małe miasto leży
w Saksonii; jeszcze niedawno leżało w NRD, niedaleko od Halle.
W latach 985 – 994 młody Brunon
pobierał nauki w elitarnej szkole
katedralnej magdeburskiej razem z przyszłym św. Wojciechem
i późniejszym ważnym niemieckim kronikarzem Thietmarem.
W Niemczech szkolili się sławni
misjonarze.W 995r. Brunon został
kanonikiem katedralnym w Magdeburgu.W 997 roku podczas
podróży do Rzymu dowiedział
się o męczeńskiej śmierci św.
Wojciecha. W Rzymie wstąpił
do klasztoru benedyktynów
na Awentynie, do tego samego,
w którym przebywał również
św. Wojciech. W klasztorze poznał późniejszego świętego
Romualda, twórcę benedyktyńskiej reguły pustelniczej.
Po krótkim pobycie w pustelni
w Pereum koło Rawenny, powrócił do Rzymu. Sakrę biskupią
otrzymał w Merseburgu i jako
misjonarz udał się na Węgry.
Prawdopodobnie na Węgrzech
napisał dzieło pt. „Żywot św. Wojciecha”. Utwór ten , nazywany
„Żywotem drugim”, zaczynał się
od słów: Zakwitł szkarłatny kwiat.
W swoim dziele Brunon ukazuje św. Wojciecha, jako człowieka
z krwi i kości, który świętość
osiągnął w trudzie, w cierpieniu
i w pracy nad sobą. Naśladując
św. Wojciecha, Brunon budował
model świętości opartej na heroizmie, na przełamywaniu własnych ograniczeń wewnętrznych.
Głębokie analizy tego utworu
można znaleźć w dziele Teresy
Michałowskiej pt. „Średniowiecze”. O Brunowie piszą także m.in.
Grzegorz Białuński w „Pruthenii”
oraz Jerzy Strzelczyk w książce
pt. „Bruno z Kwerfurtu. Osoba –
dzieło - epoka”. W latach 10051006 Brunon dotarł do Gniezna
na dwór Bolesława Chrobrego.
Z doświadczeń na ziemi polskiej
powstaje jego kolejne dzieło
pt. „Żywot Pięciu Braci”. W latach
1007 - 1008 przebywał z misją
wśród Pieczyngów. Okazał się
nie tylko wielkim misjonarzem,
ale również utalentowanym dyplomatą w rokowaniach pokojowych pomiędzy Pieczyngami
a Rusią Kijowską. W 1008 roku
powrócił do Polski, w okresie
najazdu niemieckiego cesarza
Henryka II. W tej wojnie, Niemiec

Brunon z Kwerfurtu opowiedział
się po stronie króla Polski. W napisanym wtedy dziele pt „List
do króla Henryka II”, Brunon
pisał: Jeśli ktoś powie, że tego
władcę [Bolesława Chrobrego]
kocham, że dochowuję mu wierności i przyjaźni – to jest prawda. Kocham go rzeczywiście jak
duszę własną i więcej niż życie”.
Utwór ten napisał Brunon niedługo przed swoją śmiercią. Teresa
Michałowska pisze, że ten list
Brunona napisany wykwintnym
stylem, wpisał się w dzieje kultury polskiej. Szczególnie cenne są
fragmenty dotyczące Bolesława
Chrobrego. Brunon zginął śmiercią męczeńską podczas misji
na pograniczu prusko-litewskim
9 marca 1009 r. Kilkanaście lat
po męczeńskiej śmierci został kanonizowany. W swoim życiu występował pod dwoma imionami
Brunona i Bonifacego. Nie było
pełnego rozeznania, że chodzi
o tę samą osobę. To właśnie mogło być przyczyną, że św. Brunon
stał się mniej znanym, niż na to
zasługiwał. W XIX wieku został
bardziej zauważony. Na Litwie
zaczął cieszyć się wdzięczną pamięcią, bowiem nazwa „Litwa”
pojawiła się po raz pierwszy
w powiązaniu ze św. Brunonem.
W Polsce czczony jest w sposób
szczególny w Łomży, Giżycku
i w klasztorze na Św. Krzyżu.
Minęło 1000 lat
Od czasu, gdy po polskiej
ziemi chodzili św. Wojciech
i św. Brunon z Kwerfurtu minęło
w początkach XXI wieku tysiąc
lat. W życiu młodego narodu to
czas dojrzewania. Jako naród
widzieliśmy i doświadczyliśmy
wielu spraw trudnych. Niektóre narody sąsiednie, będące naszymi rówieśnikami nie
przeżyły 1000 lat. Zginęli Słowianie zachodni, mieszkający
niegdyś pomiędzy Odrą i Łabą
i słowiański gród, którym stał
się germański Berlin, zapomniał
o swojej słowiańskiej przeszłości. Zginęli bałtyccy Prusowie,
nie uchowali się przed mieczem
krzyżackim. Ale, co równie ważne, a może pouczające ze względu na sprawiedliwość - zginęli
także krzyżacy jako państwo
i Prusowie jako lud niemiecki.
Na pierwsze wrażenie wydawać
się może, że zagłada szła z zachodu. Wrażenie jednak mylące.
Z zachodu szli zakuci w zbroję
bezwzględni wojownicy, ale
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szli również tacy jak św. Brunon
z Kwerfurtu, czy jak św. Wojciech,
wykształcony w Niemczech.
Zachód to nie tylko Niemcy,
to także Czesi, Włosi, Francuzi,
Anglicy i inne mieszkające tam
narody oraz wielka kultura,
której fundamentem są Ateny
i Jerozolima. Biblia jerozolimska
mówi o ludzie wybranym przez
Jahwe i to poczucie wybraństwa
dawało temu ludowi siłę do pokonywania przeciwności losu
i przetrwania. Hebrajczycy,
w swojej trudnej historii wykształcili w sobie tą wielką siłę
nadziei, która przy religijnych
mocach, przemieniała się
w wartości duchowe i fizyczne. Podejdźmy do tego nie jak
do cudu, ale jak do naturalnego biegu rzeczy, sterowanego
przez, niewidzialną rękę ewolucji.
Ażeby przetrwać i rozwijać się
w tym świecie powszechnego
współzawodnictwa, rywalizacji
i walki, potrzeba być sprawnym, silnym, kształcącym się
i współdziałającym w utrzymaniu
swoich wartości i swojego stanu
posiadania, by nie zginąć jak zachodni Słowianie lub bałtyccy
Prusowie. Trzeba być lepszym
od przeciwników, a przynajmniej
nie gorszym. A druga strona
medalu jest taka, że można być
silnym fizycznie i technicznie
uzbrojonym, iść z napisem „Gott
mit uns”, a można paść tak, jak
padli krzyżacy. Przez te 1000 lat
na polskich równinach Niemcy
pogrzebały miliony swoich żołnierzy, a Polska istnieje w takich
granicach, jak 1000 lat temu
i powiększyła się ludnościowo
38 razy. Okazuje się, że wartości duchowe mogą mieć większą moc od fizycznych, bowiem
zachowywanie i umacnianie
ich przekłada się na wzrost
sił fizycznych i biologicznych.
W historii braliśmy z zachodu,
w t y m p r ze d e ws z ys t k i m
od najbliższych nam Niemiec,
wielkie wartości i dobre wzory.
Św. Brunon z Kwerfurtu jest
jednym z tych kamieni węgielnych pod postępujące zbliżanie
się materialne i duchowe Niemców i Polaków. Jakkolwiek życie
przynieść może nowe sytuacje,
to te fundamenty pozostają. Gdy
chodzi o obu naszych pierwszych
świętych, to chciałoby się powiedzieć: daj nam Boże takich Polaków, jak ten Niemiec św. Brunon
z Kwerfurtu i takich Polaków, jak
ten Czech Św. Wojciech z Libic
koło Pragi.
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Irena Klimaszewska

LEGENDA GENERAŁA FAVRATA,
KOMENDANTA KŁODZKIEJ TWIERDZY
W wydanych w roku ubiegłym materiałach będących
pokłosiem, zorganizowanego
przez kłodzki Oddział PTTK,
sympozjum naukowego2, wśród
wielu interesujących zagadnień
z radością zauważyłam artykuł
Andrzeja Sobczyńskiego poświęcony jednemu z komendantów
twierdzy kłodzkiej – gen. Francois André Favratowi (1730-1804).
Powodem owego zadowolenia
był fakt, że będąc zainteresowaną
od pewnego już czasu sylwetką
gen. Favrata, bez czasochłonnej
kwerendy otrzymałam tekst
na temat przebiegu kariery
wojskowej generała, będącej, jak słusznie zauważa piszący, „nadzwyczaj barwną
ścieżk ą ż yciową żołnierza
najemnika” 3. Żałuję nieco, że
w opracowaniu znalazły się jedynie skromne, a szczególnie mnie
interesujące informacje na temat
poczynań gen. Favrata na ziemi
kłodzkiej. Zdaję sobie jednak
sprawę, że zaprezentowanie tej
kwestii wymagałoby przeprowadzenia dodatkowych, niezwykle
czasochłonnych badań.
Zachęcając Państwa do zapoznania się ze wspomnianym artykułem (jak też z całą publikacją),
pragnę przytoczyć w tym miejscu drobny, związany z postacią
gen. Favrata i z Kłodzkiem epizod.
Być może zarówno tekst Pana
A. Sobczyńskiego, jak też tych
kilka skreślonych przeze mnie
zdań, zachęci tych miłośników
dziejów regionalnych, którzy
o gen. Favracie jeszcze nie słyszeli, do poznania tej arcyciekawej
postaci, tym bardziej, że opowieści o jego legendarnej wręcz sile
fizycznej dotrwały i do naszych
czasów.
Poz wolę sobie ominąć
dane dotyczące życia i kariery
wojskowej bywałego w świecie
generała, te zostały przedstawione m.in. we wspomnianym
wyżej opracowaniu. Jedynie
na potrzeby niniejszego tekstu
przypomnijmy, że urodzony
w Gironde we Francji w 1730 r.
F. A. Favrat już od 15. roku życia,
z niewielkimi przerwami, służył

w armii. Najpierw w austriackiej,
potem w pruskiej. Jak czytamy
w poświęconych mu opracowaniach, brał udział w 10 bitwach,
74 większych potyczkach, 12 oblężeniach i 2 obronach twierdz
i był czternastokrotnie ranny4.
Walczył m.in. podczas trzeciej
wojny śląskiej (1756-1763), najpierw po stronie austriackiej,
potem pruskiej (od 1759), bił się
w wojnie o sukcesję bawarską
w 1778 roku, a w roku 1794 brał
udział w tłumieniu insurekcji
kościuszkowskiej. Do Kłodzka
trafił w 1796 r. 5 , obejmując
funkcje gubernatora hrabstwa
kłodzkiego i komendanta twierdzy w Kłodzku. Związany z tym
miastem był przez 8 lat. Tu też
zmarł we wrześniu 1804 roku,
w wieku 74 lat. Słynął z życia
pełnego przygód, niebywałej siły
i wielkiej odwagi, graniczącej
z brawurą. Zdaje się, że dopiero
w Kłodzku, jak czytamy w jednym z niemieckich opracowań,
pędził żywot spokojny i dostatni
i nie przypominał już mitycznego Herkulesa, choć piszący te
słowa taktownie podkreślił, iż
nie ma wątpliwości co do tego,
że gdyby zaszła potrzeba gen.
Favrat na powrót wykazałby się
stanowczością i odwagą, która
cechowała go niegdyś6.
Generał Favrat był komendantem twierdzy kłodzkiej akurat
w czasie, gdy po Śląsku podróżował John Quincy Adams, amerykański polityk, pełniący w tym
czasie urząd ambasadora USA
w Berlinie (od 1797 do 1801)
i późniejszy, w latach 1825-1828,
prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Muszę
przyznać, że wśród dawnych
opisów ziemi kłodzkiej pozostawionych przez peregrynujące
po tym obszarze osoby, relacje
Adamsa nieustannie dostarczają
mi wielu ciekawostek. Jego siedmiotygodniowa podróż w 1800
roku po Dolnym Śląsku, w tym
po ziemi kłodzkiej, gdzie przebywał w ostatnim tygodniu
sierpnia, zaowocowała szeroko
znanymi, bo przetłumaczonymi później na wiele języków,

Franz Andreas Favrat, źródło: www.de.wikipedia.org/wiki/Franz_Andreas_Favrat

wysyłanymi do mieszkającego
w Filadelfii młodszego brata, listami relacjonującymi owe peregrynacje. Okazuje się, że dyplomata, podczas wzmiankowanej
podróży, osobiście poznał gen.
Favrata. Do spotkania obu panów
doszło w środę, 27 sierpnia 1800
roku w Kłodzku. Adams odnotował to spotkanie w liście XXIV,
a opis jaki pozostawił z pewnością można nazwać interesującym. Tak więc podczas ostatniego dnia pobytu na ziemi
kłodzkiej, amerykański ambasador zwiedził kłodzką twierdzę,
na czym mu szczególnie zależało, jak bowiem napisał w jednym
z listów, został wcześniej poin-

formowany, że to „jedyna rzecz
godna widzenia w tym mieście”7.
Komendant Favrat, oprowadzając
Adamsa po rozległym obiekcie,
snuł historie związane z górującą nad miastem fortecą. Zwrócił
uwagę gościa m.in. na celę, z której uciekł w roku 1746, osadzony
tam adiutant króla Fryderyka II,
Friedrich Wilhelm von Trenck
(1726-1794)8, którego brawurową ucieczkę swojego czasu
komentowano głośno w całej
Europie. Dalej Favrat pokazał
ambasadorowi donżon wraz
z wieżą strażniczą, z której, jak
relacjonował Adams „mieliśmy
cudowny widok na wszystkie
strony. Widać było całą okolicę
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Kłodzka otoczoną wieńcem gór
dzielących ją od Czech i Górnego
i Dolnego Śląska”9. Tam Favrat
opowiedział Adamsowi historię,
znajdującej się wówczas na wieży
strażniczej, statui św. Jana Nepomucena10. Poza oględzinami potężnych zabudowań fortecznych
Adams, przyjąwszy zaproszenie,
uczestniczył też w obiedzie
u gen. Favrata i jego rodziny.
Osobowość kłodzkiego
komendanta zrobiła wrażenie
na powściągliwym z reguły ambasadorze. Oto zdaniem Adamsa,
mający około siedemdziesiątki
generał wykazuje żywotność
i miłe obejście dwudziestopięciolatka. Nie sposób nie przyznać,
że komplement to doskonały. Ambasador nadmienił też
o niezwykle przyjaznej postawie
komendanta, odnotowując, że:
„aż do wyjazdu z Kłodzka mieliśmy każdą chwilę zajętą, dzięki
uprzejmości i atencjom tego
pana”, w związku z czym, jak
informował dalej, nie miał ani
chwili wolnej, aby dokończyć ten
list11. Po obiedzie u komendanta Adams wyjechał do Ząbkowic
(wówczas Frankenstein), by następnego dnia udać się do Srebrnej Góry (wówczas Silberberg)
i obejrzeć wybudowaną przez
króla Prus Fryderyka II twierdzę.
I tu Favrat wykazał się uprzejmością, uprzedzając komendanta
twierdzy srebrnogórskiej o wizycie dostojnych gości (Adams
podróżował w towarzystwie).
Zdawałoby się, że legenda
gen. Favrata przepadnie wraz
z wymianą ludności na Dolnym
Śląsku, dokonaną po zakończeniu drugiej wojny światowej.
Okazało się jednak, że przybywający do Kłodzka po 1945 roku
Polacy, nie znający wszak historii
tego regionu, mogli poznać osobę dawnego komendanta twierdzy kłodzkiej i jego legendarną
siłę fizyczną dzięki pracy jednego

z pierwszych, powojennych popularyzatorów wiedzy o Dolnym
Śląsku – Józefa Sykulskiego. To
on uznał, że historia gen. Favrata warta jest przypomnienia.
W wydanym w 1947 roku opracowaniu pt. „365 wiadomości
o Dolnym Śląsku…” 12 , poza
krótką informacją o przebiegu
kariery wojskowej Favrata, podał
liczne przykłady niepospolitej
siły generała, który, jak czytamy,
z upodobaniem „łamał lub skręcał w spiralę najgrubsze nawet
podkowy; z talerzy cynowych
robił rulony”, a podczas pobytu
w Warszawie „wytoczył ze zbrojowni i na powrót tam wtoczył
bez niczyjej pomocy działo”.
J. Sykulski przypomniał też
sprawę karocy, która utknęła
w błocie, podczas podróży Favrata po Śląsku i której sześć zaprzężonych do niej koni nie było
w stanie wyciągnąć. „Człowiek
mocniejszy od króla Augusta
Mocnego”– tak J. Sykulski zatytułował notę o gen. Favracie –
pchnął ją sam jeden tak silnie, że

konie już bez trudu pociągnęły
ją dalej. J. Sykulski przytoczył też
opowieść o pojedynku, mającym
miejsce w odległej Hiszpanii,
w trakcie którego Favrat przeciął oficerowi huzarów głowę aż
do ramienia. Wśród różnych ciekawostek dotyczących niepospolitej siły gen. Favrata pojawiła się
też historia, która wydarzyła się
w Jeleniej Górze (niem. Hirschberg) w 1778 roku, udowadniająca, że generał nie był człowiekiem przesądnym. Otóż, gdy
w czasie fortyfikowania tamtejszego Wzgórza Szubienicznego (niem. Galgenberg, po 1945
Wzgórze Kościuszki), wyznaczeni
do usunięcia szubienicy żołnierze
nie chcieli podjąć się tej czynności, uważając takie działanie
za hańbiące, Favrat, będący
wówczas dowódcą wojsk stacjonujących w tym mieście, sam
jeden wydobył ciężkie, głęboko
osadzone słupy tego narzędzia
kaźni13.
Po Józefie Sykulskim historię obdarzonego nieprzeciętną
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John Quincy Adams, źródło: pl.wikipedia.
org/wiki/John_Quincy_Adams

siłą kłodzkiego komendanta,
od czasu do czasu, przypominali
też inni popularyzatorzy dziejów
regionalnych14 i tak dotrwała aż
do naszych czasów.

Kłodzko, kopia stalorytu W. C. Wrankmore, wg rys. F. Koski, 2 poł. XIX w., w zb. Muzeum Ziemi Kłodzkiej
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1 A. Sobczyński, „Sylwetka gen. piechoty Franza Andreasa von Favrat – gubernatora
Hrabstwa Kłodzkiego”, [w:] „Ziemia Kłodzka w kulturze, architekturze, przyrodzie”, red.
A. Marek, Pelplin ; Kłodzko 2020, s. [25]-37.
2 I Międzynarodowe Sudeckie Sympozjum Naukowe „Ziemia Kłodzka w kulturze, architekturze, przyrodzie” odbyło się w Kłodzku w listopadzie 2019 r.
3 A. Sobczyński, dz. cyt., s. 35.
4 Za: A. Sobczyński, dz. cyt., s. 35.
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„Letters on Silesia = Listy o Śląsku”, tłum. B. Willak, M. Szwagrzyk, red. B. Stelmach, E.
Spadzińska-Żak, N. Zaporowska, wyd. 2 popr., Katowice 2016.
8 Wilhelm von Trenck (1726-1794), oficer na służbie Fryderyka II, popadł w niełaskę władcy
Prus, gdy na jaw wyszedł jego romans z siostrą króla Amelią. Został skazany na dożywocie
i osadzony w kłodzkiej twierdzy.

9 J. Q. Adams, dz. cyt., s. 93.
10 O dziejach posadowionej niegdyś na donżonie rzeźby, zob. I. Klimaszewska, „Statua
św. Jana Nepomucena z Twierdzy Kłodzko. Początek i koniec”, [w:] „X Almanach Ziemi
Kłodzkiej wraz z kalendarzem na rok 2018”, red. K. Oniszczuk-Awiżeń, M. Awiżeń, Kłodzko
2018, s. 54-65; I. Klimaszewska, „Na tropie zagadki zniknięcia z Twierdzy Kłodzko statui
św. Jana Nepomucena. Najnowsze ustalenia”, „Ziemia Kłodzka” 2020, nr 300-301, s. 63-65.
11 J. Q. Adams, dz. cyt., s. 92.
12 „366 wiadomości o Dolnym Śląsku. Kalendarz i notatnik na rok 1948”, oprac. J. Sykulski,
Jelenia Góra 1947, s. 257-258. Więcej na temat tego opracowania zob. I. Klimaszewska,
„366 wiadomości o Dolnym Śląsku. Kalendarz i notatnik na rok 1948”, [w:] „IX Almanach
Ziemi Kłodzkiej wraz z kalendarzem na rok 2017”, red. K. Oniszczuk-Awiżeń, M. Awiżeń,
Kłodzko 2017, s. 96-99.
13 „366 wiadomości o Dolnym Śląsku…”, s. 257-258.
14 Zob. np. R., L. Majewscy, „Legendy i opowieści Ziemi Kłodzkiej”, Kłodzko 1998, s. 36-37;
„Popularna Encyklopedia Ziemi Kłodzkiej”, T. 4: Ś-Ż, red. J. Laska, M. Kowalcze, Kłodzko
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ziemi kłodzkiej”, Kłodzko 2016, s. 136-137.
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Ks. Bartosz Tusiński

SZPITAL ŚW. ELŻBIETY W SŁUPCU
W 1873 r. ksiądz Heinisch założył zespół młodych kobiet, który wkrótce liczył 79 uczestniczek.
Kierowniczką zespołu była Magdalena Hermann z Ölbergbauerngut wraz ze swoją asystentką
Agnes i Albertine Wittig. W tym
samym roku ksiądz Heinisch kupił
mały dom z polem uprawnym,
aby stworzyć dom dla osób starszych i schorowanych. Cieśli Johanowi Nepumukowi Wittigowi
polecił odremontowanie domu.
9.11.1874 r. mogły wprowadzić
się pierwsze pielęgniarki - siostry
franciszkanki z Münster/Westfalia - Starsza siostra Scholastika
(Elisabeth Schumacher z Haselünne) i siostra Maura (Franciska
Schwarzer z Herzogenwalde).
Tak powstał klasztor Św. Elżbiety, pierwszy szpital w Słupcu.
Praca sióstr była nie tylko błogosławieństwem dla chorych.
Schronienie w klasztorze znajdowali również ludzie starsi i biedni
ze Słupca i okolicy. Sytuacja finansowa klasztoru nie zawsze
była korzystna dla działalności
charytatywnej sióstr.
Klasztor z siedmioma pokojami szybko wypełnił się chorymi
i okazał się zbyt mały dla rosnącej
liczby ludności słupieckiej. Wyposażenie również nie odpowiadało
sanitarnym wymaganiom. Dzięki
darowiźnie panny Antonie Berger, która zapisała szpitalowi swój
majątek, udostępniono środki
finansowe, aby wznowić budowę
nowego niezbędnego obiektu.
W 1877 roku mały domek
został zburzony i w jego miejsce powstał masywny szpital.
W 1883 r. proboszcz dokupił
jeszcze grunt z budynkami od
właściciela Gärtnera Strangfelda, które służyły szpitalowi jako
budynki gospodarcze. Siostra
Oberin Mella [od 1922 do 1928
] w latach 1925 - 1926 opiekowała się nowo wybudowanym
szpitalem. Prace konserwacyjne
wykonywał majster budowlany
Strzybny, prace stolarskie Ernst
Pabst.
Wmurowanie kamie nia węgielnego pod szpital
Ś w. E l ż b i e t y o d b y ł o s i ę
18.10.1925 r. Do budowli użyto
czerwony piaskowiec, który pochodził z odłamków znajdujących
się na Górze Wszystkich Świętych. Nowy szpital składał się z 23

Budynek nowego szpitala św. Elżbiety wybudowany w latach 1925-1926.

pokoi, do wszystkich pokoi podłączono prąd, centralne ogrzewanie i wodę. Znajdowało się tu
również pomieszczenie bardzo
nasłonecznione. Ukoronowanie
zostało zwieńczone dzwonkiem
Donati na klatce schodowej, który pochodził ze starego kościoła.
Stary budynek szpitalny pozostał
jako dom starców. Od 1926 roku
klasztor opiekował się dziećmi
chorymi psychicznie. W 1934 r.
nowy szpital został poszerzony
i dobudowano kaplicę. W 1932
roku dobudowano dwa balkony
oraz postanowiono powiększyć
szpital do 95 łóżek, aby siostry
mogły znowu opiekować się
pacjentami.
Do szpitala przyjmowano
pacjentów prywatnych lub członków kasy chorych. Górnicy byli
kierowani do szpitala górniczego
w Nowej Rudzie. Dlatego gubernator zarządził przekazywanie
środków finansowych z Instytutu Wojewódzkiego Leczenia
i Pielęgniarstwa we Fryburgu
na konto państwowego stowarzyszenia. Oznaczało to, że
ośrodek nie przyjmował już
prywatnych pacjentów.
W 1938 r. rozpoczęła się dalsza budowa i przebudowa, stara
kaplica została przekształcona

jako część nowego budynku.
W 1941 roku został przekształcony w szpital izolacyjny dla
obszaru Kłodzka. W 1944 roku
szpital dysponuje już wszystkimi medycznymi standardami:
naświetlanie, diatermia (elektroterapia w leczeniu reumatyzmu, artrozy, skurczów mięśni),
aparatura wysokiej częstotliwości i zespoły zdrowotne. Siostra
Scholastika kierowała ośrodkiem do 1916 roku, a siostra
M. Calamnda (Anna Kobuth)
w latach 1942 - 1943. Od 1944

do 1946 ośrodkiem kierowała
siostra Sperata (Hedwig Amft).
Po II wojnie światowej szpital Św. Elżbiety Zgromadzenia
Sióstr Pielęgniarek Trzeciego
Zakonu Regularnego św. Franciszka został zsekularyzowany
przez rząd PRL i przeznaczony na
szpital gruźliczy i chorób zakaźnych, który funkcjonował do lat
60. XX wieku. Od lat 70. XX w. budynek pełni funkcję Domu Opieki
i przychodni zdrowia. Obecnie
ze zmienioną nazwą funkcjonuje jako „Dom Pomocy Społecz-

Siostra M. Sperata (Hedwiga Amft)

Siostra M. Calamanda (Anna Kobuth)
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nej”, którego administratorem
jest obecnie powiat kłodzki
(od 1999 r).
Istniejąca tu kaplica mszalna pod wezwaniem Matki Bożej
Królowej Aniołów powstała według projektu Hansa Schlichta
z Breslau (Wrocław) w 1934 roku,
o czym świadczy napis po lewej
stronie wejścia od dziedzińca.
Ołtarz główny neorenesansowy,
drewniany z imitacją marmoryzacji, pilastrami, głowicami,
woltownicami. W centrum nad
tabernakulum znajduje się obraz
w złotej ramie - olej na płótnie,
przedstawiający Matkę Boską
trzymającą dzieciątko Jezus
z otwartymi ramionami
(prawdopodobnie autorstwa
prof. Wilhelma Hauschilda, który namalował obraz w Św. Katarzyny w kościele parafialnym).
Wskazują na to podobieństwa
warsztatu malarskiego. Pod stopami Matki Bożej umieszczona
jest miniatura szpitala Św. Elżbiety. Maryja góruje na obrazie
w otoczeniu puttów i aniołów
w nimbie. Po bokach na konsoli znajdują się figury Św. Piotra
z atrybutem klucza i Św. Pawła z atrybutem miecza. Ołtarz
zwieńczony jest figurami puttów
i aniołów, ukazując królewskość
Maryi, a u szczytu w centrum
zwieńczenie symbolem miłości
Trójcy Świętej - trójkąt z trzema
ognikami w rogach z okulos
w środku – okiem Bożym. Kapliczka posiada dwa ołtarze
boczne Św. Elżbiety (trzymająca
naręcze kwiatów) z antepedium
przedstawiającym łanie pijące
wodę – nawiązanie do psalmu
jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie
Ciebie Boże (psalm 42) i fontanną
żywej wody. Drugi ołtarz boczny
Św. Franciszka (trzymający krzyż)
z antepedium przedstawiającą
łódź na morzu z napisem Ave
Stella Maris (Witaj, Gwiazdo
morza, Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta, Bramo
niebios błoga - fragment tekstu pieśni.), oraz wyobrażenie
pelikana karmiącego pisklęta
swoja krwią – alegoria Chrystusa,
który karmi nas swoim Ciałem.
Kaplica posiada w nawie cztery
witraże: Św. Klary, Św. Antoniego,
Św. Jadwigi i Św. Teodora, oraz
pięć figur na konsoli Św. Klary (trzymającą monstrancję)
i św. Anny (z księgą w ręku),
Św. Józefa, Św. Alojzego Gonzagi
(w komży) oraz figurę Serca Pana
Jezusa. W sieni kaplicy figura
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Kaplica Matki Bożej Królowej Aniołów w Szpitalu św. Elżbiety. Obecny budynek Domu Pomocy Społecznej w Słupcu, nad którym króluje
Królowa Aniołów „Witaj, niebios Królowo, Witaj, Pani aniołów, Witaj, Różdżko i Bramo; Jasność zrodziłaś światu. Ciesz się, Panno
chwalebna, Ponad wszystkie piękniejsza, Witaj, o Najśliczniejsza; Proś Chrystusa za nami.”

św. Antoniego z Padwy trzymającego Pana Jezusa. Chór kaplicy z wejściem na blok szpitalny
posiada fisharmonię. Wnętrze
kaplicy wzbogacone jest obrazami na płótnie Św. Barbary,
Św. Katarzyny, Św. Franciszka
Ksawerego, Męki Pana Jezusa
i 14 obrazów stacji drogi krzyżowej. Całość kaplicy posiada

przeszło 100 wyobrażeń puttów i aniołków, zaczynając od
zwieńczenia w prezbiterium
z puttami wokół monogramu
Maryi, poprzez łuk tęczowy z napisem Regina Angelorum, aż do
ornamentyki na kandelabrach.
W świątyni znajduje się pięć
tarcz herbowych: herb Słupca
(Schlagen) i Nowej Rudy (Noue

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie - Słupcu. Dawny szpital św. Elżbiety

Rude) oraz herb Św. Jana Pawła
II, Biskupa Adama Bałabucha
i Biskupa Ignacego Deca (herby biskupie i papieski zastąpiły
herby fundatorów i darczyńców
szpitala). Kaplica wraz z zakrystią
została odświeżona i pomalowana w pierwszym dziesięcioleciu
XXI wieku. Dach zdobi krzyż łaciński na kuli.
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Andrzej i Maria Perlakowie

MIESZKAŃCY ZIEMI KŁODZKIEJ Z BRZEŻANSKIEJ AK
W 1945 r. rodziny Kukurudza
i Frońscy z Brzeżan – jak wiele innych – opuściły rodzinne strony
i zamieszkały na Ziemiach Odzyskanych, początkowo w Bytomiu Odrzańskim, malowniczo
położonym nad Odrą, pomiędzy
zrujnowanym Głogowem a Nową
Solą. Jednak to ziemia kłodzka
stała się ich drugą Małą Ojczyzną.
W wolnej Polsce nadszedł czas,
by bez przeszkód ukazać bohaterów brzeżańskiej konspiracji,
którzy z Kotliną Kłodzką związali
swoje powojenne życie. Jest to
możliwe dzięki nowym materiałom źródłowym oraz ustaleniu
powiązań rodzinnych członków
AK.
„Za pierwszego Sowieta”
Losy Brzeżańczyków z okresu trzech okupacji dobrze odzwierciedla życiorys Jadwigi
Kukurudza, urodzonej 13 lutego 1927 r., obecnie zamieszkałej
w Kłodzku. Przed wojną ukończyła klasę VI żeńskiej Publicznej
Szkoły Powszechnej w Brzeżanach, była harcerką. 1 września
1939 roku miała rozpocząć ostatni rok edukacji w swojej szkole,
a potem kształcić się dalej – jak
jej starsze rodzeństwo1. Wojna
wszystko zmieniła. W Brzeżanach
nastały kolejno trzy okupacje: sowiecka od 19 września 1939 roku,
kiedy miasto zajęli Sowieci, niemiecka – od 7 lipca 1941 r. (wojna
niemiecko-sowiecka rozpoczęła
się 22 czerwca 1941 r.) i ponownie sowiecka – od lipca 1944 r.,
zakończona wysiedleniem Polaków z Kresów. Odtąd miali żyć
w Polsce „ludowej”, pod dominacją ZSRR2. W tym czasie nie
wolno było nauczać prawdziwej
historii Polski, istotne wydarzenia były zakłamywane lub
przemilczane. Nie wspominano
o Pakcie Robbentrop-Mołotow
z 23 sierpnia 1939 roku, z dołączonym tajnym protokołem, jaki
dzielił pomiędzy sygnatariuszy
ziemie Rzeczypospolitej, ani
o jego skutkach, jak m.in. mord
katyński3. W tych realiach badanie struktur AK na Kresach było
znacząco utrudnione, a nawet
ryzykowne.
W 1939 r. rodzice dwunastoletniej Jadwigi – Władysław
(1876 - 1967) i Maria z Zamoj-

skich (1889 – 1986) Kukurudzowie starali się chronić córkę
od niebezpieczeństw, jakie
niosła wojna. Gdy po wkroczeniu Armii Czerwonej wład ze o k u p a c y j n e o g ł o s i ł y,
że od 27 września rozpoczyna się
nauka w szkole (obowiązkowym
językiem nauczania stał się rosyjski i ukraiński), zdecydowali, że
córka nie podejmie nauki w szkole, ani pracy zarobkowej poza
domem. Pomimo przegranej
kampanii polskiej 1939 r. Polacy
wiedzieli, że najwyższe władze
opuściły kraj, a mimo to Państwo
Polskie nadal istnieje, chociaż jest
okupowane, ma swoje legalne
władze na emigracji i w kraju.
Część wojska polskiego zdołała
przedostać się do sojuszników
i walczyła u ich boku.
Przed wojną W. Kukurudza
pracował w Kasie Chorych4. Rodzina Kukurudzów miała dwupokojowy domek przy ul. Zielonej
36 z niewielkim ogródkiem (studnia była u sąsiadów Ryżewskich,
którzy mieli gospodarstwo). Jadwiga pomagała rodzicom i zarabiała robiąc skarpety na drutach. Była w domu najmłodszym
dzieckiem. Miała przyrodniego
brata mieszkającego we Lwowie – Mariana Kukurudza vel
Korańskiego (1908-1994), syna
zmarłej przedwcześnie Marii
z domu Kuncewicz - Kukurudzowej oraz pozostających
w domu rodzinnym: brata Jana
(1917 – 1984) i siostrę – Zofię
(1921 – 1994)5. Jan przed wojną studiował prawo na Uniwerstyecie Jana Kazimierza we
Lwowie (zapewne ukończył
syudia w konspiracji)6. Pomimo
ciasnoty i biedy zamieszkała
u nich nauczycielka Stanisława
Wałukiewicz z synkiem Jerzym
(zachorował na polio), córka ich
przyjaciółki Franciszki Sołtysiak
(z domu Dopierała). Przed wojną
Rodzina Wałukiewiczów mieszkała przy ul Rohetyńskiej 37.
Stanisława była sierotą ( jej
ojciec Jan – policjant i matka
zmarli w połowie lat 30 XX w.),
a mąż Emil Feliks Wałukiewicz
i bracia – Bronisław Sołtysiak
(obaj służyli w lotnictwie),
a także Jan Edward Sołtysiak
nie powrócili z wojny. Stanisława Wałukiewicz, przygarnięta
przez Kukurudzów, prowadziła

tajne komplety i żyła nadzieją, że
jej mąż i bracia przeżyją wojnę.
Nie wiedziała wówczas, że obaj
lotnicy walczą w Polskich Siłach
Powietrznych w Wielkiej Brytanii w Dywizjonach Bombowych
(jej mąż Emil – w 304 Dywizjonie,
a brat Bronisław – w 305)7.
Tymczasem jeszcze przed
Świętami Bożego Narodzenia
Sowieci rozpoczęli aresztowania polskiej kadry wojskowej.
W nocy z 23/24 grudnia 1939 r.
aresztowani zostali także: prezes
sądu okręgowego, prokurator,
policjanci, listonosze, leśnicy
i inni8. W lutym 1940 r. rozpoczęły
się wywózki na Sybir. Druga masowa deportacja miała miejsce
13 kwietnia 1940 r. Nikt nie był
pewny swego losu. W tych skrajnie trudnych warunkach działały
w Brzeżanach struktury konspiracyjne. Były budowane jeszcze przed wojną, gdy dowódca
51 Pułku Piechoty Strzelców
Kresowych płk. August Emil
Fieldorf (1895-1953), późniejszy generał brygady, organizator
i dowódca Kedywu AK (ps. Nil),
wezwał do siebie Zofię Śniadecką
(1913-1996) i oświadczył jej, że
„na wypadek wybuchu wojny,
z Pani znajomością języka niemieckiego, będzie Pani pracowała dla potrzeb wojska”9. Zofia
pochodziła z wielodzietnej rodziny przybyłej do Brzeżan w 1924 r.
z Poznańskiego (wszyscy świetnie władali językiem niemieckim),
jej ojciciec Władysław Śniadecki (1876 -1965) dzierżawił staw
w Brzeżanach. Już po mobilizacji ppłk. A.E. Fieldorf wezwał ją
ponownie. Nadał jej wówczas
pseudonim „8” (później używała też ps. „Kulka”). Zaprzysiężona
we Lwowie pod koniec września
1939 r. była organizatorką kanału
przerzutowego na Węgry (kurierami było m.in. jej rodzeństwo:
Zofia i Józef oraz szwagierka –
Anna). Podlegając w Kedywie
bezpośrednio gen. A.E. Fieldorfowi ps. Nil, m.in. ratowała
Żydów w ramach działającej
w Brzeżanach siatki konspiracyjnej „Żegoty”, którą kierował
do wiosny 1943 r. ks. Adam
Łańcucki (1878-1961), a później
o. Robert Stanisław Marek (19071980). W 1986 roku Instytut Yad
Vashem w Jerozolimie przyznał
Zofii Śniadeckiej-Ornatowskiej

Adam Mieczysław Froński

medal „Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata”. W czasie okupacji „8” współpracowała z sierż.
Edwardem Kwasińskim ps. „Dzik”
i gwardianem o. R.S. Markiem
z klasztoru oo. Bernardynów
w Brzeżanach. Jak ujawniła
w 1992 roku jej punktem kontaktowym we Lwowie był dom
przy ul. Krawieckiej i mieszkanie
Mariana Korańskiego, ps. Krawiec (producenta zabawek)10.
Przyrodni brat Jadwigi Kukurudzianki był więc nie tylko od początku okupacji zaangażowany
w działalność konspiracyjną, ale
nadto powierzano mu bardzo
odpowiedzialne zadania, skoro
miał kontakt z „8”, bespośrednio
podległą „Nilowi”. W PRL „Nil” poniósł śmierć w wyniku mordu
sądowego11.
Dekonspiracja
W czasie okupacji niemieckiej, we wrześniu 1942 r. piętnastoletnia Jadwiga, jako osoba
niepracująca, została zatrzymana
i osadzona w areszcie Ukraińskiej
Milicji w Brzeżanach, z przeznaczeniem do wywózki na roboty
do Niemiec. W październiku 1942
roku, na skutek interwencji Marii Dąbrowieckiej (kierowniczki
brzeżańskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego), która była
aktywna w konspiracji oświatowej, została zwolniona celem
dokończenia szkoły podstawowej
oraz dalszej nauki. Jednak jeszcze
przed otrzymaniem świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej
została uprzedzona, że ponownie
znalazła się na liście przeznaczo-

Ziemia Kłodzka nr 309-311/październik, listopad, grudzień 2021
nych do wywózki na roboty. „Decyzją dowództwa AK Obwodu
Brzeżany zostałam w tej sytuacji
– odnotowała po latach – zatrudniona w szpitalu w Brzeżanach,
gdzie pod kierunkiem lekarzy
medycyny Stefania Bilińskiego
i Tadeusza Danka przeszłam
konspiracyjne przeszkolenie
sanitarne”12. Obaj lekarze byli
zaangażowani w działalność
konspiracyjną, podobnie jak
dr med. Władysław Morasiewicz,
legionista i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, oficer Wojska
Polskiego – w 1939 r. dowódca
pociągu sanitarnego we Lwowie 13. Doktor Stefan Biliński
(ps. Stefan), przed wojną członek
komendy Hufca ZHP Brzeżany,
dyrektor i ordynator miejskiego
szpitala, był naczelnym lekarzem
Inspektoratu i garnizonu AK oraz
Szarych Szeregów w Brzeżanach.
Został w dniu 22 lutego 1944 r.
wezwany do chorego i podstępnie zastrzelony przez członka
UPA (miał wówczas 53 lata)14.
Około 40-letni doktor med. Tadeusz Danek ps. „Tadeusz”, lekarz
Obwodu AK (od marca 1944 r. Inspektoratu), ordynator oddziału
zakaźnego brzeżańskiego szpitala, ukrywał na swym oddziale Żydów, wykorzystując okoliczność,
że Niemcy bali się zarażenia i tej
części szpitala nie kontrolowani
(został uhonorowany w 1993 r.
medalem „Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata”)15.
Po przeszło półrocznej pracy
Jadwigi w szpitalu, za namową
obu lekarzy, od maja 1943 r.
kontynuowała naukę na tajnych
kompletach u Marii Szadaj. Maria z domu Frońska (jej mąż to
przedwojenny samorządowiec
Bolesław Szadaj) przed wojną
była w Brzeżanach drużynową
I Żeńskiej Drużyny Harcerskiej im.
Emilii Plater16. W 1939 r. pełniła
funkcję instruktorki Przysposobienia Wojskowego Kobiet,
pozostając „na czas wojny Komendantem Miasta”17. W czasie
okupacji niemieckiej Maria Szadaj-Frońska, ps. Szarotka, Granit,
od 1 lipca 1943 r. była Komendantem Wojskowej Służby Kobiet
na Inspektorat Brzeżany w stopniu porucznika (później kapitana) AK (funkcję przejęła po Lidii
Skrzypek, ps. „Lidia”, „Nowina”)18.
Maria Szadaj była więc w ścisłym
gronie kierowniczym Komendy
Inspektoratu, na czele którego
stał kpt Franciszek Garwol, działający pod nazwiskiem „Tokarczyk”,
posługujący się pseudonimami:

„Stanisław”, „Dziryt” i „Karaś”. Jako
oddana nauczycielka Maria Szadaj udzielała się też prowadząc
tajne komplety. Jej uczennica
– Jadwiga należała do grona
osób zaufanych, gdyż była znana konspiracyjnemu środowisku
jako siostra kpr pchor. Jan Kukurudza, ps. „Rychlik”, w 1943 r.
awansowanego do stopnia
podporucznika19. Już z początkiem października 1939 r. działał
w Brzeżanach w konspiracyjnym
Związku Jaszczurczym, do którego należali ks. Adam Łańcucki
i Jan Cisek, podoficer 51 Pułku
Piechoty w Brzeżanach. „Rychlik”,
który sam był harcerzem, opiekował się też drużynami „Gachy”
i „Chatki”, które współorganizował w lipcu 1941 r. Zbigniew
Froński (1921-2002), brat nauczycielki Jadwigi Kukurudzianki –
Marii Szadej20. W okresie od lipca
1941 roku do czerwca 1943 r. komendantem Chorągwi Lwowskiej
Szarych Szeregów był harcmistrz
Zygmunt Lang (urodzony w 1905
roku, aresztowany przez Gestapo
w czerwcu 1943 roku)21.
Także siostra Jana i Jadwigi
Kukurudzów – Zofia, późniejsza
żona leśnika Józefa Jureczka
(1928-2017), pełniła rolę łączniczki. Członkami AK były i inne
osoby spokrewnione „po kądzieli” z rodzeństwem Kukurudzów
z ul. Zielonej (mieli z nimi wspólnych pradziadków: Michała
i Marię z d. Kopielec Zamojskich).
Łączniczkami w Komendzie Obwodu były bowiem córki stryjecznego brata Marii Kukurudza –
Józefa Zamojskiego (1881-1969),
który miał z małżeństwa z Jadwigą z Sobotkiewiczów (1883-1974)
dziewięcioro dzieci. Łączniczkami
były córki: Ewa Zamojska-Dobrowolska (1909-1945 Chojnów) i jej
siostra Izabela Zamojska (19252007 Opole), późniejsza żona
Mieczysława Piskorza (19222004). W Kedywie był ich brat –
Adam Zamojski (1922-2000 Gliwice). W AK działali także wuj Jadwigi Kukurudzianki – Baltazar
Zamojski, a także jej bracia cioteczni. Matka Jadwigi pochodziła
z rodziny wielodzietnej, wszyscy
urodzili się w Brzeżanach. Miała
starszą siostrę Karolinę Rusińską (1878 -1952 Zielona Góra)
i młodsze rodzeństwo: Franciszka
(1880 -1956 Laskowice), Michała
(1885, zapewne przedwcześnie
zmarłego), Annę – ur. 1886,
Wiktorię Noskowicz (1891-1926
Brzeżany) i Baltazara (1896 -1946
Zielona Góra)22.

Gdy Jadwiga Kukurudzianka
wiosną 1943 r. przyszła do Marii
Szadaj-Frońskiej, aby wziąć udział
w tajnych kompletach, przypadkowo w jej domu natknęła się
na szkolenie grupy podchorążych (późniejszego patrolu
dywersyjnego dowodzonego
przez 22-letniego brata Marii
Szadaj, Zbigniewa Frońskiego
ps. Barski II). Zbigniew Froński
w tym czasie był w tajnej szkole
podchorążych, którą zorganizowano w kwietniu 1943 r. z incjatywy kpt Bolesława Tomaszewskiego, ps „Bat”. Przyjęto do niej
ok. szesnastu żołnierzy ze średnim wykształceniem i ukończonym II stopniem Przysposobienia
Wojskowego23. Chodziło o przygotowanie kadry do Kedywu. Organizację Kedywu rozpoczęto
w Brzeżanach w kwietniu 1943
roku po inspekcji obwodu dokonanej przez mjr Edwarda Pisulę,
ps. „Tama”24.
„Barski II” i „Konwalia”
w konspiracji AK
Dowódcą Samodzielnego
Ośrodka Dywersyjnego Brzeżany został ppor. Zygfryd Szynalski ps. „Tryk” (podlegało mu
ok. 70 ludzi podzielonych
na patrole) 25. Z. Szynalski w wojnie obronnej 1939 r., w stopniu
podporucznika dowodził plutonem w 7. kompanii 51. Pułku Piechoty. Po walkach w rejonie Kielc
i Iłży, i rozbiciu pułku przedostał
się za Wisłę, by kontynuować
swój szlak bojowy. 22 września
1939 r. w mieście Boży Dar został cieżko ranny w prawą nogę.
Po ukończeniu leczenia strzaskanej kości strzałkowej i czasowej
działalności w Związku Walki
Zbrojnej w Okręgu Lublin powrócił do Brzeżan. W styczniu 1943 r.
został tu ponownie zaprzysiężony (przez por. B. Tomaszewskiego) i w okresie od lutego do maja
1943 r. pełnił funkcję zastępcy
por. Jana Ciska, Komendanta
Obwodu Brzeżany AK. W marcu otrzymał rozkaz zorganizowania plutonów dywersyjnych
Kedywu, a w maju 1943 został
wyznaczony Komendantem
Kedywu w Inspektoracie Brzeżany. Członkiem AK była także
jego siostra Marta (łączniczka
w Obwodzie Brzeżany)26.
Zbigniew Froński, brat konspiracyjnej nauczycielki Jadwigi Kukurudzianki, był jednym
z pierwszych podchorążych,
którzy w czterech grupach
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po cztery osoby, pod opieką
por. Z. Szynalskiego, byli szkoleni w okresie od kwietnia
do października 1943 r. W grupie Frońskiego wykładowcami
byli: por. Marian Jaremowicz
(ps. „Lis”), ppor. Henryk Hołdys
(ps. „Markiz”, „Orlicki”) i sierż.
Franciszek Fila (ps. „Jan”). Dla innych czwórek wykładali: st. sierż.
Marian Eberhardt (ps. „Staw”), inż.
por. Franciszek Kamiński i por.
Z. Szynalski. Szkolono więc w systemie piątkowym – wykładowca
i czterech podchorążych. Zajęcia
były prowadzone w domach prywatnych i na strychu klasztoru
oo. Bernardynów27. Wiadomo,
że tajną Szkołę podchorążych
ukończyli w stopniu kaprala
podchorążego: Adam Adamczyk, Jerzy Czerkas, Mieczysław
Faust, Zbigniew Froński, Ryszard
Fudeman, Stanisław Grzybowski,
Stanisław Korczewski, Tadeusz
Kunysz i jego brat (synowie listonosza), Jerzy Malawski, Józef
Nowak, Marian Nowakowski, Witold Rapf i Tadeusz Szmelowski28.
Zbigniew Frońsk i wraz
z trzema kolegami został zaprzysiężony przez ppor. Z. Szynalskiego ps. „Tryk”. Odbyło się to
w mieszkaniu zaangażowanej w
konspiracji ogrodniczki Marii Ciołek, u której Froński się ukrywał,
gdyż zajmował się tzw. spekulacją, czyli nielegalnym handlem
dla zaopatrzenia Lwowa29. Po zaprzysiężeniu został skierowany
do grupy dywersyjnej „Barskich”,
gdzie jako „Barski II” pełnił rolę
dowódcy pierwszego patrolu30.
W skład tego patrolu wchodzili:
Arsen Biłecki (za „drugich ruskich”
został wywieziony na Sybir skad
wrócił dopiero w 1957 r.31), Władysław Walczyński, Tadeusz Jeż
i Adolf Podhojecki (późniejszy
dowódca III patrolu jako „Barski
III”). W 1 kompanii z Brzeżan
utworzono jeszcze dwa inne
patrole. W skład drugiego – dowodzonego przez Karola Dynowskiego ps. Wilk, wchodzili:
Bronisław Dynowski, Stanisław
Wierzbicki, Adam Zamojski (syn
Józefa i Jadwigi z Sobotkiewiczów Zamojskich) i Marian
Zamojski. Trzeci zaś tworzyli:
Bronisław Buczek (ps. Bruno,
Młot)32, Ryszard Fudyman, Stanisław Korczyński, Karol Krupa
i Stanisław Staliś33.
W związku z dekonspiracją
podchorążych wobec Jadwigi
Kukurudzianki, Zb. Froński podjął decyzję o jej zaprzysiężeniu
pomimo, że miała tylko 16 lat34.

42
Przyjęła konspiracyjny pseudonim „Konwalia”35. Zapamiętała, że
świadkiem tego ważnego wydarzenia z sierpnia 1943 r. był m.in.
jej brat Jan Kukurudza i Z. Szynalski, którego znała wcześniej
jako „kolegę brata”36. Odtąd jako
członek AK, nie tylko w wolnych
chwilach szyła biało - czerwone
opaski na rękawy dla konspiracyjnych żołnierzy i wyszywała
na nich białe orły, ale też wykonywała powierzane jej inne zadania:
„pełniąc obowiązki sanitariuszki,
gromadziłam za wiedzą lekarzy
środki opatrunkowe i lekarstawa,
które przekazywałam do dyspozycji dowództwa AK” celem
wykorzystania na potrzeby ludności polskiej atakowanej przez
bandy UPA. Opiekowała się rannymi w napadzie banderowców
na Buszcze (22/23 stycznia 1944
roku): Zenonem Winnickim oraz
jego braćmi Piotrem i Tadeuszem37.
W okresie od sierpnia 1943
roku do czerwca 1944 r. pluton
dywersyjny „Barskich II” pełnił
służbę wartowniczą w różnych
peryferyjnych rejonach Brzeżan
celem ochrony ludności polskiej
przed napadami UPA, które rozpoczęły się we wrześniu 1943
r. (zamordowano wtedy m.in.
ks. Wł. Bilińskiego proboszcza
z Kotowa) 38. „Konwalia”, jako
łączniczka dostarczała żywność
warownikom z patrolu „Barskich
II”, przygotowywaną przez ich rodziny. „Raz przeniosłam im też
z klasztoru OO. Bernardynów
pistolet wraz z amunicją (wręczone mi przez Brata „Roberta”)
na ich wyposażenie”39. Zbigniew
Froński podał, że jego patrol
w czasie pełnienia warty wykonywał zadania dywersyjne, jak
„niszczenie linii telefonicznych
poza miastem, niszczenie urządzeń trakcyjnych na stacjach
kolejowych Brzeżany, Hinowice;
zaopatrywanie grup samoobrony
w pobliskich wioskach (Podwysokie, Huciska) w broń i amunicję,
sporadycznie ochronę radiostacji,
gdy pracowała poza miastem”40.
W najtrudniejszym czasie cała
rodzina Kukurudzów (a z nimi
i Wałukiewiczowa z dzieckiem)
wieczorem opuszczała dom i nocowała w klasztorze, który stał się
rodzajem chronionej twierdzy41.
Wśród akcji dywersyjnych
patroli z Brzeżan znane są wymierzone w transport kolejowy,
łaczność telefoniczną i telegraficzną oraz akcje likwidacyjne,
w ramach których zastrzelony
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został komendant posterunku
żandarmerii w Podhajcach (sierpień 1943 r.). Akcję tę przeprowadzili Józef Wojtuś z 9 patrolu
(Budyłów) wraz z Józefem Czubą
z 8 patrolu (Taurów) z 4 kompanii42. Zlikwidowani zostali na podstawie wyroku sądu AK: gestapowiec Helmut von Kraupe (wyrok
wykonali kpr. Karol Dymowski
ps. „Wilk” z 2 patrolu i kpr. Adolf
Podhojecki z 1 patrolu) oraz niebezpieczny konfident gestapo
J. Smalusz, były podoficer 54 Piłku Piechoty z Tarnopola. K. Dymowski i A. Podhojecki zostali
za tę akcję odznaczeni Krzyżami
Walecznych43.
Prowadzenie akcji, celem
jakich były niemieckie wojskowe transporty kolejowe, było
możliwe dzięki współpracy
grupy dywersyjnej z kolejarzami
i telefonistką kolejową Aldoną
Sochacką z Wojskowej Służby
Kobiet AK44. Jedną z udanych
akcji była przeprowadzona nocą
15/16 września 1943 r., gdy żołnierze z 5 patrolu (2 kompania
w Hucisku), tj. Grzegorz i Kazimierz Łuźny, Kazimierz Rawski
i Michał Wiśniewski pod dowództwem ppor. Władysława Motylewicza ps. „Topola” rozkręcili tory
kolejowe na linii Chodorów-Tarnopol, w pobliżu stacji Nagrabie.
Spowodowali tym wykolejenie
się niemieckiego transportu
i trzydobową przerwę w komunikacji. Dowódca ppor W. Motylewicz po tej akcji, 11 listopada
1943 r. został odznaczony Krzyżem Walecznych45.
Częściej jednak prowadzono mniej ryzykowne akcje sabotażowe, jak ścinanie słupów
telegraficznych lub zacieranie
maźnic poprzez wsypanie doń
proszku ślusarskiego, co powodowało uszkodzenia wagonów

kolejowych. Akcji takich przeprowadzono trzydzieści siedem46.
Zbigniew Froński brał udział
w ważnej akcji uszkodzania szyn,
przeprowadzonej w styczniu
1944 r. Połączonymi siłami jego
patrolu i ludzi Karola Dynowskiego ps. „Wilk” dowodził ppor.
Z. Szynalski ps. „Tryk”. W ramach
„Akcji wiadukt” rozkręcili tory
w głębokim wąwozie pod wiaduktem na linii Potutory-Tarnopol (pomiędzy stacją Potutory
a mostem na Głuchej Dolinie),
co spowodowało wykolejenie się pociągu z transportem
wojskowym i przerwę w ruchu
kolejowym ok. 30 godzin. Strona niemiecka poniosła straty
w ludziach, zniszczeniu uległy
lokomotywa, cztery wagony
i siedem ciężarówek z tego
transpotrtu, a dalszych ponad
20 wagonów „załadowanych
ciągnikami, działami i amunicją oraz 20 cystern z paliwem”
zostało uszkodzonych47. Froński
podkreślił: „Wykolejenie tego
transportu i przerwanie na pewnien czas dostaw kolejowych na
front pod Tarnopolem, wyraźnie
przyczyniło się do załamania się
obrony niemieckiej wokół Tarnopola”, a także „do załamania się
organizacyjnego administracji
niemieckiej” w Brzeżanach,
które Niemcy opuszczali dwukrotnie, by powrócić dopiero
po pewnym czasie48. W kolejnej
akcji brał udział Adam Zamojski
(8/9 marca 1943 r.)49
Łącznie w akcjach z 15 września, 6 listopada, końca grudnia
1943 r. oraz ze stycznia i 8 marca
1944 r. zabito 44. niemieckich
żołnierzy (rannych było ponad
200). Przerwy w ruchu wyniosły
łącznie 240 godzin, a zniszczeniu
uległo 4 lokomotywy, 26 wagonów, 10 samochodów (znaczną

liczbę wagonów i sprzętu wojennego uszkodzono)50.
W przygotowywaniu akcji
wymierzonych w transport kolejowy brali udział wujowie Jadwigi
Kukurudzianki. Zarówno Józef
Noskowicz (1897-1947 Zielona
Góra) jak i jego szwagier, Baltazar Zamojski (1896-1946 Zielona
Góra) byli kolejarzami. Ponieważ
darzono ich zaufaniem wiele
akcji było prowadzonych z ich
udziałem. Obaj kolejarze dużo
ryzykowali. Mieli już bowiem
rodziny. W 1939 r. 19 lat miała
Stanisława, najstarsza z czworga
dzieci Józefa Noskowicza córka,
z jego pierwszego małżeństwa
z Wiktorią z Zamojskich (18911926) 51 . Baltazar Zamojski
z żoną Stefanią mieli pięcioro dzieci, wówczas w wieku
od 15 do 2 lat. W akcjach sabotażowych pod koniec 1943 roku
wymierzonych w niemieckie
pociągi towarowe brali czynny
udział także harcerze, dzieci kolejarzy. Byli to cioteczni siostrzeńcy
oraz cioteczni bracia Jadwigi Kukurudzianki, czyli Noskowiczowie (synowie Józefa z drugiego
małżeństwa jakie zawarł z Franciszką Rusińską, siostrzenicą swojej pierwszej żony, córką Józefa
Rusińskiego i Karoliny z Zamojskich – najstarszej siostry Marii
Kukurudzowej) z zastępu „Chatki”: urodzony w 1928 r. Adam
ps. „Wrona”„ i Edward ps. „Dziuniek” (rocznik 1930) oraz Zamojscy z zastępu „Gachy”: Antoni
ps. „Brat” (ur. 1927 r.) i Aleksander ps. „Leszek” (ur. w 1933 r.)52.
Ten ostatni wszedł do zastępu
„Gachy” (na miejsce Radziwiłła), działającego początkowo
w składzie trójkowym: Zbigniew
Rusiński ps. Znaczek (mieszkał
w domu przy ul. Gachy nr 8a),
Tadeusz Bursztyński ps. „Ślązak”

Maria i Władyslaw Kukurudzowie

Zbigniew Froński

Jadwiga Frońska z Kukurudzów
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(syn listonosza) i Janusz Radziwiłł
ps. „Książę”. Wszyscy wymienieni, a także i inni, złożyli Przyrzeczenie Harcerskie 15 sierpnia
1941 r., a więc najstarsi przed
ukończeniem 14 roku życia53.
Warto wskazać, że późniejszy
autor książki pt. „Tryptyk Brzeżański”, Zbigniew Rusiński,
ps. „Znaczek”, urodził się 16 lutego 1930 r. w Brzeżanach jako
syn Antoniego i Kazimiery Leontyny z Bursztyńskich (1907-1955)
i miał o dwa lata młodszego brata Jerzego (oraz przyrodniego
brata – Mariana, urodzonego
w 1940 r.). Jego dziadkiem był
Józef Rusiński żonaty z Karoliną
z Zamojskich, wujek Jadwigi Kukurudzianki Pomiędzy
ciotecznym rodzeństwem,
tj. Antonim Rusińskim i Jadwigą
Kukurudzianką była znaczna różnica wieku (24 lata). „Konwalia”
i „Znaczek” byli spokrewnieni, ale
mimo zbliżonego wieku należeli do dwu kolejnych pokoleń54.
Konspiracja brzeżańska była
budowana poprzez powiązania rodzinne i dlatego tak ważne jest ich rozpoznanie55. Warto
tu dodać, że przy ul. Zielonej,
a tam mieszkała rodzina Kukurudzów, były punkty kontaktowe
u p. Gronika i por. inż. Władysława Piaseckiego56.
Harcerze byli poniekąd wychowankami Zbigniewa Frońskiego i Tadeusza Wielgosza
ps. „Gachy”, gdyż to oni wraz
z innymi kolegami z przedwojennej drużyny harcerskiej w połowie lipca 1941 r., przy poparciu
Jana Kukurudzy ps. „Rychlik”,
zorganizował młodsze dzieci
w zastępy harcerskie, którymi
kierowali. Były to: „Chatki” i „Gachy” (nazwy dzielnic Brzeżan).
Zajęcia z topografii prowadził
drużynowy T. Wielgosz, obsługi
karabinka i materiałów wybuchowych uczyli się od Jana Kukurudza, ps. „Rychlik” (po części więc
od swego krewnego). Chłopców
uczono też języków ukraińskiego,
niemieckiego i łaciny, matematyki oraz historii Polski, języka
ojczystego i literatury, a także
ministrantury (o. Robert Marek
i ks. Zygmunt Barabasz)57.
Jadwiga ps. „Konwalia” ułatwiła przejazd i ubezpieczała,
jako współłączniczka Szarych
Szeregów, przejazd do Lwowa Zbigniewa Rusińskiego ps.
„Znaczek”. Załatwiała „Znaczkowi” nocleg we Lwowie, jednak
w jego konspiracyjnym spotkaniu nie uczestniczyła. Za-

bezpieczała akcje tzw. małego
sabotażu, gdy harcerze wray ze
Zbigniewem Rusińskim malowali na ścianach i płotach znak
„Polski Walczącej”58. Poza małym
sabotażem harcerze zajmowali
się kolportażem prasy konspiracyjnej. Na podstawie nasłuchu
radiowego por. inż. Władysław
Piasecki redagował pisaną
na maszynie gazetkę „Tu mówi
Londyn”, która ukazywała się co
parę dni59. Zbigniew Rusiński
podał, że kolportażem gazetek
ze Lwowa zajmowała się m.in.
Jadwiga „Konwalia” oraz Antoni
ps. „Brat” (czyli jej brat cioteczny,
syn Baltazara Zamojskiego)60.
Jako spokrewnieni z Marianem
ps. „Krawiec” mogli podejmować
takie zadania.
W styczniu 1943 r. wyczerpały się zasoby żywnościowe
Brzeżańczyków, gdyż „Niemcy
wstrzymywali dostawy żywności na wieś, szczególnie Ukraińcy
na rozkaz UPA, też wstrzymywali
dostawy żywności do miasta”61.
Około 70% Polaków nie miało
kartek żywnościowych, gdyż
te były wydawane przez Niemców tylko tym, którzy pracowali
w niemieckich firmach i urzędach. W Brzeżanach panował
głód, szczególnie dotkliwy
w getcie, szerzyły się choroby62.
Harcerze gromadzili żywność,
środki opatrunkowe (zwykle
ukradzione od Niemców). Chociaż groziła za to kara śmierci,
dla „Żegoty” chłopcy nielegalnie odławiali ryby ze stawów
nadzorowanych przez ojca
„Kulki” W. Śniadeckiego, a także
podbierali z przeznaczonych dla
Wermachtu. „Znaczek” ukradł
też kąpiącemu się Niemcowi
mundur, który wykorzystywał
Zbigniew Froński ps. „Barski II”
w czasie akcji63.
Ważnym miejscem na mapie brzeżańskiej konspiracji był
dom nestorki rodu Zamojskich –
Salomei, którą opiekowała się
córka Anna (Salomea zmarła
w 1942 r. dożywszy ponad 80 lat,
od blisko 40 była wdową). Dom
bowiem był położony w pobliżu klasztoru oo. Bernardynów.
Innym cennym adresem konspiracyjnym – jak już wiemy – było
mieszkanie Mariana Korańskiego
ps. „Krawiec” we Lwowie. Jadwiga Kukurudzianka odwiedzała
przyrodniego brata we Lwowie
i jako łączniczka, m.in. przekazywała mu żywność przeznaczoną
na potrzeby AK. Była również
wykorzystywana do utrzymy-

43

Janina i Mieczysław Frońscy z najstarszymi dziećmi: Władyslawa ur. w 1900 roku, Staś
ur. w 1907 roku - zm. w 1909 roku. Mieli jeszcze Urszulę ur. w 1910 roku, Adama ur. w 1911
roku, Marię Szadej ur. w 1914 r. i Zbigniewa ur. w 1921 roku.

wania łączności pomiędzy jej
rodzonym bratem Janem Kukurudzą a dowództwem Kedywu.
Jan Kukurudza przez pewien
czas ukrywał się na strychu
w rodzinnym domu64.
W czerwcu 1943 r. w czasie przerzucania ż ywności
do getta Zbigniew Rusiński został
postrzelony przez ukraińskiego
policjanta. „Trafiony zostałem
w prawą skroń i palec wskazujący
prawej ręki. Zachwiałem się i straciłem przytomność, krew zalała
mi twarz, zsunąłem się z muru
na teren getta”65. Pierwszej pomocy udzielili mu żydowscy lekarze: dr med. Filip (Pinkus) Pomeranz (ur. 1890) i dr med. Arje Feld
(ur. 1904). Przed wojną byli oni
lekarzem miejskim i dyrektorem
zakładu rentgenologicznego.
Obaj zostali zamordowani przy
likwidacji getta 12 czerwca 1943
roku66. Po paru dniach z kostnicy,
gdzie ukrywano Zbigniewa Rusińskiego, został on wywieziony
z getta na żydowski cmentarz,
w transporcie z ciałami zmar-

łych. Przed okopiskiem (cmentarzem żydowskim) czekali
na niego harcerze: Jan Kukurudza, ps. „Rychlik”, Zbigniew
Froński „Barski II” oraz Tadeusz
Radziwiłł ps. „Litwin”. W czasie
leczenia i rekonwalescencji
„Znaczek” przez dwa miesiące
mieszkał we Lwowie u Mariana Kukurudza vel Korańskiego
(przyrodniego brata „Rychlika”),
przy ul. Krawieckiej. Odwiedził go
tam Zygmunt Lang (ps. „Marian
Grodziński”, „Szumlański”, „Józef
Bem”, „Pyza”, „Pyra”, „Głaz” i inne)
komendant Chorągwi Lwowskiej,
czyli „Ula” o kryptonimie „Lew”
i odebrał przygotowany list. Być
może chodziło o nawiązanie kontaktu, gdyż harcerze działający
w Hufcach w Brzeżanch i Złoczowie nie figurowali „w sprawozdaniach i statystykach Szarych
Szeregów, ponieważ nie potrafiono z tych miejscowości nawiązać
łączności z Komendą Chorągwi
we Lwowie”67. Po wojnie, podobnie jak Marian Kukurudza, także
Lang pozostał przy swoim kon-

Stanislawa Wałukiewicz z domu Sołtysiak

Emil Wałukiewicz

44
spiracyjnym nazwisku, zmarł jako
Zygmunt Grodziński w 1965 roku
w Zabrzu. Zbigniew Rusiński,
za pomoc Żydom jaką świadczył
pomimo młodego wieku (przysięgę w Szarych Szeregach złożył
latem 1941 r. mając 11 lat), został
w 1981 r. uhonorowany tytułem
„Sprawiedliwego…”68.
Jadwiga Kukurudzianka brała
udział w akcji „Burza”, przeprowadzając członków AK w kierunku miejsca zbiórki 1 kompanii
w okolicy osiedla Czternastówka. Teren koncentracji pod kątem obecności oddziałów UPA
był sprawdzony przez 1 pluton
1 kompanii, dowodzony przez
Zbigniewa Frońskiego69. W lipcu 1944 r. została zwolniona
z przysięgi. Rozpoczęła pracę
na stanowisku kontystki w brzeżańskim „Zahotzernie” 70.
Życie w PRL
W czerwcu 1945 r. wraz
z rodzicami Władysławem i Marią
Kukurudza oraz rodzeństwem:
Janem i Zofią opuściła rodzinne
strony. Rodzina osiedliła się przy
ul. Robotniczej w Białobrzeziu
(od 1947 r. Bytom Odrzański),
koło Nowej Soli. Organizatorem
miejscowej parafii był ks. Józef
Uruski, wyświęcony w 1930 r.,
przybyły ze Lwowa. Wraz z rodziną Kukurudzów przyjechała
Stanisława Wałukiewiczowa
z synem Jerzym i zajęła domek prz y ul. Piaskowej
12. Rozpoczęła pracę nauczycielki
w Brzegu Głogowskim, a później
w Bytomiu Odrzańskim. Marię
Kukurudza traktowała jak matkę.
W 1948 r. dołączył do niej mąż
Emil Wałukiewicz, który walczył
w 304 Dywizjonie Bombowym
Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii (bracia Stanisławy
pozostali na Zachodzie)71. Zarówno sierż. Emil Wałukiewicz, jak i
brat Stanisławy sierż. Bronisław
Sołtysiak byli uhonorowani Orderem Wojennym Virtuti Militari
V klasy72. Sierż. Emil Wałukiewicz
był nękany przez UB73.
Zginął natomiast w 1940
roku w tzw. mordzie katyńskim
starszy brat Marii Szadaj i Zbigniewa Frońskiego – Adam
Mieczysław Froński, absolwent
Policyjnej Szkoły w Wielkich
Przypisy:
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Mostach (1937 r.), aspirant Policji Państwowej zatrudniony w III
Komisariacie w Poznaniu. Miał 29
lat. Ostatnia kartka pocztowa od
niego wysłana była z obozu dla
jeńców wojennych w Ostaszkowie, woj. Kalinin (Twer). W październiku 2010 r. poświęcono
mu tablicę przy Dębie Pamięci
posadzonym koło Gimnazjum
nr 6 w Elblągu74. W Katyniu został zamordowany syn Józefa Zamojskiego – lekarz weterynarii,
ppor. rez. Jan Stanisław Zamojski z 13 pułku ułanów, urodzony
w 1908 r., a więc o rok starszy
od swej siostry Ewy Dobrowolskiej (lączniczki AK)75.
Po przyjeździe do Bytomia
Odrzańskiego w 1945 r., pełnoletnia już wówczas Jadwiga Kukurudzianka została natychmiast
zatrudniona w Zarządzie Gminy
jako referentka podatkowa – była
jedną z pięciu pracowników
Urzędu (w czerwcu 1945 roku
burmistrzem był mianowany
Józef Maćkowiak, a od 17 lipca
Teofil Szczerbicki). Ratusz był
zajęty przez komendanturę radziecką, więc „pierwszy urząd
miasta ulokował się w budynku
przy ul. Krzywoustego 25 (wtedy
Żymierskiego)”76.
Pod koniec września dotarł do Bytomia Odrzańskiego
transport tzw. repatriantów
z Brzeżan. Byli w nim Maria
i Bolesław Szadejowie oraz
Zbigniew Froński, który uniknął powołania do wojska, gdyż
jako ślusarz mechanik zatrudniony był aż do czasu „repatriacji”
na tzw. drugim froncie, tj. w „Awtoremontnej Bazie OSZOSDORA
NKWD w Brzeżanach”. W Bytomiu
Odrzańskim Zbigniew Froński
i Jadwiga Kukurudzianka pobrali
się 15 października 1946 r.77.
Latem 1946 r. powołano Miejską Radę Narodową w Bytomiu
Odrz. (sekretarzem został wybrany Bolesław Szadaj)78. Sytuacja
jednak stawała się coraz trudniejsza – UB już w grudniu 1946 r.
atakowało burmistrza T. Szczerbickiego, który do 1950 utrzymał
się jednak na stanowisku. Przed
wyborami do Sejmu z 1947 r. PPR
zdominowała władze miejskie
(Zbigniew Froński był jedynym
przedstawicielem Stronnictwa
Ludowego), ciągle aktywny był

1. Archiwum domowe Jadwigi i Zbigniewa Frońskich (dalej: AJZF), Jadwiga Frońska,
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2. Maria i Andrzej Perlakowie, Żołnierz i lekarz. Ppłk dr med. Władysław Morasiewicz
i jego czasy, Brzezia Łąka 2020, s. 88.
3. M. i A. Perlakowie, Żołnierz i lekarz…, s. 7-8.
4. Relacja Jadwigi Frońskiej, 24 IV 2021, w zbiorach autorów.
5. Związki pokrewieństwa i powinowactwa w rodzinie Kukurudza (i Zamojskich) można

jeszcze Bolesław Szadaj z PPS79.
W 1949 r. Maria Szadaj została
przewodniczącą zawiązanego
w 1948 r. Koła Miejskiego Ligi
Kobiet w Bytomiu Odrzańskim.
i podjęła walkę z analfabetyzmem (w lipcu 1950 r. został
zlikwidowany analfabetyzm
w Państwowej Fabryce Przerobu Szczeciny, tzw. Szczeciniarni).
W czerwcu 1950 r. Szadajowa
była wybrana przewodniczącą
Miejskiej Rady Narodowej w Bytomiu Odrzańskim (jej zastępcą
został T. Szczerbicki, referatem
Finansów i Podatkowym kierował
rotmistrz Władysław Kwasiński).
Po niespełna miesiącu złożyła rezygnację i objęła w roku
szkolnym 1950/1951 funkcję
kierownika szkoły w Bytomiu
Odrzańskim. 80.
Jadwiga Frońska w 1947 r.
przeniosła się do Państwowej
Fabryki Przerobu Szczeciny, uruchomionej w maju 1946 r. jako
pierwszy zakład produkcyjny
w Bytomiu Odrz. (po powrocie
z Wielkiej Brytanii pracował tu
także Emil Wałukiewicz)81. W latach 1947-1951 urodziła czworo
dzieci. Jej mąż po przyjeździe
z Kresów organizował
z dr med. Władysławem Morasiewiczem, członkiem AK i „Żegoty”
w Brzeżanach, „Szpital Miejski”
w zdewastowanym poniemieckim szpitalu polowym przy
ul. Ogrodowej (z braku lekarzy
utworzono tu jedynie Ośrodek
Zdrowia). Od 1946 r. Zbigniew
Froński pracował w Miejskiej
Radzie Narodowej jako członek
Rady, później w jej Prezydium
i jako przewodniczący Komisji
Oświatowo-Kulturalnej. Następnie podjął pracę m.in. w Urzędzie Repatriacyjnym w Sławie
Śląskiej i jako nauczyciel w Publicznej Średniej Szkole Zawodowej w Bytomiu Odrzańskim.
We wrześniu 1950 r. był przeniesiony służbowo do Zasadniczej
Szkoły Zawodowej w Zgorzelcu,
wraz z rodziną opuścił Bytom
Odrzański, jak się okazało już
na zawsze82.
W latach 1951-1954 Zbigniew Froński był dyrektorem
Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Bystrzycy Kłodzkiej, a po jej
likwidacji pracując we Wrocławiu zorganizował Ośrodek

Śp. Jadwiga Frońska

Dokształcania Zawodowego
w Bystrzycy Kłodzkiej. W 1955 r.
został dyrektorem Zasadniczej
Szkoły Zawodowej MetalowoElektrycznej, przekształconej
w Zasadniczą Szkołę Zawodową
nr 2 w Kłodzku, którą kierował
do 1958 r. Po jej połączeniu
z Technikum Mechanicznym
pracował tu jako nauczyciel,
od 1963 r. był zastępcą dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących w Kłodzku
(od 1965 r. był nauczycielem
Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 1), a następnie dyrektorem
Technikum Ekonomicznego dla
Pracujących w Kłodzku83. Zmarł
7 sierpnia 2002 r. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Kłodzku przy
ul. Dusznickiej (sektor B5, rząd
– 5, grób 27), podobnie jak jego
teściowie: Maria i Władysław Kukurudza (B5/5/26)84. Marian Korański zmarł 18 września 1994 r.
w wieku 84 lat i został pochowany
w Warszawie na Cmentarzu Północnym (kwatera: S-III-18, rząd –
5, grób 14) 85. Zofia Jureczek
z d. Kukurudza wraz z mężem
Józefem spoczęła na Cmentarzu
Kuźniczka w Kędzierzynie - Koźlu
(sektor 24, rzęd – „J”, grób 48)86
Obecnie wiekowa Jadwiga Frońska z d. Kukurudza (ps.
„Konwalia”) mieszka z córką
w Kłodzku. Udostępnienione
przez Jadwigę Frońską materiały
i znajomość drzewa geneaologicznego jej rodziny pozwoliły
na nowe ustalenia dotyczące
siatki konspiracyjnej AK w Brzeżanach.
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(podano, że była to Maria z d. Zamojska, a ta była jego drugą żoną).
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Bronisław MJ Kamiński

POLKI I NIEMKI W KUDOWIE - ZDROJU ZARAZ PO WOJNIE
W LATACH 1945-1947 I 100 LAT WCZEŚNIEJ
Prawie 100 lat przed II wojną
światową, w 1846 roku pojawiła się w Kudowie - Zdroju Polka
z Poznania - Julia MolińskaWoykowska. Miała 30 lat, była
osobą wykształconą, znała język niemiecki i francuski, pisarka,
artystka, do tego ekscentryczna
w zachowaniu, wyrożniająca się
strojem i manierami. Żyła bardzo
dynamicznie, przyjechała podratować swoje zdrowie. Jej mąż Antoni Woykowski był wydawcą i redaktorem świetnego czasopisma
poznańskiego „Tygodnik Literacki”, w którym zamieszczane były
teksty o tematyce filozoficznej,
społeczno-politycznej i kulturalnej, autorami byli najznakomitsi ludzie tamtych czasów, także
Mickiewicz i Słowacki. Pobyt Julii
Woykowskiej na Ziemi Kłodzkiej
opisywała Irena Klimaszewska
w „Almanachu Ziemi Kłodzkiej”
w 2011 roku i miesięczniku „Ziemia Kłodzka” nr 292-293 z roku
2019. Polecam czytelnikom znakomite teksty pani Klimaszewskiej, które pokazują Woykowską w kontekscie romantyzmu,
życia literackiego i codziennego
w tamtych latach. Pani Woykowska była tzw. kobietą wyzwoloną, gdyby żyła dzisiaj to byłaby
liderką feministek - odważna,
ekspresyjna, a młoda kobieta
paląca wtedy cygaro musiała być wdzięcznym tematem
dowcipów. Prowadziła z mężem
na poznańskim Starym Rynku salon artystyczno-literacki,
piętnowała ciemnotę, udawaną elegancję i konserwatyzm
obyczajowy, spychający kobiety
tylko do dzieci i garnków.
Ta k a P o l k a p o j a w i ł a
się w Kudowie w połowie
XIX wieku. Znała już Lądek
i Kłodzko, a Kudowa ją wprost
zauroczyła. Taka osoba nie usiedzi spokojnie na ławce z pijałką
wody zdrojowej, nosiło ją po
mieście i okolicy. Z pewnością
tę Polkę tu zauważono, tym bardziej, że była chętna do rozmów
i dobrze posługiwała się językiem
niemieckim. W swojej powieści
pt. „Z Kudowy” wydanej w Poznaniu w 1850 r. Woykowska pisze, że
w Czermnej widziała urocze stare
domy, piękne ogródki i słyszała
mowę czeską.

Burmistrz Władysław Twardy

Julia Molińska-Woykowska wg. szkicu do obrazu artysty malarza Ivana Malinsky’ego

Sto lat później, w 1946 roku
do Kudowy przybyła wielka ilość
Polek z powodu przemieszczania
się ludności po II wojnie światowej. Polki w latach 1945-1947
nie przypominały ekscentrycznej
artystki Julii Woykowskiej. Przybyły nie z salonu artystyczno-literackiego, by pić wodę zdrojową
i prowadzić kulturalne rozmowy
po niemiecku, po francusku, czy
po czesku,ale przybyły po wojnie,
w której doznały cierpień, terroru,
upokorzeń, głodu, śmierci najbliższych i swoich dzieci. Język
niemiecki był językiem znienawidzonego okupanta i każdy
zastany, który nim mówił, był
nieprzyjacielem. Nie słyszały języka czeskiego, bowiem wszystko
co zastały, było dla nich niemieckie. O języku francuskim nie było
mowy, bo zabrakło Żydów - światowców,którzy stanowili kiedyś
blisko jedną trzecią kuracjuszy.
Od spacerów i rozmów kudowskich Julii Woykowskiej minęło 100 lat, niby dużo, w rzeczywistości nie tak wiele, bo to
czas życia człowieka. Ktoś mógł
się tu urodzić w 1846 roku i teraz
w 1946 r. mógł na własne oczy
widzieć, jak wali się cały ten
świat, do którego już się trochę
przyzwyczaił. Czy powinniśmy to
przypominać? Chyba tak. Może
przypomnienie pozwoli nam
zastanowić się, czy po przejściu
przez takie zło, potrafimy jeszcze
być ludźmi? Patrząc na te 100 lat
widać, że zło nie słabło i pewnie
nie będzie słabnąć. Dobre przykłady wzmacniają. Potrzeba coraz

większych sił, by nasze człowieczeństwo, zadane nam gdzieś
u początków drogi – jakby wprogramie ewolucji - zdołało iść pod
wiatr i pokonywać przeciwności.
W Kudowie - Zdroju
w 1945 r.
Sytuacja w Kudowie - Zdroju, miejscowości wysuniętej
na zachód i leżącej na granicy
była w1945r. pod każdym względem trudna. Polska wchodziła
na ziemię zabraną Niemcom dla
osiedlenia Polaków usuniętych
z innych terenów lub pozbawionych w wojnie warunków
do życia. Centrum miasta liczyło
około 500 stałych mieszkańców,
a w czasie wojny było ich kilka tysięcy i nie byli to niemieccy kuracjusze, ale także różni niemieccy
uciekinierzy z centralnych części
Niemiec, bombardowanych przez
aliantów. Uzdrowiska sudeckie
nie były bombardowane i tu było
bezpieczniej. Tak znalazła się
w Kudowie niemiecka nauczycielka muzyki i rysunku Klara
von Milhausen z mężem.Węźniarki z obozu koncentracyjnego
na Zakrzu, polskie Żydówki
Fryda Sztajer i Mira Bock-Lester
w swoich listach – zachowanych
w archiwaliach Aleksandra Safiera piszą, że 6 maja 1945 roku
weszła do obozu na Zakrzu grupa
Czechów partyzantów i zabrała
ich do Nachodu, zapewniając
opiekę i pomoc lekarską. Jeszcze
parę dni - do 9 maja - uciekały
tędy grupy żołnierzy niemiec-

kich. Bezpośrednio po przejściu
frontu władzę nad całym terenem sprawowała Wojskowa Komendantura Radziecka, jednak
szybko instalowały się polskie
władze państwowe. Zgodnie
z uchwałą z dnia 14 marca 1945r.
Tymczasowego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o organizacji
władz na terenach zachodnich
i północnych, Ziemia Kłodzka
znalazła się w Okręgu II Dolny
Śląsk i była Obwodem nr XXIV.
Na czele Obwodów (powiatów)
stali powołani Pełnomocnicy
Obwodowi Rządu RP, którzy
następnie zostali starostami.
Burmistrz
Władysław Twardy
Pierwszy Burmistrz Kudowy-Zdroju Władysław Twardy
składał poufne sprawozdania
Pełnomocnikowi Obwodowemu w Kłodzku o stanie miasta
i wiosek położonych w okolicy. W sprawozdaniu nr 2 / 45
z dnia 14 sierpnia 1945 r. Władysław Twardy opisał szczegółowo sytuację w Kudowie - Zdroju
za okres sprawozdawcz y
od 15 lipca 1945 do 14 sierpnia
1945. Zwrócimy uwagę tylko
na ważniejsze elementy tego
sprawozdania. Burmistrz pisze, że
jeśli chodzi o narodowść niemiecką, to w dalszym ciagu jest wroga
dla ludności polskiej i dodał, że
postawa niektórych oficerów
Armii Czerwonej sprzyjających
Niemcom miała na to wpływ.
Poinformował, że napływa lud-
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ność polska i Polacy obejmują
w powierzony zarząd pensjonaty,
wille, restauracje i gospodarstwa,
na podstawie nominacji akceptowanych przez Pełnomocnika
Obwodu. Na tym tle powstają
napięcia z ludnością niemiecką, które on burmistrz rozwiązuje „twardą ręką”. Wysiedlił
z Kudowy i okolicznych wiosek
ok. 3000 niemieckich uciekinierów, pozostawiając 100 takich, którzy jako fachowcy są
potrzebni w funkcjonowaniu
gospodarczym miasta. Podaje,
że przybyło już około 700 polskich repetriantów. Powiadamia,
że w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1945r. dokonano na niego
zamachu, ktoś strzelił w okno
jego pokoju, jednak kula go
ominęła. W odpowiedzi na zamach wprowadził dla ludności
niemieckiej godzinę policyjną
od 21 do 5 rano, zabrano Niemcom aparaty telefoniczne i zabroniono grupowych rozmów
na ulicach. Burmistrz Twardy
poinformował także o problemach z ludnością polską, które
sprowadzają się do szabrowania
i picia alkoholu. W celu zapobiegania szabrowi, burmistrz utworzył na stacji kolejowejspecjalną stałą służbę kolejową, która
kontrolowała bagaże Polaków
wyjeżdżających z Kudowy. Jeśli
kontrola stwierdziła szaber, to
bagaż konfiskowano i przekazywano do Opieki Społecznej
przy Zarządzie Miejskim. Ocenił, że Polacy zachowują się
przyzwoicie wobec Niemców
i wobec Czechów. Nadmienia,
że niektórzy piją za dużo alkoholu, ale nie ma awantur i skarg.
Do takiego miasta przybyła
16 sierpnia 1945 r. Janina Sikorska i po około dziesięciu dniach,
pod koniec sierpnia 1945 r. podjęła pracę w Zarządzie Miejskim
jako sekretarka burmistrza. Pani
Janina, mająca wtedy 34 lata,
zdążyła poznać szeroki świat.
Jako dziecko była w Petersburgu w 1917 r. i widziała rewolucję
bolszewicką, dorastała i kształciła się w Polsce międzywojennej,
egzamin patriotyczny przeszła
w czasie okupacji i w powstaniu
warszawskim, a po powstaniu
obóz więzienny i roboty przymusowe w Niemczech. Teraz
w Kudowie wchodziła do administracji państwowej, porządkującej życie po katastrofie wojennej,
była w urzędzie, widziała Polaków, Niemców, Czechów i Rosjan
w nowej sytuacji, mogła z innej

pozycji przyglądnąć się Niemcom, i mogła się z nimi porozumiewać, bo znała ich język. Z panią Janiną Sikorską rozmawiałem
o tamtych czasach, a w opisie
życia w Kudowie w latach 1945 1947, przywołam napisane przez
nią „Wspomnienia”, udostępnione
mi w maszynopisie przez panią
Reginę Safier-Radwańską, z zasobów jej ojca Aleksandra Safiera.
Wspomnienia te przekażę do Muzeum Kultury Ludowej Pogórza
Sudeckiego na Pstrążnej.
Polki i Niemki w Kudowie Zdroju zaraz po wojnie
Gdy wojna zakończyła się
i prześladowani, wyniszczeni
i wykrwawieni wchodzą na ziemię wrogów, to wszystko może
się wydarzyć, w tym odpłata, odwet, kara sprawiedliwa i również
postępowanie niesprawiedliwe.
W takich sytuacjach nawet lepiej
widać człowieka w człowieku,
aniżeli w bezpośrednich zmaganiach i represjach wojennych.
Żydzi, którzy w drugiej wojnie
światowej doznali od hitlerowskich Niemiec niewyobrażalnej
i niepojętej pogardy i mordów,
mogliby po wojnie mścić się, zabić kilka milionów Niemców, ich
zemsta byłaby po ludzku zrozumiała, a jednak tego nie zrobili.
Tą własną straszną ofiarą ratowali – po Auschwitz – gasnącą
iskrę człowieczeństwa, w obrazie
człowieka jako istoty rozumnej.
W tej wojnie walczyli wszyscy, mężczyźni, kobiety i dzieci, a kobiety walczyły jeszcze
o przetrwanie życia rodzin. Także o to walczyły kobiety naszych
wrogów.
Elisabeth Kynast, Niemka
z Czermnej mówiła, że wojny
wywołują meżczyźni, a cierpią
kobiety i dzieci. Tłumaczyliśmy
jej, że to nadmierne uproszczenie zamazuje prawdziwy obraz
przyczyn i skutków, zrezygnowała więc z takiego uzasadnienia
tego, co się stało. Polki i Niemki
widziały wojnę od strony domu,
rodziny, dzieci, podczas wojny
mogły nienawidzić, a po wojnie?
Jak na siebie spojrzały po wojnie?
Jak to było w Kudowie w 1945
roku? Czy Burmistrz Władysław
Twardy nie przesadził pisząc dwa
i pół miesiąca po zakończonej
wojnie, że „o ile chodzi o narodowość niemiecką, to w dalszym
ciągu jest wroga dla ludności
polskiej”. Pewnie nie przesadził
i pisał prawdę, ale życie poka-

zywało także prawdę trochę
inną od tej wojennej prawdy
burmistrza. Prawda jest bardziej
symfoniczna - jak mówił pewien
chrześcijański pisarz. Niemal dokładnie w tych samych dniach,
gdy burmistrz pisał to sprawozdanie w połowie sierpnia 1945 r.
Janina Sikorska przybyła z dwoma przyjaciółkami do Kudowy
i idąc ze stacji kolejowej wstąpiły
do koleżanki z Warszawy, która
już zainstalowała się w mieście,
by zobaczyć jak ona tu żyje.
„Po drodze – pisze pani Janina wstąpiłyśmy do Ireny Cz., która
przyjechała wcześniej z Warszawy i już się tu zdążyła urządzić.
Zajęła mieszkanie w jednym
z domów przy ul. Żymierskiego
(później ul.1 Maja) i pracowała
w Zarządzie Miejskim. „Jej” Niemki - matka i córka, byłe właścicielki zakładu fryzjerskiego, w którym obecniemłodsza pracowała
jako zwykła pracownica - były
niezwykle uprzejme, uprzedzały
każde życzenie Ireny. Obejrzałam sobie dokładnie wnętrze
mieszkania niemieckiego, z jego
kwiecistymi zasłonamiokiennymi, bibelosikami, obrazkami
i fintyfluszkami”.
Janina Sikorska (1947 roku)
Po tym pierwszym badawczym i kobiecym spojrzeniu
i zetknięciu z Niemkami, udała
się do willi „Szwajcarka”, w której miała przygotowany pokój.
Po rozpoznaniu tej willi i przemieszkaniu paru dni, Janina
pisze, że w „Szwajcarce” „kilka
pokoi na piętrze zajmowały
Niemki uciekinierki. Dom lśnił
czystością, Niemki codziennie
myły go od strychu do piwnic,
pastowały, odkurzały. Zresztą,
cóż innego mogły robić w tym
przejściowym okresie, niepewne
swego jutra? Musiały się czymś
zajmować”. Nieco dalej pisze,
że w tych pierwszych dniach
w Kudowie, one trzy z Warszawy korzystając z upalnych dni sierpnia - wygrzewały się na tarasie
„Szwajcarki” jak jaszczurki, albo
chodziły z Niemkami na grzyby,
wieczorami zaś do kina. Szły tylko
niemieckie filmy i Janina dobitnie
zaznaczyła: „ ja, która na początku wojny dałam sobie słowo, że
przez cały okres okupacji nie pójdę do kina i przyrzeczania przez
pięć lat z hakiem dotrzymałam,
teraz byłam w kropce, czy chodząc na niemieckie filmy, jestem
w zgodzie ze swoimi zasadami,
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Janina Sikorska (1947r.)

czy nie. Ale szybko się rozgrzeszyłam, czy był sens siedzieć
w domu, kiedy reszta rodziny
wesoło się bawiła?” Janina Sikorska wspomina o jeszcze jednej
warszawiance pani Sabinie, która
otrzymała pracę w uzdrowisku
i objęła mieszkanie po Irenie Cz.
z Niemkami, które tam mieszkały.
Sikorska pisze: „Stosunki pomiędzy Sabiną a Niemkami ułożyły
się poprawnie, a nawet – gdybym
na chwilę zapomniała o tym, jak
w czasie okupacji Sabina dosłownie z bronią w rękuwalczyła
w podziemiu z Niemcami – musiałabym powiedzieć, że serdecznie. Wzajemnie świadczyły sobie tysiące drobnych usług
i grzeczności. Młodsza, Truda była
nieoceniona jako fryzjerka. Spędzałam u Sabiny całe wieczory,
a czasem i noce, a wtedy Truda
miała z nami pełne ręce roboty:
myła, suszyła, nawijała na nakrętki, układała nam włosy (chociaż
Sabina, mająca z natury włosy
kędzierzawe, mniej potrzebowała
tych zabiegów), robiła manicure, a my potem układałyśmy się
do niespokojnego snu. „Gdybym
mogła zdjąć głowę i położyć ją
obok na krześle, byłabymszczęśliwa”- wzdychała Sabina. A rano,
przed pójściem do pracy, Truda
znów nas rozczesywała i układała
włosy. Trzeba przyznać, że byłyśmy prawie najlepiej uczesanymi
kobietami w Kudowie”. Burmistrz
Twardy jednak nie od rzeczy wypisywał w swoim sprawozdaniu
o jakiejś niemieckiej arogancji.
Oto Janina Sikorska wyznaje
w tych Wspomnieniach, że
„w jednym z domów prz y
ul. Katowickiej zetknęłam się
z Niemcem, który nosił nazwisko
Swietlinsky. Wyraziłam przypuszczenie, że jest Polakiem z pochodzenia. Jakże on wtedy rozwarł
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Marta Becker (1932 r.)
Marta i Fritz Beckerowie
w Kudowie - Zdroju
w 1980 r.

buzię, jak wrzeszczał, że z Polakami nie ma nic wspólnego, że jest
Niemcem i tylko Niemcem”. Widać, miał poczucie, że może tak
głośno mówić i nic go przykrego nie spotka. Janina opisuje to
ze spokojem, jako sytuację niemal humorystyczną.
Do obowiązków służbowych
Janiny Sikorskiej należala obsługa
wysiedlania ludności niemieckiej.
W czasie obserowania wymarszów
ewakuacyjnych przypominały
się jej sceny z ewakuacji ludności Warszawy po powstaniu
w 1944 r. Któregoś dnia, w 1947 r.
obserowawała wymarsz Niemców z Czermnej do stacji kolejowej. Pisze: „drogą przesuwał się
sznur objuczonych repatriantów,
ciągnących wózki, dźwigających
walizy, popychających swoje kufry na kółkach. Większość z nich,
szczególnie młodzi - śpiewała. Jakże mogłam nie przypomnieć sobie, kiedy opuszczałam swój dom
i swoją ulicę w Warszawie. Mdlały mi ręce podniesione do góry.
Na tak podniesionych rękach
nie można było unieść żadnego
bagażu. Na ramionach miałam
zimowy płaszcz Jadwigi, który
usiłowałam dla niej uratować
z tych wszystkich rzeczy, które
ona przed powstaniem przynosiła do mnie. Niemcy nas popychali wrzeszcząc, a co drugie
powtarzało się słowo „banditen”.
Trzaskały salwy z karabinów
maszynowych, a ogień huczał
i dym wypełniał ulicę.Twarze esesmanów i własowców były dzikie i żądne krwi. Jakże mogłam
nie porównać tych dwóch dni
i dwóch tak różnych ewakuacji”.
Czytajac te słowa i pani Janiny odniosłem wrażenie, jakby jej było
przykro, że pamięć tamtych dni
jeszcze w niej nie wygasła.

bliskiego współpracownika
Janiny w Zarządzie Miejskim.
Marian Kozłowski pracował
w Urzędzie Stanu Cywilnego, potem w Biurze Ewidencji i Ruchu
Ludności, a nawet przez pewien
czas pełnił ważne stanowisko
Sekretarza Zarządu Miejskiego.
To on, z polecenia burmistrza
organizował i prowadził akcję
wysiedlania ludności niemieckiej,
również Kozłowski i Sikorska byli
w Komisji Weryfikacyjnej, ustalającej, kto z wysiedlanych był
narodowości niemieckiej, a kto
czeskiej. Mając wiele zajęć społecznych, Kozłowscy poszukiwali
niań do swoich dzieci. Na nianie
wybrali… Niemki. Było ich dwie,
pierwsza mieszkała w Czermnej,
mówiła trochę po polsku i nawet
pan Kozłowski załatwił jej pracę w zakładzie tkackim „Frotte”
w Czermnej, zatem jako niania
dorabiała dodatkowo.Wyjechała
jednak do Niemiec. Druga niania, Niemka nie znała języka
polskiego, była z pochodzenia
Austriaczką, mieszkanką Kudowy.
Czy ktoś w to uwierzy, by rodzina
polska pochodząca z Krakowa,
wyniszczona w wojnie, teraz osiedlona w Kudowie – Zdroju, zaraz
po wojnie zatrudniła do wychowania swoich dzieci jako nianię
Niemkę, która nie znała języka
polskiego? A to właśnie zrobili
Kozłowscy, sąsiedzi Janiny Sikorskiej. Dla Kozłowskich wystarczyło, że oni oboje z żoną znali język niemiecki – jak zresztą wielu
Polaków po tej wojnie -i mogli
porozumieć się z nianią, a dzieci niech się uczą niemieckiego,
bo może im się przydać w życiu.
I przydał się, bowiem jedno
z tych dzieci, dziewcz yna,
po ukończeniu medycyny, podjęła pracę w Austrii jako lekarz

Nakaz wyjazdu do Niemiec
otrzymał także lekarz niemiecki dr Fritz Becker, mieszkaniec
Kudowy, właściciel sanatorium kardiologicznego, który
w czasie wojny został wcielony
do Wermachtu jako lekarz chirurg i posłany na front. Jego
żona Marta Becker, artystka,
śpiewaczka operowa postanowiła pozostać w Kudowie
z dwójką dzieci, wykazała, że ma
pohcodzenie czeskie, co chronilo
ją przed deportacją. Lekarz jako
Niemiec nie miał takiej osłony.
Jednak władze polskie pozwoliły mu pozostać w Kudowie, był
bowiem potrzebny jako lekarz.
Marta Becker w czasie wojny
śpiewała niemieckim oficerom
leczącym się z ran odniesionych na froncie, a teraz - zaraz
po wojnie – nie miała publiczności salonowej, otwierała więc szeroko okna w swoim mieszkaniu
i śpiewała…sobie a muzom. Czasem ktoś zatrzymał się, by posłuchać pięknego śpiewu. Znalazła
dla siebie zajęcie graniem na fisharmonii i śpiewaniem na nabożeństwach w kaplicy pobliskiego
dla niej Domu Zakonnego Sióstr
Służebniczek. Teraz słuchali jej
pięknego głosu wszyscy, ze świętymi i aniołami. Z każdym rokiem
stawali się coraz bardziej popularni i lubiani, córka ich wyszła za
mąż za Polaka. Zmarli w latach
80-tych - pochowani w Czermnej.
Dopowiedzmy jeszcze, że
Janina Sikorska zamieszkała
w budynku przy ul. Chopina,
w którym również zamieszkała
rodzina Mariana Kozłowskiego,
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i nostryfikowała tam swój dyplom. I tak tu bywało zaraz
po wojnie.
Przez 100 lat
Rozpoczęliśmy tę powojenną
opowieść kudowską od refleksji
nad stuletnim kontekstem niemal każdego wydarzenia. Sto lat,
to cztery pokolenia, dwie lub trzy
epoki historyczne, jakieś wielkie
rewolucje, wojny lub odkrycia,
ale równoczesnie jest to jakby
wzorcowy model czasu ludzkiego życia osobowego. Tyle trzeba
czasu, by dojść do jakiejś swojej ziemi obiecanej; nie każdy
może dojść i zobaczyć i w niej
żyć, ale każdy może wnieść swój
wkład, być pomocnym w drodze.
Tym bardziej jest to możliwe,
im bardziej traktujemy swoje
życie w kontekście wartości
długotrwałych i wiecznych jak
Bóg, wiara, naród i prawda... Gdy
wojna zakończyła się w 1945 r.,
to zdawało się, że „zaraz po” to
lata 1945-1947, lub trochę dłużej, gdzieś do 1950 r. Po pewnym
czasie, zaczynamy zauważać, że
„zaraz po” zaczyna się wydłużać.
Michalina Midor
W sierpniu 1945 roku burmistrz Władysław Twardy pisał
w swoim omawianym tu sprawozdaniu, że przydzielił już Polakom trzydzieści gospodarstw.
Wśród tych nowo osiedlonych
na kudowskim Zakrzu byli Jan
i Michalina Midorowie. Weszli do przydzielonego domu,
w którym zastali Niemkę Paulitschkovą z dwiema córkami. Mąż
Paulitschkovej zginął na wojnie
jako niemiecki żołnierz. Władza
przydzielająca dom dała do zro-

Michalina Midor
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zumienia, że Niemka niebawem
wyprowadzi się wraz z córkami,
a póki co, trzeba ją przesunąć
na piętro i zniechęcać do przebywania tu dłużej. I Michalina
i Paulitschkova musiały jakoś
żyć, coś przygotować swoim
rodzinom do zjedzenia, a ani
jedna ani druga niewiele miały
zapasów. Połączyły więc swoje
zasoby, razem pracowały w kuchni i wszyscy siadali przy jednym
stole, dzieci polskie i niemieckie
bawiły się razem. Midorowie pochodzili z ziemi żywieckiej, którą
hitlerowcy przeznaczyli tylko dla
Niemców, stracili wszystko, i teraz
te stratymieli odzyskać w Kudowie. Blisko roczne wspólne życie zaraz po wojnie - przezwyciężało
wojnę i wytwarzało nowe spojrzenia na siebie. Paulitschkova
wyjechała z córkami do Niemiec,
a gdy powracali jako turyści, to
obdarowywali się wzajemnie
prezentami. Ten ludzki epizod
powojennego zgodnego życia
pod jednym dachem wszedł

do historii rodziny Midorów
i stał się jedną z cegiełek w tradycji życia duchowego rodziny.
Świadomość zachowania się
po ludzku w ekstremalnej sytuacji, ma jakby magiczną moc
na przyszłość. Takie wydarzenia
miały miejsce w życiu wielu rodzin i one uczą, że w trudnych
sytuacjach trzeba przede wszystkim być człowiekiem. Wojny
przemijają, po stu latach na ogół
wyciszają się, ale ludzkie zachowania mają większą siłę trwania:
wchodzą do kultury duchowej
rodzin i narodów, stają się żródłem ufności i nadziei, dodają
sił do przezwyciężaniatrudności
i zła.
Elisabeth Kynast
Wspomniana Elisabeth Kynast urodziła się w Czermnej
w 1942 roku, po wojnie wyjechała z rodziną do Niemiec,
do Dolnej Saksonii. Stale powracała do Kudowy, jej miłość do tej

ziemi budziła podziw polskich
mieszkańców, uczestniczyła
w wielu akcjach kulturalnych
polsko - niemieckich i zorganizowała w Czermnej Muzeum
ks. Gerharda Hirschfeldera, niemieckiego kapłana, wikarego
w Czermnej, który za antyhitlerowską działalność został uwięziony w obozie koncentracyjnym
w Dachau i tam stracił życie. Ta
miłość Elisabeth Kynast do małej kudowskiej ojczyzny budziła
podziw i nie wzbudzała niepokoju. Zastanawiało to mnie, gdy
porównywałem umiłowanie Kresów Wschodnich przez repatriantów ze wschodu z niepokojami
Ukrainców, co do możliwych
następstw takich sentymentów.
Być może pewne znaczenie
ma to, co działo się zaraz po wojnie. Gdy ludzie w bardzo trudnych warunkach zachowają się
po ludzku, to wrzucają do gleby
życia nasiona, z których wyrasta
pojednanie, zdolnośc współdziałania, a nade wszystko wzajemna
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Elisabeth Kynast

ufność. W bardzo dynamicznym
życiu w Kudowie - zaraz po wojnie – wszystkie te wymienone
piękne postacie budowały fundamenty pod przyszłą współpracę,
do której teraz dokładamy nasze
cegiełki.
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Teresa Bazała

O PAMIĘĆ WOŁAJĄ OFIARY, A NIE O ZEMSTĘ
Po rocznym opóźnieniu
i przezwyciężeniu przeszkód
urzędowych i mentalności ludzkiej, w dniu 6 sierpnia 2021roku
w kościele pw. Św. Bartłomieja
Apostoła w Skrzynce, w Uroczystość Przemienienia Pańskiego,
ks. Bartosz Tusiński odprawił
mszę świętą w intencji pomordowanych przez Ukraińską Powstańczą Armię i OUN mieszkańców wsi Hanaczów, w której
uczestniczyli kresowiacy po mieczu z rodzin: Urban, Figurscy, Wełyczko, Rębisz, Prusak, Dżoga, Dyl
oraz świadek historii Maria Łaba,
pamiętającą to ludobójstwo.
Po mszy świętej i odśpiewaniu
hymnu państwowego nastąpiło poświęcenie tablicy pamiątkowej przy remizie strażackiej
w Skrzynce o następującej treści: „BOŻE COŚ POLSKĘ PRZEZ
TAK LICZNE WIEKI... Pamięci
Mieszkańców Hanaczowa, wypędzonych z rodzinnej kresowej
ziemi na skrzynkowską ziemię.
W 75 rocznicę zakończenia
II wojny światowej. Przodkom
w hołdzie, potomkom ku pamięci. MARYJO KRÓLOWO POLSKI –
MÓDL SIĘ ZA NAMI. Hanaczów
1945 - Skrzynka 2020”.
Nie jest to jedyna tablica
we wsi, upamiętniająca wydarzenia z historii ludobójstwa
dokonanego przez ukraińskich
nacjonalistów. W 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, z inicjatywy diakona Bartosza
Tusińskiego, 11.11.2018 roku
na kościele św. Bartłomieja Apostołą w Skrzynce odsłonięto Tablicę: „Pamięci tych, którzy życie,

Ks. Bartosz Tusiński święci Tablicę pamięci mieszkańców Hanaczowa, pomordowanych przez UPA i OUN, 06.08.2021 roku.

krew i cierpienie złożyli w ofierze
na Ołtarzu Ojczyzny. Uczestnikom
walk o Wolność i Niepodległość
Polski na wszystkich frontach
I oraz II wojny światowej
i po nich. W hołdzie zamordowanym z rąk nazistów, sowietów,
komunistów, i tych, którzy zginęli
w obozach zagłady. Ofiarom ludobójstwa dokonanego na Polakach z Kresów II RP, przez ukraińskich nacjonalistów z OUN –
UPA. Za to, że byli Polakami.
Jeżeli zapomnę o nich, Ty Boże
zapomnij o mnie. W 100-lecie
odzyskania przez Polską Niepodległości, Ci, którzy swoją nową
Ojczyznę odnaleźli w Skrzynce”.
Tablica została uroczyście odsłonięta i poświęcona przez ks. mjr.
Ryszarda Pasiekę. W uroczystościach uczestniczyli: Burmistrz

Poświęcenie tablicy w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, 11.11.2018 roku

miasta i gminy Lądek -Zdrój Roman Kaczmarczyk, Komendant
OSP Skrzynka - Wiesław Urban,
oraz Sołtys wsi Skrzynka Sabina
Ogórek jak i sam Fundator. Poświęcenie Tablicy poprzedziła
msza święta w intencji Ojczyzny
i poległych w obronie jej niepodległości, z udziałem miejscowej
ludności.
Pani Maria Łaba ze wsi Hanaczów (powiat Przemyślany),
pamięta te tragiczne dni, gdyż
jako mała dziewczynka chowała
się w beczce, aby nie zostać porąbaną przez UPA, jak jej matka.
Zapamiętała jak w dniu pogrzebu została posadzona na trumnę
swej matki, by towarzyszyć jej
w ostatniej drodze. Fundator Tablicy zaapelował do zebranych,
by walczyli o niepodległość

swoich serc, aby zawsze królował
w nich Jezus Chrystus. Każdego
dnia powinniśmy dziękować
Bogu za to, że mówimy po polsku, a krew przodków naszych
woła o pamięć, bo naród bez pamięci umiera. Słowa Bóg, Honor,
Ojczyzna powinien mieć wyryte
w sercu każdy patriota. Przypomniał też słowa kard. Stefan Wyszyńskiego, że Pierwsza miłość
po Bogu należy się Ojczyźnie
i pierwsza po Bogu służba należy
się dzieciom własnego Narodu.
Jak służysz Bogu tak i Ojczyźnie.
Skrzynczanie nie zapomnieli
o swoich kresowych korzeniach
i tragicznych wydarzeniach ludobójstwa, dotychczas nieukaranego i zapominanego.

Potomkinie mieszkańców Hanaczowa przesiedlonych do Skrzynki.
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Prof. Zbigniew Krysiak

IDŹMY KSZTAŁTOWAĆ EUROPĘ POD SZTANDAREM
SŁUGI BOŻEGO ROBERTA SCHUMANA! GRUPY SCHUMANA
NAŚLADOWCAMI „ŚWIĘTEGO W GARNITURZE”
Geneza, misja
i cele Instytutu
Myśli Schumana
W Polsce od ponad pięciu lat
działa Instytut Myśli Schumana
(www.IMSchuman.com), który
organizuje Grupy Schumana
i zachęca wszystkich do włączenia się w ich działalność. Instytut
Myśli Schumana powstał 11 lipca
2016 r., tj. w Święto Świętego Benedykta Patrona Europy i przyjaciela Sługi Bożego Roberta Schumana w celu kontynuacji dzieła,
które rozpoczął Robert Schuman.
Robert Schuman jest naszym liderem społecznym i przewodnikiem duchowym. Chcemy, aby
poprzez „Grupy Schumana” Robert Schuman i jego idee dotarły
do ludzi. Pragniemy, aby członkowie i sympatycy naszego ruchu
oraz ludzie dobrej woli stawali
się naśladowcami Chrystusa
i na wzór Roberta Schumana
„świętymi w garniturach”.
Instytut Myśli Schumana
działa w różnych sferach życia
społecznego, kulturalnego, gospodarczego, religijnego oraz
politycznego i integruje chrześcijan i wszystkich ludzi dobrej
woli, którzy chcą tworzyć, budować i wdrażać JEDNOŚĆ-SOLIDARNOŚĆ-POKÓJ w Europie
i na świecie, a poprzez pojednanie prowadzić do powstawania prawdziwej „Wspólnoty
Narodów”. Do głównych celów
Instytutu Myśli Schumana należą:
Budowanie Ruchu
Społecznego na rzecz
Europy Schumana
• Tworzenie sieci Grupy Schumana w Europie
• Zakładanie Grup Schumana
w Parlamentach Narodowych
w całej Europie
• Tworzenie Frakcji Schumana
w Parlamencie Europejskim
• Tworzenie oddziałów Instytutu Myśli Schumana w Polsce
i całej Europie
• Współpraca z instytucjami
na świecie wpły wając ymi

na kształt Europy Schumana
• Prowadzenie debaty Ambasadorów Europy na temat Wspólnoty Narodów Europy
• Inicjowanie grup eksperckich
w dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego dla zastosowań
Myśli Chrześcijańsko-Społecznej
Schumana.
• Realizacja projektów stosujących koncepcje Roberta Schumana.
• Współpraca z lokalnymi władzami i organizacjami pozarządowymi w sprawach ważnych dla
lokalnych społeczności.
• Przegląd, proponowanie
i wdrażanie rozwiązań legislacyjnych ważnych dla jakości życia
ludzkiego, rozwoju człowieka
i jego talentów.
• Budowanie w krajach Europy nowego modelu relacji
z cudzoziemcami w oparciu
o spotkania na Wigilii, prowadzące do powstania międzynarodowych Grup Schumana, i zapobiegania powstawaniu gett - jest to
tzw. projekt „Wigilia bez Granic”
• Promocja Myśli Roberta Schumana: publikacje, konferencje
za pomocą różnych form i kanałów dystrybucji.
• Upowszechnianie i wdrażanie nauki społecznej kościoła
i Myśli Chrześcijańsko-Społecznej oraz podejmowanie działań
w celu kształtowania zasad funkcjonowania mechanizmów społecznych w oparciu o wartości
chrześcijańskie.
• Tw o r z e n i e i r o z w i j a n i e
w Polsce i Europie Powszechnych
Uniwersytetów Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego, PUNCS.pl
• Tworzenie platform dyskusyjnych na temat sposobów, stylu
i instrumentów istotnych w służbie społecznej praktykowanych
i promowanych przez Roberta
Schumana.
• Włączanie się w procesy dyskusji, opiniowania i proponowania
rozwiązań legislacyjnych istotnych w kluczowych obszarach
życia społecznego.
Podejmowanie współpracy
z zagranicznymi instytucjami pro-

Robert Schuman

mującymi wartości wyznawane
przez Roberta Schumana.
• Rozwijanie Myśli Schumana
i poszukiwanie instrumentów
do jej realizacji w odniesieniu
do różnych obszarów funkcjonowania społeczeństwa.
• Kształtowanie postaw członków,
sympatyków i przyjaciół Ruchu
w celu nabywania cech, którymi
charakteryzował się Robert Schuman, jak: pokora, skromność,
odpowiedzialność, nieszukanie przyjemności, uprzejmość,
łagodność, sprawiedliwość,
miłosierdzie, czystość serca,
wprowadzanie pokoju, cierpienie
dla sprawiedliwości.
• Formowanie członków Grup
Schumana w oparciu o dwunasto-krąg kluczowych treści
z depozytu kościoła katolickiego.
• Poznawanie i zgłębianie duchowości Sługi Bożego Roberta
Schumana w celu formowania
„Świętych w Garniturach”
• Budowanie Forum Młodych
Trójmorza z Robertem Schumanem
• Tworzenie koalicji mediów
na rzecz zatrzymania tendencji
do superpaństwa
• Budowanie ruchu społecznego w celu doprowadzenia
do wykonania reparacji Niemiec wobec Polski, jako istotny
warunek w procesie budowania
prawdziwego pojednania Niemców z Polakami i oczyszczenia

się Niemców z popełnionych
grzechów w czasie II wojny
Robert Schuman świętym
w garniturze i uczniem
Chrystusa w polityce
W 2006 roku watykańska
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zatwierdziła pozytywnie dekret o ważności etapu
diecezjalnego, który został
rozpoczęty przez biskupa Metz
Pierre’a Raffina we Francji. W etapie diecezjalnym zebrano ponad
750 dokumentów związanych
z życiem i działalnością Roberta
Schumana i przesłuchano ponad
200 świadków. Postulatorem procesu beatyfikacyjnego jest ojciec
prof. Bernard Ardura, z którym
Instytut Myśli Schumana i Grupy
Schumana utrzymują kontakt.
19 czerwca 2021 roku papież
Franciszek ostatecznie wydał
Dekret o Heroiczności Cnót Roberta Schumana, co zakończyło
formalną część procesu beatyfikacyjnego i od tego momentu
Schuman nosi tytuł Czcigodnego Sługi Bożego. W dalszej kolejności trzeba się tylko modlić
o cud uzdrowienia za wstawiennictwem Roberta Schumana, aby
mógł być On ostatecznie beatyfikowany.
Watykan prosi Polskę i inne
narody Europy o bardzo inten-
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sywną modlitwę w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego
Roberta Schumana. W tym celu
Instytut Myśli Schumana zainicjował dzieło pod nazwą „Modlitwa
bez Granic”. Polega ona na spotykaniach 13-go dnia każdego
miesiąca w kościołach polskich
i europejskich miast, aby modlić
się w tej intencji, a także intencji o przemianę Europy i powrót
do chrześcijańskich korzeni.
Instytut Myśli Schumana
podjął misję tworzenia „Modlitw bez Granic” we wszystkich
stolicach Europy, aby powstał
niejako modlitewny wieniec
z gwiazd znad głowy Maryi, który
by oplatał całą Europę. „Gwiazdy Maryi” zostały umieszczone
przez Roberta Schumana we fladze Europy, przez co Schuman
symbolicznie wyraził oddanie
Europy Maryi. Taka modlitwa
ma miejsce od 13 listopada 2018
roku i jest kontynuowana co miesiąc w Archikatedrze Świętego
Jana w Warszawie na Starym
Mieście oraz włączają się w nią
kolejne miejscowości w Polsce
i Europie.
Dzisiejsza Europa tylko
w części zrealizowała
koncepcję Schumana
Powrót do korzeni i fundamentów, które wyznaczył Schuman, to powrót do „skarbca”, który wypełnił Schuman cennymi
„perełkami”, i który prosi się
o otwarcie jako depozyt myśli
i instrumentów w budowaniu
Jedności, Solidarności i Pokoju Europy. Przez naśladowanie
Roberta można będzie kontynuować jego dzieło, które
zostało formalnie rozpoczęte
w 1950 roku. Niewiele lat potem,
tj. w 1963 roku, Schuman umiera. Nie było zatem wystarczająco
dużo czasu, aby dzieło to nabrało ustabilizowanego charakteru
i dlatego w kolejnych dekadach,
a w szczególności w ostatnich,
obserwuje się usuwanie „skarbca”
Schumana z mediów i percepcji
ludzi. Dzieło Roberta Schumana
nie zostało zakończone i wymaga
ono kontynuacji.
Liczna grupa osób profesjonalnie zaangażowanych
w różne projekty europejskie jest
nieświadoma, jak wielkim człowiekiem był Mąż Stanu, Sługa
Boży Robert Schuman. Wydaje się, że jego wielkość i wkład
w sposób funkcjonowania Europy
po II wojnie światowej był dla
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wielu bardzo niewygodny –
zwłaszcza dla tych, którzy chcieli
i nadal zamierzają kształtować
Europę według dziwnych idei
i często sprzecznych z całym
dziedzictwem kulturowym, jakie Europa posiada od 2000 lat.
„Demokracja [w Europie] będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale. Demokracja antychrześcijańska byłaby karykaturą
zmierzającą do pogrążenia się
w tyranii lub w anarchii. Stanowisko demokraty może być określone w ten sposób: nie może on
zaakceptować tego, że państwo
systematycznie ignoruje rzeczywistość religijną, że przeciwstawia jej stronniczość graniczącą
z wrogością lub pogardą. Państwo nie może nie uznawać, bez
krzywdy i szkody wyrządzonej
sobie, niezwykłej skuteczności
natchnienia religijnego w praktykowaniu cnót obywatelskich,
w tak koniecznej obronie przeciw siłom rozkładu społecznego,
które wszędzie działają.” (Robert
Schuman). „W rzeczywistości
nie można stosować terminu
„demokracja” do ustroju, który
odmawia uznania istnienia narodu, to znaczy żyjącej wspólnoty,
będącej w posiadaniu własnej,
autentycznej spuścizny, mającej
swoje dążenia i własne posłannictwo, które chce wypełniać
w całkowitej wolności; nie można odnosić go do reżimu, który
odrzuca samą ideę wolności
i odpowiedzialności osobistej,
który przemocą tłumi odmienne
tendencje i oceny, określając je
mianem zbrodniczych dewiacji.
(…) W prawdziwej demokracji
istnieje tylko jedno ograniczenie
dla wolności: podstawy państwa
i społeczeństwa muszą być zabezpieczone przed przemocą
i niszczycielskimi zamiarami.”
(Robert Schuman).
Robert Schuman niejednokrotnie przestrzegał przed
groźnymi skutkami odejścia od
wartości chrześcijańskich, usuwaniem wspólnoty narodów, dominacji instytucji i ekonomii nad
prawdziwymi relacjami między
ludźmi. Wśród wielu ostrzeżeń
mówił on: „Strzeżcie się tych, których czar prowadzi nas do bierności. Strzeżcie się tych, którzy
chcą uśpić nas w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Strzeżcie
się dostarczycieli pustych zapewnień obiecujących złudne środki
do realizacji bezpieczeństwa. Oni
starają się wprowadzać etapami i krok po kroku, to co zdrowy

duch narodu odrzuca i się temu
sprzeciwia. Ostateczny ich cel jest
jasny. Oni starają się zgasić życie
religijne w krajach i w ludziach.
Z miłości do naszych dzieci, chcemy zapobiec tym następstwom.
Taka nasza postawa, którą przyjmujemy, nie powinna wynikać
tylko z przeciwstawienia się, ale
przede wszystkim dlatego, że nie
możemy zdradzić duszy naszego
narodu” (Robert Schuman)
Proces budowania Wspólnoty Narodów Europy został
zapoczątkowany przez Roberta
Schumana poprzez utworzenie
Wspólnoty Węgla i Stali, a później Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i w dalszej kolejności
modelem wspólnoty miały być
obejmowane kolejne obszary
życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego naukowego
i politycznego, ale w latach
osiemdziesiątych dochodzi
do głosu ideologia włoskiego
komunisty, Artiello Spinellego
i niejako ugrupowania neoliberalne oraz lewica wyposażone
w potężne kapitały stają się promotorami wrogiej, destrukcyjnej
i antychrześcijańskiej działalności
Artielo Spinellego i jego następców.
UE idzie w kierunku
superpaństwa i trzeba ją
zawrócić do Europy
Schumana
Kluczowym paradygmatem
obecnych liderów w instytucjach
europejskich będących następcami Artiello Spinelii jest filozofia
superpaństwa, które jest całkowitym zaprzeczeniem idei Schumana. Filozofia Artielo Spinelii jest
skierowana do usuwania wartości chrześcijańskich z przestrzeni
publicznej, uważając je za wroga
przy realizacji uniformu jakim jest
Unia Europejska w obecnej postaci. Filozofia ta jednocześnie
niszczy nie tylko chrześcijaństwo,
ale także demokrację.
Robert Schuman niejako
przewidując przyszłe wrogie tendencje, jakie mogą pojawić się
w Europie, już w 1961 r. podkreślał różnice pomiędzy budowaną
przez niego Wspólnotą Narodów
a superpaństwem, które wprowadza nihilizm i uniform w funkcjonowaniu narodów i zagraża ich
rozwojowi. „Moja idea nie polega
na tym, aby połączyć kraje w celu
stworzenia Super Państwa. Nasze
kraje europejskie są historyczną
rzeczywistością. Z psychologicz-

nego punktu widzenia byłoby to
niemożliwe i nierozsądne, aby
się ich pozbyć. Ich różnorodność
jest dobrą rzeczą i nie ma sensu,
aby je usuwać lub dokonywać
zrównywania lub unifikacji” (Robert Schuman). „Polityka europejska na pewno nie może stać
w sprzeczności z patriotycznymi
ideałami. Powinna ona zachęcać
wszystkich do szczególnego
i prawdziwego umiłowania swojej ojczyzny, co będzie sprzyjać
rozwijaniu miłości, która jako
taka ze swojej natury nie będzie
działać na niekorzyść innych krajów. Takie podejście prowadzić
będzie do osiągnięcia jedności
z pełnym zachowaniem różnorodności” (Robert Schuman).
Dominacja ideologii superpaństwa promowana od lat
osiemdziesiątych przez tzw. liderów z Brukseli, jest wdrażana
w traktacie z Mastricht z 1992 r.,
traktacie z Amsterdamu z 1997 r.
oraz traktacie z Lizbony w 2017 r.
Traktaty usunęły pierwotną nazwę „Wspólnota” i zamieniły je
na „Unia”, sygnalizując w ten sposób docelowy charakter Europy
jako uniform. Wydarzenia i postawy ludzi, jakie obserwujemy
w ostatnich latach, wyrażają
wielkie niezadowolenie z powodu modelu Unii Europejskiej
i pojawia się coraz więcej głosów
żądających powrotu do Europy
Schumana.
Wyzwania wobec kryzysu
w Europie i proponowane
kierunki zmian
Występuje szereg czynników
w otoczeniu społecznym, które
wskazują na niezwykłą potrzebę naśladowania Schumana
w celu zmiany oblicza Europy.
Do czynników tych należą:
Deficyt autorytetów i konieczność ich poszukiwania.
Świeccy potrzebują przykładu,
za którym mogą podążać w budowaniu JEDNOŚCI, SOLIDARNOŚCI i POKOJU między ludźmi.
W osobie Roberta Schumana
widzimy taki autorytet.
Nieakceptowalny styl koegzystencji partii politycznych
i relacji między politykami,
w których wrogość, konkurowanie i marketing stały się głównymi siłami napędowymi, a służba
człowiekowi staje się niezrozumiałą kategorią. Relacje ludzkie
między posłami i styl ich współpracy nie zawsze przypominają
ewangeliczne postawy, takie jak
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łagodność, uprzejmość, grzeczność, cierpliwość, współczucie,
brak pychy, sprawiedliwość, brak
zazdrości, nieszukanie poklasku.
Deficyt formacji duchowej,
która by pełniła rolę kluczowego spoiwa danej formacji w jej
działalności społecznej na rzecz
człowieka. Deficyt formacji duchowej lub jej brak powoduje,
że działacze zdominowani są
myśleniem w kategoriach konkurencji, interesu, kapitału, zazdrości, wrogości i zwalczania się.
W konsekwencji dobro człowieka
jako podmiotu takiej służby przestanie być realizowane.
Mamy obecnie do czynienia
z wielkim deficytem autorytetów,
których posiadanie wydaje się
niezwykle ważne dla kształtowania postaw ludzi we wszystkich
dziedzinach. Poprzez autorytety
rozumiemy tutaj zapotrzebowanie na wzorce do naśladowania.
Dla chrześcijan XXI wieku szczególnie trudne wydaje się być zagadnienie, jak dzisiaj realizować
wartości ewangeliczne w służbie
społeczeństwu i nie dystansować
się od takich zadań.
Niewątpliwie Święty Jan
Paweł II jest znakomitym autorytetem duchowym, moralnym
i patriotycznym, jednak wielu
ludzi potrzebuje podobnych
wzorców wśród osób świeckich,
działających w poszczególnych
zawodach, gospodarce i polityce. Schuman będąc prawnikiem
i ekonomistą posiadał gruntowne
wykształcenie w tych obszarach.
W pracy przyjmował jednak wobec innych pozycję sługi. Może
On być dla nas bardzo dobrym
praktycznym przykładem działania w życiu społecznym, gospodarczym, naukowym, kulturalnym i politycznym. Jego postawa
służby wobec ludzi wynikała
z bardzo niezwykłego stosunku
pokory wobec Stwórcy.
Instytut Myśli Schumana
proponuje następujące kierunki
zmian funkcjonowania UE w celu
utworzenia Wspólnoty Narodów
Europy:
- Unia Europejska powinna być
przekształcona we Wspólnotę
Narodów Europy.
- Należy powrócić do pierwotnego rozumienia polityki jako
roztropnej służby dobru wspólnemu i wdrożyć kodeks etyczny
polityka jako męża zaufania publicznego.
- Głównym priorytetem instytucji wspólnotowych powinno
być ułatwianie i wspieranie bu-

dowania relacji między obywatelami poszczególnych państw
na wszelkich możliwych poziomach i na wszelkie możliwe sposoby w sferze kultury, edukacji,
nauki, gospodarki, religii i życia
społecznego.
- Kraje Wspólnoty powinny mieć całkowitą swobodę
w ustalaniu wewnętrznych reguł
prawa, poza niezbędnym pakietem minimum, który będzie funkcjonalną podstawą Wspólnoty
i będzie przyjęty przez wszystkich członków jednomyślnie.
- Należy ustalić obszary wspólnego zarządzania na jasno
określonych zasadach, które
zakładają zarówno brak hegemonii największych państw, jak i
anarchizacji przez prawo veta, w
tym przede wszystkim dotyczącym wspólnej polityki naukowej,
badawczej, opieki medycznej,
edukacji, równowagi płacowej,
energetycznej oraz obronnej.
- Trzeba stworzyć silne prawo
antymonopolowe, które będzie
aktywnie niwelować dominację
ponadnarodowych korporacji,
z zachowaniem prawa suwerenności prawnej każdego państwa
Wspólnoty w stosunku do korporacji.
- Instytucje wspólnotowe powinny mieć charakter służebny
zamiast władczego.
- Należ y postawić akcent
na równomierny rozkład ośrodków badawczych w całej Europie
oraz pełny dostęp do ich efektów dla wszystkich członków
Wspólnoty.
- Koniecznym jest zagwarantowanie kształtowania spraw
światopoglądowych przez poszczególne kraje, z przyznaniem,
że fundamentem kultury europejskiej jest chrześcijaństwo.
- Fundusze wspólnotowe powinny być przeznaczone głównie na niwelację nierówności
w rozwoju infrastrukturalnym poszczególnych krajów i regionów
Wspólnoty.
- Instytucje wspólnotowe powinny wspierać kulturę i tradycję
chrześcijańską na forum europejskim i światowym.
- Solidarność gospodarcza musi
być podstawą budowania relacji
ekonomicznych między narodami Europy.
- Wspólnota powinna dążyć
do zagwarantowania każdemu
człowiekowi niezbywalnego,
naturalnego prawa do życia
od poczęcia do naturalnej śmierci.

Zadania stojące przed
przyszłymi kandydatami
do Europarlamentu
Działanie Posłów na europejskim „froncie” powinno kształtować funkcjonowanie instytucji
UE w taki sposób, aby Europa
stawała się Wspólnotą Narodów.
Powinni oni integrować Europosłów z rożnych krajów wokół
celu, jakim ma być budowanie
Wspólnoty Narodów Europy
według idei Roberta Schumana.
Konsekwencją takiego podejścia
będzie także realizacja celów
Polski. Do realizacji istotnych
celów należałoby podjąćt takie
działania:
Utworzenie „Frakcji Schumana” w PE, która ma szansę być
najliczniejsza ok. 200 – 250 osób,
co będzie miało silne przełożenie
na decyzje w PE i model funkcjonowania instytucji UE. Obecnie
w ok. 70%-80% państwa UE są
determinowane przez PE, więc
brak wpływu na decyzje PE będzie pogłębiać ten problem.
Zmiana struktury i składu
osobowego urzędników w Komisjach Europejskich poprzez
zwiększenie liczby Polaków
i przedstawicieli Trójmorza
na stanowiskach kierowniczych,
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a także doprowadzenie do proporcjonalnej, w stosunku do populacji poszczególnych narodów,
obsady na kierowniczych stanowiskach w Komisji Europejskiej,
gdzie na stanowiskach kierowniczych pracuje 1200 Niemców, podobna pod względem znaczenia
46-milionowa Hiszpania w Komisji Europejskiej na stanowiskach
kierowniczych miała w ub. roku
ponad 700 osób, gdy 38-milionowa Polska tylko 150. Taka
sytuacja powoduje, że wpływ
Niemców i Francuzów będzie
przesądzał o regułach w Europie,
co doprowadzi do coraz większego ograniczania autonomii
regulacyjnej i funkcjonowania
modelu społecznego i gospodarczego w krajach członkowskich,
w tym także w Polsce.
Budowanie pozytywnej koalicji w PE wspierającej wdrażanie
projektu Trójmorza (jako prototypu Wspólnoty Narodów Europy).
Stworzenie Grupy Schumana
w PE i inicjowanie podobnych
Grup w Parlamentach Narodowych w celu stworzenia międzynarodowej ideowej siły zwiększającej szanse na budowanie
Europy Schumana.
Zbigniew.Krysiak@IMSchuman.com
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Marek Kulpa

EDWARD OSOWSKI NIE ŻYJE
Rozstał się z życiem w sobotę 14 sierpnia. Tydzień wcześniej obezwładnił Go wylew krwi
do mózgu. Tydzień później,
wraz z Rodziną, odprowadzało
Zmarłego liczne grono osób,
z najważniejszymi i powszechnie znanymi nie tylko w Kłodzku.
Zaznaczył się bowiem Edward
Osowski dobrze, wyraźnie i trwale w tutejszym życiu społecznym.
Jak wszyscy my starsi tutaj,
był skądsiś tam z kraju; mianowicie Mazurem był, urodzonym
15 stycznia 1939 roku w Rafałach, mazurskiej wsi, której nie
znalazłem na mapach. Ale jest;
Internet pokazuje Rafały tuż
na zachód od Makowa Mazowieckiego. Dolnoślązakiem
został przez Uniwersytet Wrocławski, albo może bardziej przez
śp. Panią Alicję, z którą razem
po studiach trafili do Lubina. Pani
Alicja była dentystką, a Edward
prawnikiem; i pewnie nie byle
jakim, bo zdążył tam, bez żadnych partyjnych legitymacji,
zostać „ojcem” miasta – to tak
jak dzisiaj burmistrzem.
Nie wiem lub nie pamiętam, co sprowadziło Osowskich
do Kłodzka, choć Edward sporo
mi o swoich sprawach opowiadał. Ich córce Joannie wydaje
się dzisiaj, że musiało to być
na przełomie 60. i 70. lat. Każdy
z nas, zgromadzonych w sobotę
21 sierpnia przy kaplicy cmentarnej, a później przed kolumbarium na kłodzkim cmentarzu,
pamięta, i zapewne będzie pamiętać Osowskiego jakoś inaczej,
po swojemu; nie tylko dlatego,
żeśmy różni, ale raczej przez
Jego nie byle jaką osobowość
i wszechstronną aktywność.
Ja pamiętam Go głównie jako
redaktora „Ziemi Kłodzkiej” i samorządowca I kadencji (19901994), bo tam i wtedy najbliżej
współpracowaliśmy. Stamtąd też
wzięła się nasza przyjaźń, która
z czasem przeszła na nasze rodziny.
Studiując teraz – na pożegnanie z Edwardem – archiwalne
numery „Ziemi Kłodzkiej” mam
do ich treści dystans, jakiego
zapewne brakowało mi wtedy,
gdym je „wklepywał” w klawiaturę, na czym w znacznej mierze polegało moje „naczelne
redaktorzenie”. On przynosił

swoje teksty porządnie napisane na maszynie, a ja byłem
ich pierwszym czytelnikiem.
I dopiero teraz, z tego właśnie
dystansu, odnoszę wrażenie, że
mądry Pan Bóg, wiedząc, gdzie
żyje Osowski, umieścił w Jego
zasięgu czasopismo pt. „Ziemia
Kłodzka”. Albo też, przewidując
jej powołanie, zawczasu osiedlił
tutaj Osowskich.
Jego pierwszy tekst, tj. szkic
historyczny pt. „Rozbójnicze
państewko Homole” znajdujemy
w numerze 9/12 „ZK” z grudnia 1990 r. Kolejne numery,
niemal regularnie przynoszą
właśnie szkice historyczne Mazura Osowskiego o Hrabstwie
Kłodzkim, o dziejach tej krainy,
o ważniejszych wydarzeniach,
o jej wybitnych ludziach, o najważniejszych zabytkach i ich
współczesnym funkcjonowaniu.
Zacytuję bodaj parę z całej serii
tytułów: „Kondotierzy Lisowskiego w Hrabstwie Kłodzkim”, „Pałac
sierota” (w Wilkanowie – przyp.
mój), „Georgius Aelurius, czyli
o kotach, historii i Glaciografii”,
„Wielka własność ziemska na Ziemi Kłodzkiej za cesarza Wilhelma
I”, „Walka dyplomatyczna o Ziemię Kłodzką w latach 1918-47”
itd., itp. Po PRL- u, w której wolno
nam było wiedzieć tylko tyle, że
ta kraina, odebrana Niemcom
przez Stalina, słusznie się nam
należy, opowiadał Edward, jak
było naprawdę. I że ta ziemia ma
w ogóle jakąś historię, również
polską.
W drugim zdaniu poprzedniego akapitu rzekło mi się:
„niemal regularnie”, bo publicystyka Osowskiego wcale nie
ograniczała się do historii. Nie
mogła wręcz, bo zaraz w pierwszej kadencji samorządowej
został radnym miasta Kłodzka,
a w następstwie delegatem
do Sejmiku (byłego) Województwa Wałbrzyskiego i wnet
członkiem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. To
jest samorządowy organ samokontroli, do którego wtedy selekcjonowano członków według
prawdziwie surowych kryteriów.
Muszę znowu zacytować chociaż
niektóre tytuły Jego artykułów:
„Kulejący samorząd, czyli refleksje optymistyczne”, „Po co nam
Euroregion?”, „Czy Rada Powiatu

Śp. Edward Osowski

zbuduje region?”, „Pieniądze –
możliwości i efekty czyli o dochodach gmin Ziemi Kłodzkiej”.
Tematyka samorządowa
w publicystyce Osowskiego jest
więc w archiwalnych numerach
„ZK” zaraz po historycznej, ale
na niej też jeszcze nie kończy się treść Jego wypowiedzi
na łamach „ZK”. Ciekawość świata,
temperament, ale też poczucie
humoru, wiodły Go w coraz to
nowe obszary i koncepty, podnoszące atrakcyjność czasopisma.
Na przykład w numerze 32-33
„ZK” znajdujemy „Korespondencję sułtana z Kozakami”
ze smacznym podtytułem
„Z dziejów dyplomacji”, w której
Osowski cytuje:
(…) Sułtan, Syn Oświeconego Cesarza Tureckiego (itp. 15
tytułów – przyp. mój), Smutek
Chrześcijański – Nadzieja Żydowska, przykazuję wam Kozakom
Zaporoskim, abyście się więcej
turbować nie ważyli i dobrowolnie się poddali, bez wszelkiej przeciwności i potencji –
bo miecz i ogień będą w odpowiedzi przeciw hardości waszej!
Teraz Osowski od siebie: – Tak
kończy sułtan, a oto kozacki RESPONS:
Ty, Sułtanie Turecki, proklatoho czorta Brat i Towarzysz, szczo
odnu z nim kobyłu warysz! Czort
solit, a ty jesz – a twoje wojsko
skóry łupyt. Ty samoho Lucypera
Sekretar – Turecki i Grecki Kuchar
(tu jeszcze 20 podobnych wyzwisk – przyp. mój), Tobie Synu
Sobaczy, nie poddajemsia i twojeho lihoho wojska nie bojemsja!
My z toboju jak ryba z wodoju,
zetrem się i budim se bity – a tepierecze na sery twojej Matery!
Ot szczo tobie odkazali na pyśmo

twoje Konstantynopolskie, Zaporoskie Kozaki!
Wniósł nam Edward do redakcji „ZK” – złożonej zrazu, siłą
rzeczy, głównie z lekko „nawiedzonych” entuzjastów nowego
czasu i byłych opozycjonistów
po przejściach w upadającej PRL –
chłodny profesjonalizm doświadczonego prawnika i prawdziwą
pasję historyka szanowanego
w kręgach uniwersyteckich.
I wniósł swoją mazurską, rogatą
duszę, choć wcale nie wiem, czy
mazurska znaczy zaraz: „rogata”.
Jego była rogata. Nie łasił się, ni
do kogo, ni do czego. Widać to
w krytycznym tonie i w polemikach podejmowanych w „ZK”;
również z niżej podpisanym,
choć dostało mi się chyba tylko
jeden raz.
Swobodnie władał językiem
francuskim, zaś w razie potrzeby
radził sobie z niemieckim, angielskim, czeskim i rosyjskim tudzież
łaciną. Jego publikacje, zwłaszcza
szkice historyczne, opatrzone są
każdorazowo bogatą bibliografią, nierzadko wielojęzyczną.
Nie ujmując niczego nikomu
z licznego już dzisiaj, zacnego
grona Redaktorów, Współpracowników i Korespondentów
„Ziemi Kłodzkiej”, wyrażam przekonanie, że Edward Osowski walnie przyczynił się do sukcesów
czasopisma, w tym zwłaszcza
do Nagrody Kultury Paryskiej
w 1996 r. oraz paru jeszcze innych
nagród i wyróżnień. Przysparzał,
niemal od samych początków,
renomy, która stopniowo przyciągała do naszego periodyku
wielce kompetentnych Autorów
i prawdziwe Autorytety.
Nie sposób zapomnieć
Edwarda Osowskiego.
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Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 14 sierpnia 2021 roku
odszedł do Wieczności

Śp. Mecenas Edward Osowski

Prawnik, działacz samorządowy,
wielki miłośnik historii kłodzczyzny,
członek redakcji Ziemi Kłodzkiej,
Autor interesujących artykułów, który znacząco
przyczynił się do sukcesów naszego czasopisma.

Niech odpoczywa w pokoju!
Rodzinie Śp. Zmarłego Edwarda Osowskiego
składamy wyrazy najserdecznieszego współczucia.

Redakcja „Ziemi Kłodzkiej”
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Julian Golak

JÓZEF OBACZ. WSPOMNIENIE
Urodził się 24 lipca 1934 roku
w Wołczkowie, w małej wsi położonej nad Dniestrem, w byłym
województwie stanisławowskim
(obecnie Ukraina). Wieś rodzinna
leżała obok Mariampola, małego miasteczka na brzegu rzeki.
Obie te miejscowości miały zdecydowanie polski charakter zasiedlenia i były w czasie okupacji
narażone na niebezpieczeństwa
napaści bardziej niż pozostałe
w okolicy.
Od 1940 roku wychowywał
się u krewnych. Przeżył z początkiem 1944 pogrom ukraiński,
w którym zginęło ponad pięćdziesiąt osób. Do wiosny 1945
roku zdołał ukończyć trzecią
klasę miejscowej szkoły podstawowej. Po zakończonej wojnie
z Niemcami, w lipcu 1945 roku
władze Socjalistycznej Republiki
Ukrainy przystąpiły do przymusowego wysiedlania polskiej ludności. W sierpniu 1945 roku dotarł
wraz z transportem Polaków
z województwa stanisławowskiego na Pomorze Zachodnie,
w okolice Myśliborza i stał się
mieszkańcem tzw. Ziem Odzyskanych. Szkołę podstawową
ukończył w Myśliborzu. W roku
1949 przeniósł się do internatu
przy tamtejszym Państwowym Liceum Pedagogicznym, gdzie zaczęto przymusowe formowanie
przyszłej kadry „socjalistycznej"
nauczycieli ludowych. Po latach
wspominał, że chyba tylko matematyka i fizyka nie zawierały
w materiale nauczania wstawek
o walce klasowej, zwycięstwie
rewolucji socjalistycznej, czujności wobec wroga klasowego
i potrzebie świadomości klasowej w zagrożonym przez imperializm świecie. Na szczęście
na ferie i wakacje wracał na wieś,
ale życie było tu znacznie cięższe.
Działalność opozycyjną
wobec władz komunistycznych zaczął bardzo wcześnie.
31 sierpnia 1952 roku znalazł się
w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie. W niespełna trzy miesiące
później wyrok byłego Wojskowego Sądu Rejonowego skazywał
go na pięć i pół roku odsiadki
w więzieniach PRL, za „próbę
obalenia ustroju przemocą".
Ten wyrok nawet po zakończeniu odbywania kary przekreślał

jego szanse na normalną egzystencję. Za „nieprawomyślnym"
informacja szła krok w krok, przez
długie lata, gdziekolwiek by się
udał. W 1956 roku trafił przymusowo do Wojskowego Korpusu
Górniczego. Jesienią tego roku
uległ ciężkiemu wypadkowi
w kopalni węgla kamiennego
„Słupiec"(później KWK Nowa
Ruda). Orzeczono sądownie
2/3 winy zakładu pracy, utracił
całe swoje lewe ramię, co przez
całe jego dalsze życie znacznie utrudniało mu działalność.
Za absurdalny fakt skierowania młodego człowieka do tak
ciężkiej służby przymusowej, nikt
nigdy nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Zdemobilizowany
w roku 1957, po dłuższym poszukiwaniu stosownej do możliwości pracy, trafił do poligrafii jako
rysownik, ponieważ od wielu lat
interesował się rysowaniem, malarstwem i szkicem. Miał do tego
wybitny talent i pomimo braku
jednej ręki, dzielnie sobie radził.
Podjął pracę w Zakładach
Kartoniarskich w Nowej Rudzie, które oprócz produkcji
podstawowej drukowały także tzw. galanterię papierniczą
w postaci serii przyrodniczych
wymagających ponownego
projektowania.Odkr ył tam
swoją nowa pasję. Po 3 latach
samodzielnej pracy zdał stosowny egzamin kwalifikacyjny,
a także zaległą maturę (po 10
latach przerwy w nauce). Nieco później ukończył w trybie
zaocznym Państwową Szkołę Poligraficzną w Warszawie,
ze specjalizacją w reprodukcji
kolorowej.
W 1962 roku podjął pracę
w Wałbrz yskich Zakładach
Graficznych „K alkomania"
w Wałbrzychu. W połowie lat
siedemdziesiątych XX-wieku
zaczął pokazywać swoje obrazy (akwarele) publicznie. Opinia o nich była dość życzliwa
i mobilizowała Józefa Obacza
do dalszej pracy artystycznej.
Sporo jeździł po większych
i mniejszych miastach Polski
i malował z upodobaniem przede
wszystkim architekturę zabytkową. Podczas wielodniowych wypraw powstawały całe serie obrazów. Były to tzw. plenery, przeważnie dwu lub trzytygodniowe.

Śp. Józef Obacz

Organizował je na własny koszt,
między innymi: w Sandomierzu,
Lublinie, Kazimierzu, Zakopanem, Krakowie, kilkakrotnie
w Gdańsku. Później także
w Pradze – stolicy Czech oraz
w Mielniku pod Pragą. Kilkakrotnie pracował z prawdziwą pasją
podczas plenerów w Kłodzku,
Nowej Rudzie, Bystrzycy Kłodzkiej. Najczęściej jednak celem
jego pracy był Wałbrzych, szczególnie okolice Książa jak i sam
słynny zamek Książ.
Wystawiał swoje obrazy
na organizowanych z dużym
trudem wystawach: w Wałbrzychu, na Zamku Książ, kilkakrotnie
w Bibliotece pod Atlantami,
w Liceum Społecznym w Wałbrzychu, Muzeum w Wałbrzychu,
ale także w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, w Miejskim Ośrodku Kultury
w Nowej Rudzie. Ponadto wystawy jego prac były organizowane
w ramach Polsko - Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej w Karlovych Varach pod patronatem
Instytutu Polskiego w Pradze,
w Usti nad Orlici. Dwukrotnie
wystawy jego prac były również
w Bystrzycy Kłodzkiej. Wszystkie
wymienione wystawy to prezentacje indywidualne, najczęściej
pokazywał od 30 do 50 prac.
Od sierpnia 1980 roku Józef
Obacz zaangażował się w pracę
społeczną na rzecz tworzenia nowego ruchu społecznego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

z którym złączył swoje życie
na wiele lat. Od jesieni 1980 roku
przez prawie cały następny 1981
rok był aktywnie zaangażowany
w ciężką pracę na rzecz utworzenia sekcji krajowej pracowników
poligrafii NSZZ „Solidarność”.
Wielokrotnie podróżowałem
z Nim do Szczecina, gdzie mieściła się siedziba naszej sekcji
krajowej pracowników poligrafii NSZZ Solidarność. Podczas
tych wielogodzinnych podróży
bardzo wolnymi pociągami PKP
prowadziliśmy długie dyskusje
o koniecznych zmianach w prawie pracy i przyszłości… Józef
Obacz specjalizował się w problematyce pokrzywdzonych
ludzi pracy, inwalidów i działał
bardzo aktywnie na rzecz seniorów. Pomagał wielu ludziom, nawet w sprawach beznadziejnych.
Wielokrotnie byłem świadkiem
jak angażował się w konkretną
pomoc ludziom, którzy mieli problemy z tzw. ZUS-em. Wytrwale pokonywał biurokratyczne
problemy i skutecznie walczył
o prawa kombatantów. Do końca życia angażował się w obronę pokrzywdzonych ludzi pracy.
Zmarł 30.09.2021 roku. Spoczął
na Cmentarzu Komunalnym
w Wałbrzychu przy ul. Stefana
Żeromskiego.
Rodzinie Zmarłego
składam wyrazy
najserdeczniejszego
współczucia.
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Julian Golak

ANDRZEJ JANKOWSKI. WSPOMNIENIE
Andrzeja Jankowskiego, wieloletniego dyrektora Euroregionu
Nysa poznałem w 1992 lub 1993
roku, uczyłem się od niego nowej
idei współpracy sąsiadów na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec. Niezwykłe i dalekosiężne
było Jego widzenie przyszłości
naturalnej współpracy polsko czesko - niemieckiej.
W tamtych czasach, gdy
jeszcze granice były pozamykane, a otwieranie nowych przejść
granicznych oraz organizowanie
szerokiej współpracy Polaków,
Czechów i Niemców było mi
bardzo bliskie, ale niezwykle
trudne... Nawet w polskim Sejmie była prowadzona debata,
na temat czy przyszłe euroregiony nie będą zagrożeniem
dla państwa polskiego, czy nie
będzie to próba oderwania
części naszego kraju. Podobne
obawy miały również władze
czeskie.
Doprowadzenie do utworzenia pierwszego Euroregionu
NYSA było przełomem, jednak
działalność tej instytucji była
pod baczną uwagą i kontrolą
ze strony różnych służb i instytucji państwowych. Dzisiaj już
wiemy, że było to wydarzenie
ważne w życiu społeczności lokalnych, które zmieniło tereny
przygraniczne oraz doprowadziło
do rozwoju tej części Europy.

Wielkie zasługi w tej dziedzinie miał właśnie Andrzej
Jankowski. Jego dalekosiężne,
ponadregionalne widzenie przyszłej współpracy ludzi zamieszkujących tereny przygraniczne,
doprowadziło do wielkiego
przełomu w rozumieniu istnienia
granic, które nagle przestawały
dzielić, a zaczynały łączyć ludzi
dobrej woli.
Andrzej Jankowski uczył
nas także różnych sposobów
organizowania integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie. Od roku
1994 uczestniczył aktywnie
w życiu i rozwoju wspólnoty
transgranicznej, a w roku 1996
objął funkcję Sekretarza Euroregionu ze strony polskiej oraz dyrektora polskiego Biura w polskoczesko-niemieckim Euroregionie
Neisse - Nisa - Nysa. Sprawował tę
funkcję z wielkim powodzeniem
przez ćwierć wieku, uczestnicząc
nie tylko w życiu Euroregionu, ale
także różnych struktur i gremiów
krajowych i międzynarodowych.
Jego osobiste zaangażowanie
i wiedza były wysoko cenione.
Andrzej Jankowski ukończył
Katolicki Uniwersytet Lubelski,
z wykształcenia był teologiem
i socjologiem. Pasjonowała go
nauka społeczna kościoła, szczególnie zasada pomocniczości
w funkcjonowaniu ludzkich zbio-

Andrzej Jankowski podczas gali z okazji 25-lecia Euroregionu Nysa w dniu 3 marca 2017 r.

Śp. Andrzej Jankowski

rowości. Przed podjęciem pracy
w Euroregionie Nysa był zawodowo związany między innymi
z Państwową Agencją Atomistyki.
W latach 1998 - 2002 był także
radnym Rady Miejskiej w Jeleniej
Górze.
Nasze ostatnie spotkania były
związane z organizacją pobytu
edukacyjnego w Euroregionie
Nysa w 2019 roku dla dużej grupy młodzieży z Lidy i Grodna
na Białorusi. Uczyliśmy ich wtedy
czym jest integracja europejska
i jak działają euroregiony. Dzięki
Andrzejowi Jankowskiemu odbyła się wspaniała całodniowa
wyprawa do Euroregionu Nysa.

Młodzież i nauczyciele z Białorusi
mogli zobaczyć, jak żyją ludzie
na pograniczu Polski, Czech
i Niemiec. Autobus przekraczał
granice trzech krajów wielokrotnie i nie było, ku zdziwieniu
gości z Białorusi, żadnej kontroli.
To była znakomita lekcja integracji europejskiej oraz współpracy
w duchu „Bądźmy Rodziną”.
W Osobie Andrzeja tracimy
tutaj na ziemi nie tylko dobrego
człowieka, ale także znakomitego
organizatora współpracy międzynarodowej, nastawionej na pokojowe współżycie i współpracę
trzech narodów.

Andrzej Jankowski przekonuje radnych powiatu jeleniogórskiego do pozostania
w Euroregionie Nysa w dniu 30 stycznia 2018 roku.
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50.LECIE PRACY TWÓRCZEJ HENRYKA HNATIUKA
Henryk Hnatiuk, urodzony 25.07.1946 roku w rodzinie kresowian. Szczęśliwy
mąż Jadwigi, ojciec Darii, teść
Wojciecha Dryznera, dziadek
Bartosza i Patryka, pradziadek
Piotrusia. Zakochany w kulturze ze wzajemnością, którą
zawodowo uprawiał 37 lat,
a od przejścia na emeryturę
w 2009 roku do dziś, jako:
założyciel i dyrektor Mieroszowskiego Ośrodka Kultury
„CAMELA” w l. 1971-1995, instruktor artystyczny Miejskiej
Biblioteki Publicznej - Cetrum
Kultury w Boguszowie-Gorcach
w l. 1999-2009, twórca Zespołów Pieśni i Tańca „Camela”
i „Boguszów 500”, należących
do krajowej czołówki, pomysłodawca i organizator Galerii
„BARBÓRKA” w Boguszowie-Gorcach, Międzynarodowego Biennale Exlibrisu i Małej
Formy Graficznej im. Henryka
Grajka, pięciu plenerów miast
partnerskich Boguszowa-Gorc,
organizator Polsko-Czeskiego Klubu Artystycznego ART.
STUDIO w Mieroszowie oraz
37 Międzynarodowych Plenerów Artystycznych, należących
do największych wydarzeń
na pograniczu, 193 wystaw
i benefisów artystów lokalnych. Niezwykle aktywny
od 30 lat członek Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej,
działacz na rzecz zbliżenia Polaków i Czechów. To ogromny
dorobek człowieka niezwykle
zasłużonego dla kultury polskiej.
Jak zaczęła się ta wielka
Pana „przygoda z kulturą”?
Moja przygoda z kulturą zaczęła się już podczas odbywania
obowiązkowej służby wojskowej,
gdzie podjąłem się organizacji
życia kulturalnego w jednostce.
Wielka „przygoda z kulturą” rozpoczęła się w Zakładowym Domu
Kultury, jedynym wówczas miejscu, w którym skupiało się życie
kulturalne Mieroszowa. Swoją
pracę zacząłem w małej świetlicy od wieczorków tanecznych
z nauką tańców towarzyskich.
Po dziesięciu miesiącach w dn.
4.12.1971 roku działalność mogłem kontynuować już w wyremontowanym obiekcie przy ul. S.

Żeromskiego, najpierw jako kierownik, a potem dyrektor Domu
Kultury „Camela”. Udostępniony
mieszkańcom obiekt był nowoczesny i dobrze wyposażony
w sale: widowiskowo-kinową,
szachową, brydżową, bilardową, czytelnię czasopism wraz
z księgozbiorem naukowo-technicznym, pracownie: plastyczną,
fotograficzną, muzyczną oraz kawiarnię. Chlubą Domu Kultury
stał się utworzony przeze mnie
Zespół Pieśni i Tańca „Camela”,
który dał łącznie 147 występów
w kraju i zagranicą, brał udział
w centralnych doż ynk ach
i osiągał sukcesy w wielu konkursach.W tych wszystkich działaniach miałem ogromne wsparcie
mojej Żony, która wykazywała
ogromną wyrozumiałość i wspierała mnie swoją pracą społeczną.
Dzięki temu mogłem rozszerzać
wielokierunkową działalność
kulturalno-oświatową, ciesząc
się również mecenatem Wałbrzyskich Zakładów Lniarskich
„CAMELA” do 1981 roku. W tym
okresie w ramach wymiany kulturalnej prowadziłem też zespół
pieśni i tańca w Grőditz, gdzie
znajdowała się największa stalownia i walcownia w NRD.
Nazywano mnie nawet piątym
dyrektorem od spraw kultury
w Wałbrzyskich Zakładach Lniarskich
A jak przedstawia się Pana
własna twórczość
artystyczna?
Własne wizje artystyczne
tworzyłem w l.1967-1997, malując akwarelą, pastelami, akrylem
i farbami olejnymi. Rzeźbiłem,
pisałem ikony, projektowałem
kostiumy teatralne. W latach następnych skoncentrowałem się
na pracy z twórcami, organizując
plenery, benefisy, biennale wystawy i prowadząc przez 30 lat
Polsko - Czeski Klub Artystyczny
ART Studio w Mieroszowie.
50.lecie Pana pracy
twórczej to także
30-lecie Polsko-Czeskiego
Klubu Artystycznego ART.
STUDIO w Mieroszowie.
Przybliżmy Czytelnikom to
Pana przedsięwzięcie.
Byłem inicjatorem założenia tego Klubu w Mieroszowie

Henryk Hnatiuk

w 1992 roku przy Mieroszowskim
Centrum Kultury, w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Od początku główną
sferą działalności stały się Międzynarodowe Plenery Artystyczne „Malarstwo (różne techniki) –
Rzeźba – Fotografia – Poezja”
i wystawy poplenerowe, organizowane po obydwu stronach
granicy oraz w innych częściach
kraju. Wokół idei plenerów starałem się skupiać polskich i czeskich artystów profesjonalnych
i nieprofesjonalnych, z różnych
dziedzin sztuki i kultury, którzy
w myśl powiedzenia Ojca Św.
Jana Pawła II „z pasją i poświęceniem poszukują epifanii piękna, aby podarować je światu
w twórczości artystycznej”. Skupieni w Klubie artyści polscy
i czescy, ale też przedstawiciele
innych państw (Ukraina, Łotwa),
przygotowują wspólne wystawy
zbiorowe i indywidualne, benefisy (jubileusze pracy artystycznej),
utrzymują kontakty towarzyskie.
Swoją twórczością plastyczną,
poetycką i filmową w najpiękniejszy z możliwych sposobów
wnoszą wkład w rozwój kultury
regionalnej i narodowej. Ożywiają życie kulturalne małych miejscowości po obydwu stronach
granicy, promują kulturę sąsiada,
stają się propagatorami estetyki

życia codziennego i kultury artystycznej. Powstałe na plenerach prace znajdują się w wielu
krajach Europy i świata. Przez
trzydzieści lat w Klubie działało
92 twórców, będących uczestnikami 37 plenerów artystycznych. Zorganizowaliśmy wspólnie 193 wystawy poplenerowe,
indywidualne i zbiorowe, wiele
benefisów twórców lokalnych,
wieczorów poezji, pikników malarskich. Są to niezwykle ważne
działania na rzecz porozumienia
i zbliżenia Polaków i Czechów
w tworzeniu regionu życia, pracy
i radości w myśl hasła „Bądźmy
Rodziną”. Podkreślając znaczenie
tej działalności, przytoczę słowa
jednego z członków Klubu, poety
Antoniego Matuszkiewicza: „Było
mi dane towarzystwo ludzi, z jakimi na co dzień rzadko można
się spotkać, którzy podobnie zaaferowani widzeniem, przeżywaniem, wyrażaniem świata, stawali
się towarzyszami wypraw, rozmówcami, współautorami twórczego myślenia. Wyrwani z powszednich napięć smakowaliśmy,
co znaczy koleżeństwo, przyjaźń,
artystyczne braterstwo i siostrzaność, jak pozostając w harmonii
być raz mistrzem, raz uczniem.
Czesi i Polacy, nie czuliśmy obcości, narodowe i językowe różnice
były jak widoczna z Koruny grani-
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ca – odległa, zacierająca się w powietrznej perspektywie, kusząca
aurą przygody. Niemożliwe było,
byśmy się rozstali rozjeżdżając”.
Pana działalność kulturalną
doceniło wiele instytucji
państwowych
i samorządowych, nie tylko
w Polsce, co potwierdza
niezwykłe zasługi
dla kultury polskiej
i współpracy
transgranicznej.
Faktycznie, za swoją działalność zostałem uhonorowany
licznymi odznaczeniami, tytułami i nagrodami, które są moją
dumą. Są to chronologicznie
ujmując: Zasłużony Działacz
Kultury (1978), Nagroda im. Jędrzeja Cierniaka (1978), Brązowy
Krzyż Zasługi (1980), Zasłużony
dla Miasta Boguszów – Gorce
(2009), Zasłużony dla Powiatu
Wałbrzyskiego (2009), Medal
Pamiątkowy Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej
za działalność na rzecz zbliżenia Polaków i Czechów (2010),
Honorowy Obywatel Gminy
Mieroszów (2013), Nagroda
Kulturalna „Silesia”(2013), Złota
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Odznaka „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” (2016),
Srebrny Krzyż Zasługi (2017) Nagroda Uznania Mieroszowskie
Paszporty za szczególne zasługi
dla promocji Gminy Mieroszów
w kraju i za granicą (2021). Jestem też od 2009 roku Honorowym Członkiem Stowarzyszenia
Twórców i Animatorów Kultury
we Wrocławiu.
Podsumowując naszą rozmowę, stwierdzam, że Henryk
Hnatiuk to dobry, ciepły i wrażliwy człowiek, wielka osobowość, subtelny esteta, urodzony gawędziarz, znakomity
tancerz, świetny choreograf,
adaptator tekstów piosenek
ludowych, projektant strojów
ludowych i teatralnych, społecznik, krzewiciel kultury
i dziedzictwa regionalnego
oraz narodowego, twórca
i odkrywca twórców. Obdarzany przydomkiem „Rembrandt”
i „Budowniczy pomostów”.
Należy do grona liderów
współpracy polsko-czeskiej,
co zostało w sposób szczególny zaakcentowane podczas
specjalnie zorganizowanego
Benefisu w dniu 15.09.2021 r.

Andrzej Niżewski
Henrykowi Hnatiukowi – Beneficjentowi Czcigodnemu
O Boski Zeusie! Co z Olimpu góry
Okiem dobroci spoglądasz przez chmury
O Boski Zeusie! Co od czasu do czasu
Wodzisz tęsknym okiem po górze Parnasu
Czego to znowu oko twoje tam szuka
A może wygląda Henryka Hnatiuka
Dziś też wypatrujesz przez wierzchołki cisów
Czy w Centrum Kultury nie ma benefisów
O Boski Zeusie! Czemuś tak zdumiony
Benefis Hnatiuka został przełożony
Coś mi Hermes szeptał do ucha mojego
Ponoć przeniesiono na marzec z lutego
Ach klnę się na ojca, chromego Kronosa
Ambrozję i nektar włożyć mi do kosza
Wołajcie Klio, niech z papirusem bieży
Chcę znać historię Hnatiuka jak należy
O Boski Hermesie! Przynieś okulary
Bo wiek mam sędziwy i wzrok mam też stary
I trochę amfory, najlepiej mieszanki
Przy czytaniu sobie popykam z fajki
Klio, wyczytałem z papirusa twego
Że Hnatiuk jest z roku czterdziestego szóstego
Zazdrosny Ares patrzył jak to pachole
Znakomicie daje sobie radę w szkole
I rzekł do Apollona, oto myśl moja
Tego to młodzieńca zabieram do woja
Niech radarem śledzi Hefajstosa ptaki
A nie o kulturze przyszedł pomysł jaki
Już myślał na stałe wdziać strój wojownika
I pójść w ślady ojca, jak mówi kronika

Okolicznościowe wydawnictwo poświęcone działalności Henryka Hnatiuka.

w Nowej Rudzie. Znajduje to
potwierdzenie także w dedykowanych Henrykowi Hnatiukowi utworach poetyckich, które
poniżej zamieszczamy.
Z okazji 50-lecia pracy
twórczej życzę Panu dużo

zdrowia i jeszcze wiele takich
wspaniałych osiągnięć w pracy dla społeczności lokalnej
i naszej Ojczyzny.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Apollo sposobem Aresa wyrolował
Podsunął myśl, by kulturą się zajmował
No cóż Aresie, niech się każdy dowie
Nasz Henryk po woju osiadł w Dzierżoniowie
Muzy Helikonu! Apollon rwie włosy
Beneficjent drogą urzędnika kroczy
Terpsychoro! Henryk plany rujnuje
Klubom książki, prasy ruskiej zawiaduje
Głowią się Apollo i Muzy od rana
Może by go do DZPB „Silesiana”
Terpsychoro, domeną twoja są tany
Zespół pieśni i tańca niech mu będzie dany
Dumał Apollon, wziął Erosa na stronę
I szepnął, Jadwigę damy mu za żonę
O Boski Zeusie! W papirusie myśl nowa
Z Dzierżoniowa przeniósł się do Mieroszowa
Tu westchnął, och jak życie mu się powiela
Pierw kierownikuje w ZDK – Camela
A i jest dyrektorem Cameli MOK-u
Kawiarenkę „Piwniczkę” prowadzi po trochu
A Hades z Aresem ciągle wciąż coś knują
Hnatiukowi dokuczyć – nad tym spiskują
Rzućmy nań potwarz i tak uczynili
Z dyrektora MOK-u rencistą zrobili
Panuje smutek nad Helionu niebem
Bo Henryk do USA udał się za chlebem
A tu nie tańczy, nie choreografuje
Nie w kulturze, jako cukiernik pracuje
Zasłynął tam z szarlotki Dolce vita
O tak kosztowałem, była znakomita
Znam jego rozterki, co nim tam targały
Wróć Henryku do Polski, Muzy szeptały
I dumał i wątpił, a tu myśl gotowa
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Wrócił do kraju, stąd do Boguszowa
Pojaśniał Helikon, wesoły jest Parnas
Henryk instruktorem jest właśnie u nas
Jak u nas? I zdziwiony spojrzał przez chmury
Widzę go w Boguszowskim Centrum Kultury
O piękna Terpsychoro, dosyć tych dąsów
Popatrz jak młódź wprowadza w tajniki
pląsów
I uczy tego, co rzadko się spotyka
I tańce ludowe i tańce klasyka
O Boski Zeusie! Spojrzyj na te strony
I Boguszów 500 też przezeń stworzony
Nie będzie, że tak powiem, przesadą wcale
Wspomnę o międzynarodowym biennale
Ze świata brać grafików nim się potyka
By godnie uczcić pamięć Grajka Henryka
ART.STUDIO z Janem Kousalem założyli
Czym twórców pogranicza ku sobie zbliżyli
Jak mi Apollon na ucho podpowiada
W Polsko-Czeskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej
Z Golakiem i Bazałową też zasiada
W ich ramach wszelka brać malarską zwołuje
Robiąc plenery, choć sam w nich nie maluje
Już sam nie wie czy pierwszy czy też zerowy
Nieważne, już pomysł nowy ma gotowy
Henryku! Nasz podziw, bo jak mało który
Robiłeś w kulturze do emerytury
Nasz miły Beneficjencie i nasz chwacie
I dalej w kulturze, choć na półetacie
Muzy! Trud Hnatiuka jest niemały
Słowa zbyt małe, by wyrazić pochwały
Szanowni zebrani! Daremnie mniemacie
Że trud Henryka oddadzą te laudacje
Szanowny Henryku i Beneficjencie
Sto lat Ci życzymy przy tak pięknym święcie
Albowiem wkroczyłeś jak mało który
W boguszowskich twórców i ludzi kultury
I w wielkiej, jak Twe dzieła, szczerej podzięce
Ten skromny obrazek Tobie dzisiaj wręczę

Andrzej Niżewski

HENRYK

ON HENRYK

Szedł w falach
zbierał buczynę
przelewały się wspomnienia
i nagle bezdomny
objął jego rzeczywistość.
- Przystanął,
wsłuchał się
Napełnił miłością
talerz bliźniego

On Henryk
w kamizelce
tysiąca kieszeni
czasem wybielonej
i te jego fajki
w uchwycie karnie stojące
wspominające
ciepły smak dobrego tytoniu
On trwa w swojej arce
na ciszy czasu płynącej
On
Niepokojem trosk przygnieciony
chwilami zdaje się zastygły
w swojej staroświeckości
On
aptekarz wiekowy
waży myśli
złotopiórych marzeń
nim ułożone
w choreograficzne układy
ulecą
w gwiazd odległe światy
On
krawiec wiekowy
o twarzy tysiąc trosk
w labiryncie myśli splątanych
kolorową nicią szyje
innych i swoje marzenia
On Henryk
Wiersz nagrodzony w Konkursie
o Złotą Lampkę, Wałbrzych 2001

Krystyna Leśniewska-Pasionek

Boguszów - Gorce, 13.03.2009

Wręczenie podziękowań członkom Polsko-Czeskiego Klubu Artystycznego ART. Studio.
Nowa Ruda, 15.09.2021 r.

Świnoujście, 2004

Zdzisław Władysław Żurek
PAN HENRYK
Panu Henrykowi Hnatiukowi
Jowialna twarz
uśmiechnięte oczy
Pan Henryk
wita się ze mną
zaprasza
na rozmowę
w sposób konspiracyjny
Idę
w stronę nieba
Pan Henryk
siedzi
w dziupli pokoju
zaczyna się rozmowa
szczera
serdeczna
słowa mówione
jak na spowiedzi
Pan Henryk
jest dobry
jak miód
Pyta
radzi
odradza
Prawy Duch
codzienności niezakłamanej

Věra Kopecká i Henryk Hnatiuk - wybitni liderzy współpracy polsko-czeskiej.
Nowa Ruda, 15.09.2021 r.
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Monika Maciejczyk

GRANICE, GRANICE, GRANICE
A co tam w Różanym Dworze… Granice, granice, granice
– te, które przekraczać należy
i te, których nigdy przekroczyć
nie wolno. Götterdämmerung
i szary baranek w lesie zimnym
i ciemnym, a też czułe przytulenia
jako rozpiętość skrzydeł ludzkich
możliwości, czyli Zmierzch Bogów i nowy Świt Kultury Europejskiej.
Granice są jednocześnie granicami człowieczeństwa. Rzecz
o granicach terytorialnych…
państwowych i kontynentalnych,
a też tych idących z nami poprzez
tysiąclecia rozwoju ludzkości,
granicach najmniejszych, ludzkich, głęboko spoczywających
w jestestwie człowieka. Bowiem
naukowo udowodniono, że odróżnienie dobra i zła spoczywa
w DNA człowieka i zakodowane
jest głęboko w naszej spirali genetycznej. Rozwijane i modyfikowane przez tysiąclecia otrzymujemy w darze człowieczeństwa,
owego rozróżnienia z którym
przychodzimy na Świat. Badania amerykańskich naukowców
potwierdzają, że kilkuletnie dzieci
nie poddane jeszcze procesom
wychowawczym charakterystycznym dla ich kultury i moralności
mają wpisany w swoje DNA ów
tajemny kod wiedzy - świadomości dobra i zła. I według mnie
jest to jeden z największych
i najprawdziwszych cudów tego
Świata. Ogromnie optymistyczna
wiadomość na której budować
można społeczeństwo nowego
człowieka. Świat pokoju bez wojen i agresji… ten nowy wspaniały Świat. Nie eliminuje to jednak
wpływu procesu wychowawczego na kształtowanie się dziecka
i później młodego człowieka.
Realia środowiskowe w których
wzrastało dziecko dają skrzydła
lub piętnują. Dlatego proces
wychowania jest jednym z najważniejszych filarów przyszłości młodych ludzi, a tym samym
ich wejściem w nowy przyjazny
lub wrogi Świat. Opierając się
na wspaniałych podstawach
naturalnych wynik ając ych
z owego daru rozróżniania dobra od zła, który dziedziczymy
po przodkach, to na naszych
barkach spoczywa ciąg dalszy.
Owa wielka budowa gmachu
nowego człowieka. Nowego

człowieka dla nowego Świata.
Świata w jakim chcielibyśmy żyć
w przyszłości. Dlatego tak ważny jest system edukacji. Edukacji
we wczesnej młodości w rodzinie
i system edukacji szkolnej. System wartości i wzorów do naśladowania potwierdzających nasze
genetyczne uwarunkowania
do rozróżniania dobra od zła.
To my dorośli mamy obowiązek podtrzymywania tej ludzkiej sztafety przekazywania
owej naturalnej granicy dobra
i zła, oraz późniejsze narastanie
tej wiedzy poprzez wieloletnią
edukację społeczną. To my tworzymy nowy Świat. I nie możemy
mieć pretensji do młodych jeśli
tak bardzo kaleczymy obraz granicy pomiędzy dobrem i złem.

Monika Maciejczyk w Różanym Dworze

I pokryły się mgłą pierwszych jesiennych chłodów nasze
wschodnie rubieże.
GÖTTERDÄMMERUNG
Czy to jeszcze Ty
Czy to jeszcze ja
Spójrz chłopczyk mały na granicy
stanów odmiennej świadomości
w brudnym ubranku
baranek szary
lecz innego Boga
Spójrz… przecie serca wielkie
mamy
i Boga dobrego znamy
i baranka białego
Oczy moje
Oczy twoje
Oczy jego
A tam … las niepewności
wilgocią nabrzmiały i zimna
udręką
na granicy wielkich stanów odmiennej świadomości
Powoli nadchodzi Zmierzch Bogów
ciepłe i syte domy nasze, a myśli
czy spokojne …
przecie
my wiemy
my widzimy
my rozumiemy
a sumienia …
I stało się …
tak wiele i tak mało

Monika Maciejczyk i Vladimirs Rešetovs na tle Janoviček

i chłopczyk mały w brudnym
ubranku
baranek szary
czy udźwignie ten Świat
Czy to jeszcze Ty
Czy to jeszcze ja … /
Monika Maciejczyk/
Różany Dwór
30 września 2021 roku
chłód zmierzchu
czas ostatni

Powiem Wam, że granice bywają różne. Bo oto nasza południowa granica polsko – czeska.
I tam, gdzie leży cudna i dobra Kraina Broumovska … tam
także mgły się snują o świcie nad
górami granicy państw. Jednak
góry te nie dzielą, a wspólnotę
niosą, a mgły… tulą.
Oto już XXII Międzynarodowe Dni Poezji organizowane
przez Věrę Kopecką – członka

OS i SVĆS, poetkę, fotografika,
wydawcę, tłumacza literatury,
autorkę niezliczonych wierszy
i zbiorów poezji, a też organizatorkę Międzynarodowych Plenerów Malarskich w Křinićach.
Wspaniała i dzielna to kobieta, która wraz z otaczającymi
i współpracującymi z nią ludźmi
organizuje Kulturę Wysoką nie
tylko Czech i Moraw, ale sięgającą
daleko poza granice jej kraju. Systematycznie, rok po roku z wielkim oddaniem i poświęceniem
organizuje międzynarodowe
spotkania literackie połączone
z plenerami poezji i sztuki. Współpracuje z wieloma ludźmi Dobrej
Woli, mającymi świadomość wagi
podejmowanych inicjatyw, nie
tylko dla kultury lecz dla pokoju
i przyjaźni pomiędzy narodami.
Věra Kopecká, mała kobieta,
nauczycielka, w swoim małym
domku pośród drzew i kwiatów,
w małej wioseczce czeskiej Křini-
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će podjęła Wielkie Dzieło na skalę
Europy. Věra Kopecká – Czeszka,
Europejka o wielkim sercu i umyśle podjęła dzieło siłaczki. Systematycznie z wielką rzetelnością,
powagą i sumiennością przez
22 lata pracuje w ciszy i spokoju nad Wielką Sprawą Europy …
Zjednoczonej Europy. Pracuje
prawdziwie pozytywistycznie,
buduje u podstaw stabilność
przyjaźni i pokoju pomiędzy
narodami Europy. Z ogromnym
zrozumieniem i świadomością
celu, z wielką sumiennością
matematyczki… dzień po dniu,
wytrwale, pomimo tysięcy przeszkód. Miesiąc po miesiącu, rok
po roku buduje nasz przyszły
spokojny i stabilny nowy Świat
– Świat Zjednoczonej Europy. Europy nie tylko państw, ale Europy
wolnych narodów. Narodów rozumiejących wielką ideę dla której łączą się we wspólnotę. Narodów świadomych zagrożeń bycia
osobno i wielkiego daru potężnej wspólnoty. I mamy wybór…
i wybieramy wspólne dzieło dla
przyszłości. I do tej wspaniałej
nauczycielki i do jej małego domku w maleńkiej wiosce czeskiej
Křiniće, ściągają pisarze, poeci
i artyści z całej Europy… z Czech
i Słowacji, Austrii, Niemiec, Polski i Bułgarii, z Grecji, Łotwy,
Ukrainy i dalekiej Rosji. I tu,
na miejscu, dzielna ta kobieta
potrafiła stworzyć klimat współpracy i wspólnych celów. Wraz
i innymi wybitnymi kobietami
takimi jak starosta Libuše Rosová, jak Teresa Bazała amba-

Poeci na spotkaniu w Janovičkach
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sador kultury polskiej, inicjator
Dni Kultury Chrześcijańskiej, redaktor naczelny Wydawnictwa
Ziemia Kłodzka i kreator szeroko
rozumianej współpracy polsko-czeskiej. Wielu działaczy kultury
i samorządowców naszego pogranicza zaangażowało się w tę
wielką ideę na równi z poetami
i pisarzami z wielu krajów. W tym
roku wspólnie obchodziliśmy
jubileusz 50-lecia pracy Henryka Hnatiuka wybitnego twórcy
kultury pogranicza, oraz 30-lecie
Polsko-Czeskiego Klubu Artystycznego,, ART.STUDIO”. Mocną
pozycją zaznacza się tu postać
Juliana Golaka jednego z ważnych kreatorów Polsko - Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej, oraz
animatora wielu cennych imprez
kulturalnych naszego pogranicza. Człowieka, którego praca pro
publico bono jest wielką pasją
całego życia.
W małej sali szkoły w Křinicach w ostatnią słoneczną
niedzielę, podczas obchodów
Dni Poezji, nasza Věra rzekła…
a napiszcie… prosim Vas, to co
obecnie, tu i w tej chwili czujecie. A my pisarze, poeci i artyści
pochyliwszy się pokornie nad
maleńkimi białymi karteczkami pisaliśmy aby pozostawić
swój ślad uczuć i emocji, i tego
co w nas.
Napisałam …
Kocham Was i z radością,
spokojem dzielę się z Wami
chlebem uczestnictwa. Razem
i pospołu. Z wdzięcznością dla
Věry Kopeckiej za Jej Wielkie

Dzieło, które stworzyła wspólnie
z ludźmi Dobrej Woli. A wiem to,
że gdy Nas już nie będzie… Ono
trwać będzie i da świadectwo
pracy Naszej i Ducha Wspólnoty
i Przyjaźni co wypełniły przestrzeń
spokojem i dobrocią.
Za oknem spokojny dzień.
Niedziela. A My tu wspólnie dzielimy się słowem jak opłatkiem.
W samym sercu Broumovska.
A dalej pola i lasy i … przyszłość.
Monika Maciejczyk

I wiecie co… nieważne, co
tam na szczeblu państw ościennych dzieje się złego i jakie tam
wiatry na szczytach władzy wieją.
Wiem jedno, że my tutaj razem
tworzymy tę wolną wspólną

Europę w przyjaźni, bliskości
i pokoju, dzieląc się wspólnym
chlebem.
A tuż za progiem 18 listopada 2021 roku w Polanicy Zdroju – Międzynarodowy Festiwal
Poezji – Poeci bez Granic. O ile
obostrzenia covidowe nie staną
na przeszkodzie i nie zaistnieje
potrzeba wprowadzenia kolejnego Lockdownu, to do miasteczka naszego zjadą z całej Polski
i zza granicy poeci i pisarze, aby
pośród serdecznych spotkań
i nocnych biesiad budować nowy
ład bez granic. A wtedy Różany
Dwór rozświetli się nocą listopadową by dać świadectwo wielkiej
przynależności do kultury Europy
i budowania nowego pełnego
pokoju, przyjaźni i współpracy
Świata.

Věra Kopecká (z lewej) podczas recitalu Barbary Pachury podczas XXII Dni Poezji
na spotkaniu w Janovičkach.
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Petr Cirkl

V KŘINICÍCH LETOS SLAVILI JIŽ 10. DOŽÍNKY
I PŘES NEPŘÍZEŇ POČASÍ
V Křinicích oslavili v sobotu
28. srpna již 10. dožínky. Oslavy
proběhly i přes nepřízeň počasí –
celý den pršelo. Oslavy probíhaly
na zahradě Obecního domu.
Od křižovatky na dolním
konci obce nesli členové TJ Sokol
v čele průvodu dožínkový věnec.
Poté následovaly alegorické vozy
staré i nové zemědělské technik a
ruční nářadí. Za nimi následovali
členové honebního společenstva,
občané obce ale i další hosté
dožínek. Nechyběli ani hosté
z polského Tlumaczówa..
Po příchodu průvodu na
zahradu obce iiž následovalo
zahájení slavnosti. Slavnost zahájila paní starostka obce - Libuše
Rosová.. Po ní poté vystoupil s
požehnání úrody pan děkan
z broumovské farnosti – Martin
Lanži.
Jak informovala paní starostka Rosová - na této oslavě
si hosté budou moci prohlédnout
vystavenou zemědělskou techniku ale také si zde také zakoupit
různé upomínkové předměty,
ruční práce žen spolku Panen
rukodělných. Ochutnat si bude
možné na křinických dožínkových koláčcích. Je zde také připraven výběr dalšího občerstvení
křinických sportovců a myslivců.
V letošním roce opět se svými
dobrotami přijely ženy s sousedního z polského Tlumaczówa,
které nabízely bigoš, polský chléb
se škvarkovým sádlem, ale také
přivezly pochoutkové zákusky
z cukrárny v Nowé Rudě. S polskými ženami také opět přijel
radní z Tlumaczówa – pan Zbigniew Kozelko.
V letošním roce vzrostl počet
sponzorů, kteří přispěli svými cenami do tomboly – Restaurace
Amerika, Elmon, Diakonice, pan
Martin Rodsa, Sun-Deco, pivovar Broumov, a.s. VEBA Broumov,
paní Taťána Čárná, manžele Rydlovi, pan Vítězslav Středa, broumovská firma Lutoma- Nautricus, lom Rožmitál, z Polska – pan
Zbyszek Kozelko z Tlumaczówa,
pan Karel Roman, EK Broumovsko, truhlářství Zbyněk Jirouš
a firma Z-Trade.
Dospělí si pochutnati na dobrém točeném pivu, limonádě,

ale také na klobáskách nebo na
dalších dobrotách.
Pro děti byly připraveny
různé atrakce – největší zájem
byl o nafukovací bazén s labutěmi a velkým plavacím míčem,
ve kterém se mohly děti svézt.
V 17 hodin bylo vyhlášeno
losování tomboly, na které mnozí účastníci dožínek netrpělivě
čekali..
Křinické dožínky, které se
v této obci staly již tradicí se
skutečně vydařily.
Dík patří všem, kteří dožínky
připravili a podíleli se na jejím
průběhu – Obci Křinice,
a její kulturní komisi, TJ Sokol Křinice, SDH Křinice, Kroužku
Ruce, Jitřenkám z.s., honebnímu
společenstvu Křinice a mysliveckému spolku Hvězdecké Pohoří.

Díky také patří všem, kteří na
tuto slavnost přišli jak ze samotných Křinic, ale také z Broumova

a okolních obcí a neodradil je
nepřestávající déšť.
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A CO TAM W RÓŻANYM DWORZE
A co tam w Różanym Dworze
… sezon ogórkowy bez ogórka,
a też o wadze wielkiej pamiętników w myślach zapisanych,
o skarbach chwil i czy przez wybite okno widać gwiazdy, czyli
myśli zebrane tuż pod żelazną
bramą pewnego warsztatu nad
Nysą Kłodzką, na stołeczku góralskim przez Marka Fortasa
darowanym, a także o wielkim
przełamaniu chleba ze swoimi
i obcymi od serca, ze spokojem
duszy i czystym jak niebo w dzień
pogodny sumieniem.
Leniwie płynie rzeka i tyle
już historii spłynęło do morza.
Historii dobrych i złych. Choć
wiecie jak to jest na Świecie. A tak
to, że tych złych zawsze więcej
i bardziej bolesne niż te dobre co
rozciągają się w czasie powoli …
osadnictwem i codzienną pracą.
Pracą i trudem tylu narodów. Bo
to ziemia nasza na której żyjemy
przesiąkła tradycją różnych narodów. Czeska, niemiecka, polska… I tyle opowieści co ludzi.
Bowiem nie tylko narody mają
swoją historię, ale każdy człowiek. I ten wielki i mały, i nawet
ten najsłabszy, maleńki, co to
w annałach nie zapisał się nawet
najmniejszym śladem. A przecież
był tutaj, żył i pracował, i przyjął
swój udział w tym wielkim dziele
wspólnym. Dziele rozwoju, który
trwa przez wieki, budując kolejne
piętra wielkiego gmachu historii.
Chciałabym zapisać te nieznane małe i wielkie historie
w księdze Ziemi Kłodzkiej, by
trwały i niosły świadectwo czasów.
Przez ostatnie lata prowadziłam wykłady na Uniwersytecie
III Wieku w filii naszej kłodzkiej
Uniwersytetu Wrocławskiego. To
wielka radość móc wykładać i być
tak blisko ludzi, a przy tym mieć
bardzo szerokie ramy tematu
i obok jego realizacji, szybować
myślą i słowem dotykać spraw
różnych. A czasem te różne małe
historie i dygresje, generują inne
… być może o wiele ważniejsze
niźli to, o czy mieliśmy rozmawiać. Tak, tak, bowiem wykład
prawdziwy to rozmowa. To więź
pomiędzy wykładowcą, a słuchaczami. Więź co narasta i ewoluuje
w czasie wykładu w taki sposób,
że później trudno się rozstać. To
płynie powoli jak moja opowieść

i narasta bliskością i zaufaniem.
W pamięci mojej przechowuję te
chwile wspólnoty i zakończenia
wykładów serdeczną rozmową,
opowieściami przekazywanymi
w zaufaniu, takimi które to boją
się światła i publiczności. Takimi co słowo przy słowie, niemal
szeptem w ufności wielkiej. To
najcenniejsze dla mnie chwile.
I dzielenie się na pożegnanie
chlebem jak to dawnymi czasy
bywało … starosłowiańskim
gościńcem. Przynosiłam ze
sobą bochenek świeżego chleba. Pachnącego, o chrupiącej
złocisto brązowej lekko spękanej skórce. Zawinięty w białą,
koronkową serwetę dzierganą
przez cioteczną babcię Marysię
Wolniak z domu Krawczykową.
A tak, tak, przechowuję te serwety jak wielki skarb i wiem, że dla
innych to tylko koronek uroda
… a dla mnie maleńka historia
mojej rodziny, gdy pracowite,
jasne dłonie zacnej gospodyni
pochylonej przy nocnej lampie,
dawno, dawno temu … bo jeszcze przed wojną, drobnym ściegiem z pasją i radością, z wielką
uwagą i starannością dobywały
z zakamarków duszy gwiazdy
i kwiaty polne, i krajobrazy młodości. Babunia Marysia odeszła
przed laty, a dzieła jej rąk i umysłu pozostały i opowiadają swoje małe historie. Ludzie czasem
myślą, że nieważne. A ja powiem
Państwu, że doniosłe dla historii rodziny. Bowiem my wszyscy
mamy gdzieś tam na pawlaczach
i strychach, w schowkach i starych szufladach … zapomniane
drobiazgi naszych przodków.
I powiem Wam, że tak łatwo wrócić im ich maleńkie życie … tak
łatwo i lekko jak piórko spada.
Tak, tak, bo to ważne. Ważne
dla historii Waszych rodzin, dla
ich tożsamości i wpisania się
w dawne przestrzenie życia. Życia, które dawno przeminęło. Tak
całkiem prosto powiem Państwu,
że dla Waszych dzieci i wnuków,
i prawnuków mogą to być cenne opowieści, a tym bardziej, że
nie z książek czy sufitu wzięte …
tylko te prawdziwe. Swojskie
i duszy bliskie. A poprzez nie
i te przedmioty maleńkie można
opowiedzieć historię rodu. A ona
dzięki temu będzie zapamiętana i nie odfrunie w niepamięć.

Monika Maciejczyk przy stoliku literackim w Polanicy-Zdroju, VI 2021.
Fot. Zbigniew Niedźwiedzki Ravicz

To Wasze wielkie zadanie. Być
może pomyślicie tak sobie…
a co ona tu o takich rzeczach
małych, drobnych i nieważnych.
A one, te maleństwa przy historiach współczesnego Świata,
traumatycznych i pełnych nieszczęścia i utraty czasów złych,
niespokojnych i trudnych…
gasną i zdają się bez znaczenia.
A ja, to myślę sobie, że te maleńkie nasze wspominki i tęsknoty
właśnie teraz mają swoją wielką
szansę aby zaistnieć i wejść do historii naszej rodziny. Przybliżyć ją
i ubogacić, i podarować naszym
dzieciom i wnukom jako cenną
pamiątkę rodziny. Nie srebrną,
nie złotą ale to sercu bliską. Bowiem uwierzcie, wszystkie te rzeczy przetrwają. Wojny, powstania i rewolucje, upadki i utraty
zabierają wszystko co człowiek
zbuduje w świecie materii. A tych
wspomnień nikt nam nie zabierze, bo będą trwały i wędrowały
z naszymi rodzinami przez wieki
… z pokolenia na pokolenie.
Zajrzyjcie w głąb pamięci.
W te opowieści wspaniałe i te
szare codzienne, te które tylko
nasze, rodzinne i odrębne. Bowiem każda rodzina ma skryte
te małe cegiełki dawnego życia,
które to poskładane razem… jak
Puzzle napiszą wielką historię
i jeszcze nieznaną. Napisałam
o serwetach śnieżno białych i kolorowych wyszywankach mojej
babuni Marysi. Ale przecież to
mogą być inne przedmioty co
w rodzinie pozostały. Krzyżyk że-

lazny, stary modlitewnik, obrazek
święty co Kresy Polskie pamięta, kartki pożółkłe z kalendarza
z przepisem z dawnych ksiąg …
na ciasto wyśmienite. A może to
zeszyt babuni czy łyżka dziadunia. Czasem skrawki pamiętników, kartki zagubione.
Zmierzch
Spojrzał chłopiec mały
na Babci kuferek
stary , wyliniały
a tam krzyżyk mały
żelazny …
tam pożółkła karteczka
z Ostrej Bramy
Mateczka …
i pierścionek
z oczkiem zielonym …
na szczęście …
chusta haftowana
tysiącem kolorów
Polską malowana …
Fotografie żółte
jak liście jesieni
I nic …
Nic to …
Nic się już nie zmieni ?
Spytał chłopiec mały
Czy to Polska właśnie ? …
Spytał …
Zanim wszystko w zapomnieniu
zaśnie
Monika Maciejczyk

Niech dłonie nasze będą
czułe i serdeczne, a też oczy bardzo uważne, myśli skupione…
przy porządkach w szpargałach
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stareńkich. Bo to nieopatrznie
można okruchy dawnego życia i
historii rodziny ze śmieciami wyrzucić. Bądźcie Państwo uważni,
a dłonie niechaj będą nie lekkie
a pożyteczne.
Prowadząc wykłady dla
seniorów mówiłam o tym, że
każdy drobiazg opowiada swoją szczególną i niepowtarzalną
historię. Pamiętacie Państwo
zapewne książkę Antoniny Domańskiej – Historia żółtej ciżemki; jak to maleńki bucik zgubiony
w XV wieku za wielkim ołtarzem
zaśnięcia NMP wyrzeźbionym
przez mistrza Wita Stwosza
w Kościele Mariackim w Krakowie, odnaleziony za sławną
rzeźbą sakralną przy okazji jej
renowacji … sprawił, że powstała
wspaniała opowieść osadzona
w realiach tamtych czasów.
Powieść będąca lekturą szkolną, przybliżająca młodym historię Polski i dzień powszedni
w Królewskim Mieście Krakowie.
A na tym wielkim historycznym
tle o postaci żyjącego w ówczesnych czasach chłopca. Książka
na kanwie której powstał polski
film fabularny otwierający tysiącom ludzi okno na tamten dawno
miniony świat.
O to się rozpisałam …
A ja przecież Państwu chciałam opowiedzieć o tej serwetce
babuni, co to nią chleb powszedni nakryłam, tak aby przynieść
na wykład i się nim z Wami podzielić. Bo to najpiękniejszy pradawny zwyczaj aby chlebem się
dzielić. Chleba powszedniego
przełamanie dłonią i wspólnie …
dobroć rodzi i zaufanie. Spokój
i bliskość. Kiedyś napiszę więcej
o historii tej tradycji i jak poprzez
wieki z nami wędrowała. A tym
razem tylko wspomnę… bo to
na zakończenie moich wykładów
… dzieliliśmy się chlebem pospołu. I te chwile najpiękniejsze.
I piękne twarze seniorów … promienne i uśmiechnięte. A i oczy

błyszczące i coś więcej, co słowem opisać trudno, a istotą jest
i głęboko ludzkim przesłaniem.
A ja powiem Państwu, byście
się tym chlebem powszednim
dzielili, a wszystko innym się
stanie. Lepszym i serdecznym.
Przyjdzie samo … spłynie nie
wiedzieć kiedy. Tak, że nawet
nie zauważycie. I jeśli będziecie
mieć szczęście to … pozostanie.
Bowiem chlebem dzielmy się
i ze swoimi i z obcymi, których
wojna, bieda czy nieszczęście
na cztery wiatry przepędziły
z domów rodzinnych. Podzielmy
się chlebem, bo chleb to życie, to
nasze człowieczeństwo i nigdy
nie wiemy kiedy przyjdzie nam
się z tego rozliczyć. Choćby tylko z własnym sumieniem, a ono
czasem surowsze niźli prawo.
Pamiętajcie też aby przy
tym starodawnym zwyczaju
dzielenia chleba, przełamywać
się pospołu, nigdy przy tym noża
nie używając.
Wiele t ych w yk ładów
i historii o rzeczach drobnych.
A gdy zachęcałam słuchaczy
do spisywania opowieści rodzinnych to mawiali… ,,my nie
umiemy i trudno napisać, bo
to tylko pamięć jeszcze zachowaliśmy, a przecie to na papier
przenieść trzeba ‘’… I trudność
w tym upatrywali wielką. A ja
powiem Wam, że chodzi tylko
o to aby… spisać. Nie martwić
się językiem, ani pisownią, ani
tym czy zdanie sformułowane
poprawnie i czy słowo właściwie użyte. Tutaj o treść pamięci
chodzi i o nic więcej. O fakty
i o towarzyszące im zjawiska,
uczucia szczęścia i nieszczęścia.
O tło historii na jakim się owa
pamięć zapisała. I to ważne. To
istotne. A później, to już dzieci
nasze i pisarz ze wszystkim sobie poradzi. Piszmy więc proszę
w zeszycie szkolnym, bowiem
kartki zagubić się mogą, a i nie
musi być chronologicznie… jed-

no po drugim w następującym
po sobie czasie. Co wcześniej,
a co później, bo to nieistotne.
To bowiem okruchy życia i gdy
przyjdzie nam to do głowy co
pamięć dawno temu zapisała
w umyśle naszym, lub z opowieści przodków naszych wzięte, to
…piszmy, wiele się nie zastanawiając. A to po nas pozostanie,
świadectwo dając.
Myślę o tych skarbach chwil
jakie macie Państwo w swoim
posiadaniu. A to skarby prawdziwe. Pamiętam słowa naszej
wielkiej poetki, pedagoga, członka Związku Literatów Polskich –
Zofii Mirskiej, bywalczyni Saloniku Literackiego Różany Dwór
… gdy przywołała na jednym ze
spotkań trudne chwile z dzieciństwa. Oczyma małej dziewczynki
wędrującej z rodziną po II wojnie światowej z Kresów Polskich
na Dolny Śląsk. Wrażliwa, mała
dziewczynka, jasnowłosa, zmęczona trudami podróży… już
u kresu tej wielkiej traumatycznej polskiej wędrówki, po utracie domu rodzinnego, historii
rodziny co na Wschodzie pozostała wraz ze wszystkim tym co
było jej znane i kochane. Mała
ta dziewczynka u kresu podróży w wielkim Wrocławiu, który
tuż przed chwilą zmienił swą
nazwę Breslau. Pośród zgiełku tysiąca ludzi, repatriantów,
podróżników nie ze swej woli
na nową Ziemię… na Dolny
Śląsk. Pionierzy tych czasów,
całe rodziny z dziećmi siedzącymi
na walizkach pośrodku wielkiego
niemieckiego dworca kolejowego. Na walizkach, które były obok
wspomnień jedynym dobytkiem
co się ostał. I wtedy usłyszałam
to wspomnienie, piękne i poruszające. W mojej wyobraźni
pozostanie ono już na zawsze
malowane słowem Zofii Mirskiej
… jak gdybym była tam obecna
i stała tuż obok tej małej dziewczynki, nocą na ponurym obcym
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dworcu kolejowym. I widziałam
chwilę tę małą, a tak wielką
na oczy własne. Bo oto dworzec
w obcym wrogim mieście. Bo oto
stroskani rodzice o ziemistych,
zmęczonych twarzach. Pochyleni
pod ciężarem ogromnej traumy
i największej utraty. Utraty domu
rodzinnego i historii rodu co tam
daleko na Wschodzie pozostała.
Mała dziewczynka, zmęczona,
siedząca na walizce. I wtedy
dziecko podnosi głowę i widzi
wysoko ponad sobą wybite
szyby szklanego dachu dworca.
A poprzez nie, wysoko, wysoko,
na nocnym granatowym niebie
widać gwiazdy. I myśl pełna nadziei … i tu są gwiazdy.
I nic już dodać ni ująć. Bo
o tym chciałam Państwu rzec
bardzo poważnie … by takie
chwile zachować dla tych co
nadejdą po nas.
Spojrzał chłopiec mały
na Babci kuferek
stary , wyliniały
a tam krzyżyk mały
żelazny …
tam pożółkła karteczka
z Ostrej Bramy
Mateczka …
i pierścionek
z oczkiem zielonym …
na szczęście …
chusta haftowana
tysiącem kolorów
Polską malowana …
Fotografie żółte
jak liście jesieni
I nic …
Nic to …
Nic się już nie zmieni?
Spytał chłopiec mały
Czy to Polska właśnie? …
Spytał …
Zanim wszystko w zapomnieniu
zaśnie
Monika Maciejczyk

Małgorzata Bednarek
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TRZY KSIĄŻKI O CZECHACH I POLSCE
Niedawno ukazały się trzy
ważne książki. Wszystkie skierowane są do podobnego, choć
nieidentycznego grona odbiorców. Książkę Friedla, Jurka, Řezníka i Wihody (dalej będę pisał:
czterech Autorów) napisano dla
znakomitej serii historii krajów
świata wydawnictwa Lidové
noviny, skierowanej zarówno
do specjalistów jak i szerokiego
grona nieprofesjonalistów, ale
głównie do tych pierwszych.
Książka Rychlíka i Penczewa pisana była poza tą serią, ale profesor Rychlík wiele już opublikował
w jej obrębie1 i w omawianej tu
książce zastosował zbliżone zasady. Publikacja Jokeša z założenia
pisana była dla nieprofesjonalistów – zapewne podstawą były
zajęcia prowadzone przez Autora
ze studentami filologii czeskiej,
zainteresowanymi oczywiście
dziejami Czech, ale nie będącymi fachowcami w tym zakresie.
Napisana jest bardzo przystępnie,
zdarzają się sformułowania potoczne, czy dziennikarskie – co
w niczym nie obniża jej wartości
merytorycznej.
Każda z nich wypełnia istotną
lukę. W Czechach pogłębionej
historii Polski nie opublikowano od dawna, choć Miloš Řezník
wydał historię Polski w datach2.
Natomiast w Polsce od niemal
pięćdziesięciu lat nie opublikowano żadnej całościowej syntezy dziejów Czech, a wydana
w 1969 roku synteza Romana
Hecka i Mariana Orzechowskiego 3 obarczona była wadami
publikacji tej epoki. Istniała więc
wyrazista luka, jej zapełnienie
było pilną potrzebą, co docenili czytelnicy, książka Rychlíka
i Penczewa rozeszła się bardzo
szybko, obecne przygotowywane
jest drugie wydanie.
Wszystkie trzy książki są obszerne, choć trzeba zauważyć, że
książka Jokeša nie stanowi połowy książki Rychlíka i Penczewa,
ale nieco mniej, bo wydrukowano ją nieco większą czcionką.
Choć książka Jokeša jest
krótsza, jednak znalazły się
w niej niekiedy informacje i ciekawostki których nie ma u Rychlíka,
np. o obecności na praskim dworze cesarza Rudolfa II polskiego
alchemika Michała Sędziwoja,
o czym Rychlík nie wspomina,

Jan Rychlík, Władimír Penczew, Historia
Czech, tł. Marcin Czyżniewski, Agata
Kawecka, Wrocław 2020, ss. 927.

wymieniając za to wiele innych
postaci aktywnych u boku tego
monarchy, czy o przymusowym
przesiedleniu po wojnie ponad
50 tysięcy Węgrów ze Słowacji
w „Sudety” (s. 349). Inny przykład
to starania o pozyskanie kolonii
przez międzywojenną Polskę
i Czechosłowację, o czym wspomina Jokeš, opatrując to zresztą zgryźliwym komentarzem,
z którym całkowicie się zgadzam.
Autorstwo każdej z książek
ma charakter międzynarodowy. Książka Rychlíka i Penczewa
wydana była w pierwszej wersji
w Bułgarii, prof. Penczew jest Bułgarem, prof. Rychlík Czechem,
ale blisko związanym zarówno
z Polską jak i Bułgarią – warto
podkreślić, zwłaszcza ze Słowacją. Książka ma w rzeczywistości
nie dwóch, ale w jakimś sensie
trzech Autorów, bo Marcin Czyżniewski nie tylko przetłumaczył
większą część jej treści, ale też
dodał własne przypisy, informując o kwestiach być może
nie dość jasnych dla polskiego
czytelnika, a ponadto zaopatrzył
książkę w swoiste podsumowanie pt. „O sensie czeskiej historii”.
Książka czterech Autorów napisana była przez trzech Czechów
i jednego Polaka – Tomasza
Jurka. A najważniejszy spośród
jej Autorów Miloš Řezník jest
Czechem, ale zatrudniony jest
obecnie jako dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego
w Warszawie4. Taki jest obecnie modny trend w pisarstwie

Prof. Jan Rychlik

historycznym – wspólne, międzynarodowe prowadzenie badań i publikowanie wyników, co
zwłaszcza znakomicie wpływa
na analizowanie i opisywanie
dziejów innych narodów i stosunków międzypaństwowych. Książka Jokeša też w jakimś sensie jest
międzynarodowa, bo choć Autor
jest Czechem, ale od dawna żyje
i pracuje w Polsce, znakomicie
wrósł w polską kulturę, nie porzucając związków z Czechami
(a zwłaszcza Morawami).
W zasadzie wszystkie obejmują ten sam okres czasu, tzn.
od początku do końca dziejów,
choć czterej Autorzy dziejów
Polski pominęli czasy przedhistoryczne, które bardzo krótko omówili Jokeš oraz Rychlík
i Penczew. Również cezura końcowa jest odrobinę inna. Czterej
Autorzy dzieje Polski kończą na
2015 r., choć omówienie okresu
transformacji jest dosyć krótkie.
Książkę Rychlíka i Penczewa doprowadzono do 2018 r., a okres
po 1989 r. omówiony jest szczegółowo. Natomiast Jokeš kończy
na podziale państwa 1 stycznia
1993 roku, ale i wcześniejsze lata,
od rewolucji w końcu 1989 r. potraktował nieco pobieżnie.
W tego typu publikacjach
szczególnie delikatnym problemem są relacje wzajemne obu
państw i narodów. Stosunki czesko-polskie można rozumieć na
kilka sposobów. Przede wszystkim jako relacje międzypaństwowe – współdziałanie lub konflikty państw, a także polityków

w obrębie wspólnego państwa,
jakim dla Czechów i części Polaków była przez półtora wieku
monarchia habsburska. Można
je też traktować jako relacje
na poziomie społecznym: przenikanie ludzi, idei, wzorców.
Wreszcie w sensie dokonywania porównań: na ile procesy
rozwojowe obydwóch krajów
były podobne lub odmienne,
na ile też wpływały nawzajem
na siebie. W odniesieniu do epok
wcześniejszych takie wpływy są
oczywiste i obszernie omówione
w literaturze. Bliżej współczesności nasza wiedza w tym zakresie
jest z rozmaitych powodów mniej
pełna, a na jej kształt oddziałują
rozmaite emocje, co stawiało Autorów przed trudnymi zadaniami.
Jak opisać wzajemne relacje nie
popadając w przesadę w eksponowaniu bądź konfliktów, bądź
współpracy?
Szczególnie trudnym problemem przy pisaniu takich
syntez jest rozstrzygnięcie różnic
w podejściu do poszczególnych
zagadnień historyków polskich
i czeskich. Nie są one duże, nie
dotyczą zagadnień o podstawowym znaczeniu, niemniej
występują. Wskażę tylko jeden
przykład. Jeden z czterech Autorów Martin Wihoda wiele uwagi
poświęcił koronacji Wratysława
II na króla Polski w 1085 lub
1086 r. (s. 47-49, 592), co polska historiografia do niedawna
kwestionowała, a obecnie uznają
za rzeczywisty fakt , a nie zmyślenie kronikarza, tylko niektórzy

Ziemia Kłodzka nr 309-311/październik, listopad, grudzień 2021
badacze. Rychlík i Penczew oraz
Jokeš kwestię tę pominęli, choć
Jokeš akurat temu władcy poświęcił szczególnie wiele uwagi.
Myślę, że każdy z Autorów piszących o tych zagadnieniach dążył do zachowania obiektywizmu
i każdemu się udało. Szczególnie
udanym przykładem porównań
wydaje mi się zestawienie okoliczności powstania w Warszawie
w 1944 r. i w Pradze w 1945 r.
w książce czterech Autorów
(s. 503).
Stosunkowo najszerzej, i to
we wszystkich trzech wymiarach,
potraktowano wzajemne relacje
w książce czterech Autorów. Liczne informacje i oceny pojawiają
się w zasadniczym tekście, a ponadto dziejom „niełatwego sąsiedztwa” (nelehkého sousedství)
poświęcono odrębny 30-stronicowy rozdział, kończący książkę.
Pomostem, a zarazem źródłem konfliktów między obu
państwami, był Śląsk. Jego dzieje
pojawiają się oczywiście w każdej z trzech książek, ale w moim
odczuciu, we wszystkich w zbyt
skromnym wymiarze, jak na jego
rolę we wzajemnych relacjach –
chyba najszerzej w u czterech
Autorów, ale też chyba niewystarczająco.
W książce Rychlíka i Penczewa stosunkowo szeroko przedstawiono tło międzynarodowe
historii Czech, które u czterech
Autorów przedstawiono nieco
skromniej, a przez Jokeša zostało zasygnalizowane w jeszcze mniejszym wymiarze, choć
i u niego są interesujące uwagi
w tym zakresie, np. zestawienie
danych statystycznych sytuujących międzywojenną Czechosłowację na tle innych państw
Europy (s. 291).
Autorzy wszystkich trzech
książek umiejętnie połączyli
informacje o ludziach władzy:
monarchach, politykach, z przedstawieniem procesów społecznych (choć bardziej nastrojów
niż struktur) i gospodarczych.
Zaś gospodarka we wszystkich
trzech książkach jest jedynie
zasygnalizowana. Pokazują też
problemy „zwykłych ludzi” –
Czechów czy Polaków. Różnice
w tym zakresie są niewielkie,
ale można zauważyć, że Jokeš,
zgodnie zresztą z tytułem swej

książki, proporcjonalnie nieco
więcej niż inni poświęca uwagi
problemom społecznym, życiu
prowincji, a przykłady zjawisk
dotyczących szeroko rozumianych Czech stosunkowo często
czerpie z Moraw – obecnych
oczywiście w książce Rychlíka
i Penczewa, ale proporcjonalnie
mniej często wspominanych. Są
to zresztą różnice dość drobne.
Czterej Autorzy w opis dziejów Polski, takich jak oni je widzą,
wplatają z konieczności skrótowe, ale jak sądzę celne uwagi
o pamięci historycznej, o starszej
i nowszej historiografii polskiej,
o obrazie dziejów Polski w zagranicznej historiografii, zwłaszcza
oczywiście czeskiej. Myślę, że te
akurat fragmenty książki są szczególnie interesujące dla polskiego
czytelnika – warto wiedzieć co
o nas myślą inni.
Struktura każdej z książek jest podobna – przede
wszystkim chronologiczna, ale
występują niewielkie różnice.
U czterech Autorów zasadniczą
treść podzielono na 5 rozdziałów, liczących każdy po ok. 100
stron, poświęconych dziejom
średniowiecznym do końca rozbicia dzielnicowego, późnemu
średniowieczu do Unii Lubelskiej,
czasom nowożytnym do upadku
Rzeczypospolitej, czasom braku
niepodległości, dwudziestemu
stuleciu do 1989 r. (uwzględniając obie wojny światowe, łącząc II RP i PRL). Potem jeszcze
następują dwa krótsze rozdziały –
po niecałe 30 stron poświęcone
okresowi od 1989 r. do 2015 r.
oraz omówieniu tysiącletnich
relacji polsko-czeskich.
Rychlík i Penczew podzielili
książkę na 17 rozdziałów, granice poszczególnych epok nie
pokrywają się, co oczywiste,
z podziałami „Historii Polski”,
bo inne byłe cezury dziejów
Czech, ale z grubsza można
ocenić, że czasom średniowiecza poświęcono proporcjonalnie nieco mniej miejsca (ok. 150
stron, gdy u czterech Autorów
ok. 200 stron), czasom nowożytnym i epoce od schyłku XVIII w.
do wybuchu I wojny światowej
podobną ilość – bo niewiele
ponad 100 stron, natomiast
okresowi od pierwszej wojny
światowej do przełomu 1989

roku Rychlík i Penczew poświęcili
znacznie więcej miejsca – niemal
300 stron. Okres po 1989 r. też
omówiony został nieco szerzej –
na blisko 50 stronach.
Książka Jokeša podzielona
jest na aż pięćdziesiąt rozdziałów. Średniowieczu poświęcono
nieco ponad 100 stron, a więc
w stosunku do rozmiarów publikacji najwięcej spośród tych
trzech książek, czasom nowożytnym ok. 150 stron, epoce
od schyłku XVIII w. do pierwszej
wojny światowej około 50 stron,
a więc proporcjonalnie znacznie
mniej niż w pozostałych książkach, okresowi 1914-1989 – sto
trzydzieści stron, a więc proporcjonalnie nieco więcej niż
u czterech Autorów, a mniej niż
u Rychlíka i Penczewa.
Odrobinę inaczej potraktowano dzieje kultury – zostały one
oczywiście wnikliwie omówione
w „Historii Polski”, krócej, ale też
znakomicie w książce Jokeša, zaś
w książce Rychlíka i Penczewa
wyodrębniono je w osobnych
fragmentach, napisanych bardzo szczegółowo i gruntownie,
w sposób chwilami aż nużący.
Wszystkie książki zaopatrzone są w niezbyt liczne, ale
dobrze dobrane ilustracje, w każdej inne, a także w aneksy, spisy
oraz indeksy, najobszerniejsze
u Rychlíka i Penczewa.
Warto pokazać jedną tylko
(spośród wielu) drobną różnicę
między ujmowaniem tych samych zagadnień.
We wszystkich książkach pojawia się Jan Ámos Komenský,
w każdej jego postać ukazano
od innej strony. U Rychlíka
i Penczewa najszersze uwagi
poświęcono mu we fragmencie napisanym przez Penczewa,
gdzie omówiony jest najszerzej,
wspomniano o jego działalności
w zakresie religijnym i pedagogicznym, a szczególnie blisko
zreferowano poglądy z zakresu
filozofii. U czterech Autorów
przedstawiono przede wszystkim
kontakty z polskimi intelektualistami oraz działalność praktyczną
w zakresie reform szkół protestanckich w Rzeczypospolitej.
Z kolei Jokeš omówił zwłaszcza
dzieła pedagogiczne i wspomniał o działaniach politycznych.
Te obrazy nie są sprzeczne, choć
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Jiří Friedl, Tomasz Jurek, Miloš Řezník,
Martin Wihoda, Dějiny Polska,
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ss. 690.

Petr Jokeš, Czesi. Przewodnik po historii
narodu i państwa, Avalon, Kraków 2020,
ss. 416.

są odmienne. Obrazuje to, w jak
różnorodny sposób można opisywać historię – cały czas będąc
w zgodzie z faktami, ale wybierając z bogactwa dziejów odmienne aspekty.
Każdy kto w Polsce zainteresowany jest sprawami Czech,
czy szerzej Europy Środkowej,
powinien przeczytać książkę Rychlíka i Penczewa, a jeśli ma mało
czasu, to przynajmniej Jokeša.
Książkę czterech Autorów gorąco
polecam tym , którzy znają język
czeski. A może warto rozważyć
przełożenie jej na polski i opublikowanie w naszym kraju? Byłby
to cenny materiał dla polskich
badaczy historii.

Przypisy
1. M.in.: Jan Rychlík, Milan Perenćević, Dějiny Chorvatska, Praha 2011, Jan Rychlík, Bohdan
Zilynskyj, Paul Robert Magocsi, Dějiny Ukrajiny, Praha 2015.
2. Miloš Řezník, Dějiny Polska v datech, Praha 2010.
3. Roman Heck, Marian Orzechowski, Historia Czechosłowacji, Wrocław 1969.
4. Warto zauważyć, że opracowywanie książki było procesem długim i skomplikowa-

nym, co główny Autor opisał w artykule: Miloš Řezník Česká syntéza polských dějin.
Poznámky ke koncepci vznikajícího díla, w: Roman Baron, Roman Madecki, a kol. (red.),
Česká polonistická studia. Tradice a současnost (filologie, historie, politologie, právo),
Praha 2014, s. 155–163.
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NIE CZYTAJ...
Nie czytaj – jeśli nie umiesz,
nie czytaj! Jeśli nie przemawia
do ciebie pokora i bezbronność
barokowej ławki, to nie zbliżaj
się do niej z nożem, nie kalecz
jej powierzchni, nie podtrzymuj
złej tradycji prymitywnego i egoistycznego traktowania rzeczy
wspólnych i pięknych. Co tu
dużo mówić, jest to świętokradztwo – nie w sensie religijnym,
ale szerszym, w sensie ducha
właściwego kulturze zachodniej, szacunku dla zabytków
przeszłości. Kolaboracja z demonem destrukcji, panie Atkins.
Zestawienie ogromu i wysokiej klasy dekorum broumovskiego klasztoru ze zbiorem
prac wystawy „Ora et lege”
(módl się i czytaj) sprawia takie wrażenie, jakby słuchanie
symfonii zakłócało nam co
chwilę ciurkanie kogoś, kto
w tym czasie pod ścianą załatwia swoją potrzebę. Chodzi tu
przecież o przestrzeń sakralną,
odwołującą się do najwyższego
poziomu duchowości człowieka,
z którą usiłuje się dyskutować
za pomocą sztuki konceptualnej, jaka z samej swojej istoty nie
przekracza poziomu intelektu.
Nie przekraczają tego poziomu
rzecz jasna elementy ideologii
gender widoczne w niektórych
pracach.
Najgorzej jest w kaplicy
bocznej klasztornej świątyni.
Autorka, Jesse Darling, z uroczą
duchową nieodpowiedzialnością
manipuluje w swojej twórczości
legendą o świętym Hieronimie
i lwie etc., aby dojść do wniosku,
iż postawa Hieronima przedstawia akademii, církev a muzeum,
kde je status quo zachováván v
rukavičkách v podobě mírného
násilí (cyt. za katalogiem wystawy). Prezentowana praca z tego
cyklu to „Panna Marie Batman
prázdného středu”, za którą stoi
przekonanie, że również kult
maryjny jest narzędziem okiełznania kobiety przez Kościół i jej
niższej pozycji społecznej. Maria jest tutaj według katalogu:
genderově neutrální i záporná
postava. Ów „prázdný střed” to
pusty kubek jednorazowego
użytku pośrodku postaci, sugestia iż Maria, tak jak ją przedstawia tradycyjnie Kościół, nie
posiada treści wewnętrznej i de

facto nadaje się do recyklingu,
jak zalewająca naszą planetę
tandeta…
Wszystko to ma miejsce
we wnętrzu świątyni, gdzie znajdują się wizerunki Matki Boskiej,
poprzez które jest jej oddawana cześć podczas nabożeństw
i w ramach pobożności prywatnej. Otóż nie jest to nic innego
jak – bez żadnych rękawiczek –
wyraz przemocy ideologicznej
wobec społeczności ludzi wierzących! Inaczej mówiąc, brak
podstawowej kultury (chamstwo). Myślę, iż Darling, jak wielu
niewierzących, nie pojmuje, że
dla wierzących Bóg (i inne osoby święte) – są osobami właśnie,
chociaż doświadczanymi na innej, nie zmysłowo-rozumowej,
płaszczyźnie. Wiara, w sensie religijnym, to nie myśl – że może
jest tak a tak – ale doświadczenie Osoby, własne albo przyjęte
od kogoś jej objawienie. Relacja, nie hipoteza. Na ławkach
obok wyłożone są broszurki
(na szczęście tylko po angielsku),
w których autorka prowadzi dialog z duchowną anglikańską
(osobą trans- ), z jakiego wynika m.in., że właśnie odkryła
nieznane jej wcześniej prawdy, iż
figury w kościołach są po to, aby
ludziom było łatwiej się modlić,
a także, zainspirowana samym
Derridą, że istnieją rzeczy, których nie rozumiemy… Jej wątpliwości w poszukiwaniach duchowych rozwiewa przeglądarka
Google i traktowana źródłowo
literatura piękna. Stwierdza również: W ogóle wolę myśleć o Jezusie jako o neurodywergentnym,
biseksualnym rebeliancie, niż
jako o championie pobożności
rasy białej.
Widoczna jest w całej okazałości wystawy ograniczoność
intelektualnego, konceptualnego
podejścia do świata, gdzie to, co
mistyczne, przekraczające doczesność, zostaje zredukowane
do tego tylko, co można zrozumieć i na tym gruncie odpowiednio (to znaczy dowolnie)
sformatować. Że wychodzi
z tego karykatura? Nie szkodzi.
Nie szkodzi zadowolonemu z siebie artyście, który nie sięga swoją
świadomością wyżej. Szkodzi natomiast Kościołowi, który naiwnym odbiorcom może się odtąd

jawić jako jedna więcej wspólnota mafijna… A skoro tak, to jakby
ktoś broumovski klasztor, całą
broumovską grupę kościołów,
opata Zinkego i obydwu Dienzenthoferów wysadził w powietrze. Jakby unicestwił całą kulturę
chrześcijańskiej Europy. Jeśli znika z niej Jezus, w swojej boskiej
i ludzkiej naturze, to pozostaje
tylko polityczny machiawelizm.
I utopijne próby naprawy (kolejne rewolucje), przypominające
poczynania barona Münchhausena, wyciągającego się własnoręcznie za włosy z błota… Jeżeli
znika głęboki horyzont miłości,
pozostaje walka, wola mocy
i świat postrzegany jako arena
zmagania o władzę. Cóż zatem
znaczy owo: ora w tytule wystawy? Kto tutaj się modli? Do kogo?
Umieszczone w zakrystii
(dwa) i w korytarzu (jeden) obrazy Kamilli Bischof są przykładem całkiem porządnego malarstwa skrzywdzonego przez
swoją autorkę super infantylnym
pomysłem (dochodzi do głosu
wspomniany już konceptualizm),
to znaczy zainstalowaniem tych
prac na domkach dla laleczek,
przy czym owe domki mają łopatologicznie ilustrować ciężki
los kobiety w biegu dziejów…
W refektarzu natomiast, odwiedzający, którzy chcieliby obejrzeć
kopię Turyńskiego Płótna, (jednej
z największych pamiątek chrześcijaństwa) potykają się swoim
wzrokiem o konstruktywistyczne
mebelki, agresywnie naruszające
harmonię wnętrza. Autor pomysłu (a za nim autorzy wystawy)
„dyskutuje” – znów wychodząc
z poziomu umysłowego wyłącznie – ze wszystkim, co się wokół
znajduje, a co swoje uzasadnienie czerpie jedynie z nadprzyrodzonej (ponadracjonalnej) wizji
rzeczywistości. A powracając
do osobowego aspektu religijności – asystują temu relikwiarze
ze szczątkami świętych…
O zawieszonych na tle szacownych woluminów w bibliotece alegorycznych obrazkach
Meisenberga, mających przedstawiać czas i przestrzeń, nie ma
co w ogóle mówić. Tak mógłby to
– jako wypracowanie na zadany
temat – wykonać student ZUŠ.
Niczego nie zmienia fakt, iż mają
te prace prostřednictvím hry s
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perspektivou vytvářet iluzji prostoru, ale slouží i jako metafora
lidského vědění, které je samo
o sobě kolektivně sdíleným archivem. Natomiast udana jest
(pomijając piętrowe skojarzenia,
jakie ma ponoć zawierać) praca
tegoż artysty z pojawiającym się
i opadającym „tekstem” na zaślepionych drzwiach w korytarzu.
Również umieszczone w bibliotece wideo Martina Kohouta jest
w moim przekonaniu udaną próbą artystyczną, subtelną w swojej
prostocie, autentycznym dialogiem bez warunków wstępnych.
Praca Slavs and Tatars zwraca
uwagę szlachetnością rzemiosła, ale w warstwie ideowej jest
przekombinowana (bez mądrości
z katalogu ani rusz!) i w końcu
rozczulająca naiwnością, kiedy
widzimy, że apostołowie (Żydzi) mogą postawą, odzieniem
przypominać mahometańskich
imamów (tj. Arabów), żyjących
przecież również na tymże Bliskim Wschodzie.
Nieporozumienie polega
na tym, że nie jest to, co prezentuje ekspozycja, dyskusją sztuki
nowej ze sztuką dawną, ale „wolności” intelektu z duchowością
wrażliwą na obecność Tajemnicy.
Przy czym, patrząc na to szerzej,
owa rzekoma wolność niczego
tutaj przeważnie nie odkrywa,
natomiast wygodnie mości się
w wyjeżdżonych lewicowym
mainstreamem koleinach. Wiadomo, artysta może tworzyć jak
chce, ale, aby nie narażać się
na śmieszność, powinien mieć
świadomość swoich ograniczeń
i miejsca, gdzie się znajduje.
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Oczywiście, wszystkiemu, co
nam się na wystawie pokazuje,
towarzyszy niewiarygodnie nadęty komentarz (vide katalog!),
który staje się tak twórczością
samą dla siebie i bez ekspozycji
prac tylko by zyskał. I nie sposób oprzeć się przekonaniu, że
wszystko to razem jest wielkim
snobistycznym konstruktem.
No bo ktoś to jest ktoś, coś tam
pokazał tu i tam, np. w Nowym
Jorku itd., itd. Z zażenowaniem
czytałem na przedostatniej stronicy katalogu, jakie to szacowne
instytucje z kilku krajów poparły
organizację wystawy…
Nie piszę tak, ponieważ sam
jestem chrześcijaninem. Nie będąc buddystą, a tylko z szacunku
dla tej tradycji, za nic w świecie
nie zrobiłbym w świątyni czy
klasztorze buddyjskim tak prostackiej i nieuczciwej duchowo
wystawy. Pod adresem gospodarzy miejsca pozwalam sobie
na poniższą uwagę: Jak wiadomo ze słów Jezusa zapisanych
w Ewangelii, dobry gospodarz
powinien rozsądnie posługiwać
się tym co stare i tym co nowe.
Owo słynne nova et vetera wy-
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Autor jest polskim pisarzem,
autorem ponad 20 książek,
z wykształcenia historykiem, kulturoznawcą oraz muzeologiem
i byłym dyrektorem muzeum.
Od 13 lat mieszka w Martínkovicach.

pada tutaj tak, że stare zostaje
beztrosko wydane na atak agresywnej i byle jakiej nowości,
na szczęście broni się samo jakością artyzmu i duchem wiary
w rzeczywistość inną, niedostępną mędrkowaniu i ideologicznej
elokwencji. Na mnie największe

(pozytywne) wrażenie podczas
zwiedzania zrobił przewodnik,
Jakub Gruss, który potrafił na tę
okazję wykreować prawdziwy
„teatr jednego aktora” i dzięki
osobistej ekspresji uczynić całe
przedsięwzięcie odrobinę bardziej strawnym.

Katalog do wystawy

Obraz Kamili Bischof, umieszczony w refektarzu na domku dla lalek

Fot. Tomáš Souček - Centrum Edukacji i Kultury w Broumovie.

Florian Meisenberg - Pokój z widokiem (Która jest godzina?). Fot. Tomáš Souček - Centrum
Edukacji i Kultury w Broumovie.
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Teresa Bazała

59. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MONIUSZKOWSKI
W KUDOWIE-ZDROJU

Scena ze „Strasznego Dworu”. Fot. festiwal-moniuszkowski.pl

59. Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski odbył
się w dniach 26-28 sierpnia
2021 roku w Kudowie-Zdroju,
ugruntowując wieloletnią tradycję świętowania twórczości
i osoby Stanisława Moniuszki,
wybitnego kompozytora, Ojca
Polskiej Opery Narodowej. Festiwal to nie tylko spotkanie
z twórczością Stanisława Moniuszki, ale także z twórczością
wielu polskich kompozytorów,
także Jemu współczesnych.
Kształt artystyczny Festiwalowi
nadał jego wieloletni dyrektor
artystyczny, Stanisław Rybarczyk,
który smakowicie ponadziewał
program rozmaitościami, dbając, jak każdego roku, o wysoki
poziom wykonawczy. Wielkim
utrudnieniem dla realizacji Festiwalu jest od dwóch lat panująca pandemia, ale szczęśliwie
udało się przezwyciężyć rozmaite
trudności i mogliśmy spotkać się
w pięknych plenerach oraz salach Kudowy - Zdroju. Ogromny
wysiłek i wkład w przygotowanie Festiwalu włożyli członkowie
Moniuszkowskiego Towarzystwa
Kulturalnego, a szczególnie obaj
prezesi – Grzegorz Jung i Piotr
Borkowski. Znakomite Patronaty Honorowe, wsparcie zacnych
instytucji pozwoliły na zaplanowanie i zrealizowanie wielu festiwalowych obszarów.

Niewątpliwym wydarzeniem
była prezentacja w niezwykłych
przestrzeniach Teatru Pod Blachą
najwybitniejszego dzieła Stanisława Moniuszki, opery „Straszny
dwór”. Przedstawienie widzieliśmy i usłyszeliśmy w wykonaniu
artystów Opery Śląskiej w Bytomiu. Spektakl oparty został na
inscenizacji i reżyserii Wiesława
Ochmana, pod kierownictwem
muzycznym Macieja Tomasiewicza. Pośród wielu świetnych
solistów usłyszeliśmy Annę Borucką, laureatkę I nagrody Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Andrzeja Hiolskiego
w Kudowie-Zdroju w roku 2014!
Niewątpliwą gwiazdą był, kreujący partię Miecznika, Stanisław
Kuflyuk, którego świetny głos
i interpretacja zapadły w uszach
słuchaczy na długo.
Inspirująca z pewnością była
także prapremiera kompozycji
Stanisława Moniuszki w wykonaniu artystów wrocławskiego
zespołu Małych Instrumentów
pod kierownictwem Pawła Romańczuka. Zespół koncertuje
na autorskich instrumentach,
powstałych z pomysłów Pawła
Romańczuka w jego pracowni.
Koncert był kolejną odsłoną, tradycyjnej już na Festiwalu, sceny
prezentacji współczesnych poszukiwań twórczych, opartych na
dorobku Moniuszki. Niezwykłym

wydarzeniem podczas koncertu
było uczestnictwo dostojnych
słuchaczy w swoistym performance, do którego zaprosili
artyści Małych Instrumentów.
Odbyło się także wiele koncertów wokalnych: pieśni Moniuszki w wykonaniu kontratenora sopranowego Pawła Jakuba
Wojtasiewicza, z komentarzem
dra Wojciecha Krala tyczącym
poetów, będących autorami
tekstów tych pieśni. Po raz pierwszy w historii Festiwalu, twórczość kompozytora zabrzmiała
w wykonaniu tak rzadkiego i niezwykłego głosu, we wspaniałej
interpretacji.
Szczególny koncert zatytułowany „Niespodzianki z szafy pana
Moniuszki” pokazał Publiczności
świat mniej znanych lub wręcz
nieznanych jego pieśni. Doboru
utworów dokonała prowadząca koncert prof. Małgorzata
Komorowska. Z kolei koncert
kameralny młodych, ale już utytułowanych artystek, Magdaleny
Tokajuk (sopran) i Agnieszki Tarnawskiej (organy), poświęcony
był pamięci niedawno zmarłego wybitnego tenora – Tomasza Zagórskiego. W programie
usłyszeliśmy twórczość religijną
Moniuszki, a także XIX-wiecznych polskich kompozytorów.
Szczególne wrażenie na słuchaczach wywarł Poemat na sopran

i orkiestrę (tym razem w wersji
na organy) „Róże dla Safo” Feliksa
Nowowiejskiego do słów Marii
Jasnorzewskiej - Pawlikowskiej.
Koncert odbył się w kościele
św. Katarzyny.
Publiczność mogła się także
spotkać z wybitną publicystką
muzyczną i badaczką dziejów
polskiej kultury muzycznej
prof. Małgorzatą Komorowską, która w swojej opowieści
zabrała nas w świat patrona
pańszczyźnianych chłopów
i przodowników pracy – czyli oper Moniuszki na scenach
PRL-u. Atrakcją Festiwalu była
z pewnością wystawa „Światowy
wymiar dzieł Moniuszki” autorstwa Adama Czopka. Oczekiwanym i sowicie oklaskiwanym
był kolejny koncert balkonowy
(który ze względu na warunki atmosferyczne odbył się w Pijalni –
Sali koncertowej), w wykonaniu
młodego i już utytułowanego
tenora, Tomasza Tracza. Artysta
porwał publiczność swoją swadą i emocjami. Jego głos brzmiał
świetnie, zarówno w repertuarze
operowym, jak i lekkich pieśniach
neapolitańskich. Akompaniował
wybornie Mirosław Gąsieniec.
Na finał gospodarze przygotowali „Męskie śpiewanie”,
koncert z udziałem wybitnych
artystów Rafała Bartmińskiego,
Dariusza Macheja i Emiliana Ma-

Ziemia Kłodzka nr 309-311/październik, listopad, grudzień 2021
deya. Z niezwykłym smakiem
dobrany repertuar, wypełniony
dziełami Moniuszki, Chopina,
Noskowskiego, Żeleńskiego,
Galla, Paderewskiego i Karłowicza spotkał się z olbrzymią owacją publiczności wypełniającej
do maksimum kudowski Teatr
Zdrojowy. Każdego dnia inspiracją do udziału w wydarzeniach
festiwalowych był tradycyjnie już
hejnał festiwalowy a wieczorem –
refleksja filmowa nad historią
Festiwalu w postaci reportaży
telewizyjnych z różnych edycji
kudowskiego festiwalu.
Ostatniego dnia udaliśmy się
wszyscy, mimo niesprzyjającej
w tym roku pogody, w tradycyjnym korowodzie moniuszkowskim z udziałem m.in. Orkiestry
Dętej ze Szkoły Artystycznej
z Hronova, grupy mażoretek
z Nachodu, a także artystów, gości festiwalowych oraz mieszkańców i kuracjuszy, by pokłonić się
Stanisławowi Moniuszce, którego
imię nosi Teatr Zdrojowy, a także by oddać hołd wybitnej śpiewaczce i wieloletniej dyrektorce
Festiwalu Moniuszkowskiego –
Marii Fołtyn, której pamiątkowa
tablica wmurowana jest w ścianę
Teatru Zdrojowego oraz okazać
radość z kolejnego spotkania
z dziełami Ojca Polskiej Opery
Narodowej.
59. Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdroju przyniósł wszystkim
widzom i uczestnikom bez
wątpienia wiele artystycznych
wrażeń i przeżyć, pozwolił zagłębić się w ciągle mało znaną
twórczość Stanisława Moniuszki, a i polskich kompozytorów
jemu współczesnych. Ukazał
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Korowód Moniuszkowski, z udziałem m.in. Orkiestry Dętej ze Szkoły Artystycznej z Hronova. Fot. festiwal-moniuszkowski.pl

Widzowie w „Pałacu pod Blachą” . Fot. festiwal-moniuszkowski.pl

także wielką rolę Festiwalu w
kreowaniu dorobku Ojca Polskiej Opery Narodowej, w od-

działywaniu na kształtowanie
gustów i smaków Publiczności,
w nieustannym zachęcaniu do

najwyższych aspiracji artystycznych.

Prapremiera kompozycji Stanisława Moniuszki w wykonaniu artystów wrocławskiego zespołu Małych Instrumentów pod kierownictwem Pawła Romańczuka. Fot. festiwal-moniuszkowski.pl
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Ewa Jazienicka- Golak

STĚNAVAN W BIELAWIE
W niedzielę 3 października
2021 roku mieszkańcy Bielawy
mieli okazję wysłuchać koncertu Chóru „Stěnavan” z czeskiego
Broumova.
Był to koncert niezwykły, bowiem czeski chór wykonał prawie
wszystkie części mszy świętej
w języku łacińskim i czeskim.
Mszy św. przewodniczył ks. Cezary Ciupiak, proboszcz parafii
pw. Bożego Ciała w Bielawie.
Chór „Stěnavan” zaśpiewał;
„Graduale” - Adalbert Říhovský,
Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus
i Agnus Dei z Mszy Ondřeje Horníka, „Ave Maria” Franza Schuberta „O, bone Jesu” Josefa Treglera.
Ostatnim utworem wykonanym w kościele pw. Bożego Ciała

w Bielawie była pieśń o Świętym
Wacławie - głównym patronie narodu czeskiego. Autorem pieśni
„Svatý Václave” jest Otto Albert
Tichý.
Julian Golak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XXXII Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy
Rodziną” przedstawił obecnym
mieszkańcom Bielawy czeski chór
„Stěnavan” z Broumova oraz jego
niezwykłe osiągnięcia w ciągu
60 lat działalności.
Po zakończeniu tego niezwykłego koncertu ks. proboszcz
Cezary Ciupiak podziękował
wszystkim członkom chóru
za piękny koncert wykonany
dla mieszkańców Bielawy.

Chór „Stěnavan” w kościele Bożego Ciała w Bielawie

Ewa Glura

WYSTAWA „TWÓRCY POGRANICZA”
W dniu 8 września 2021 r.
w Miejskim Ośrodku Kultury
i Sztuki w Bielawie odbył się
wernisaż wystawy prac artystów
malarzy pogranicza polsko-czeskiego pt. „Twórcy pogranicza”.
Wystawa została przygotowana przez Henryka Hnatiuka Kierownika Polsko – Czeskiego Klubu Artystycznego ART.
STUDIO w Mieroszowie, a zrealizowana w ramach projektu
„Wspólnie uprawiamy sport
i bawimy się na czesko - polskim
pograniczu”, dofinasowanego
z programu Interreg V-A Czechy –
Polska. Wystawa prezentuje
prace polskich i czeskich malarzy, współpracujących ze sobą
w ramach Polsko-Czeskiego Klubu Artystycznego ART.STUDIO
w Mieroszowie.
Zebranych powitali: Paweł
Brzozowski – Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie oraz Jarosław Florczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Bielawie.
Wernisaż uświetnił występ
Danuty Gołdon – Legler – Dyrektora Teatru z Wałbrzycha,
która swym pięknym głosem
wprowadziła miły nastrój.
Wystawę otworzył obecny
na wernisażu pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. kontaktów z Republiką
Czeską Julian Golak, który pod-

kreślił, że bardzo dużo imprez
organizowanych na pograniczu
polsko – czeskim ma miejsce
w Bielawie. Tutaj w ramach Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej corocznie odbywają
się koncerty spotkania, wystawy
w Ośrodku Kultury, Cechu Rzemiosł Różnych i we wszystkich
bielawskich parafiach. W swoim wystąpieniu koordynator
projektu Teresa Bazała zwróciła
uwagę na fakt, że w trakcie plenerów artystycznych malarze
nie tylko malują, ale również
nawiązują przyjaźnie, które

trwają wiele lat. Sztuka zbliża
i łączy nasze narody.
Kurator wystawy Henryk
Hnatiuk przybliżył zebranym
osiągnięcia zorganizowanych
30 plenerów artystycznych,
podczas których powstały prezentowane na wystawie prace.
Przedstawił też Autorów prezentowanych prac. Z Czech to:
Margita Nedomlelova z Jicina,
Jarmila Smetana z Jesennu, Jan
Smetana z Jesennu, Miloš Gerstner z Benecka, z Polski: Lucyna
Wierzbicka z Boguszowa Gorc,
Krystyna Leśniewska – Pasionek

z Lądka - Zdroju, Jerzy Mach
z Wałbrzycha, Andrzej Niżewski
z Boguszowa Gorc oraz malarze,
którzy już odeszli do wieczności: Jan Kousal z Polic nad Metuji
i Stanisław Olszamowski z Sokołowska. Zachęcił do dalszej
prezentacji wystawy w innych
miejscach na pograniczu. Była to
już druga prezentacja tej pięknej
wystawy. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Henryka
Hnatiuka lub Fundacji Odnowy
Ziemi Noworudzkiej, celem organizowania następnych wernisaży.
Tel. 509 100 183.

Wernisaż wystawy „Twórcy pogranicza” w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie. Występ Danuty Gołdon - Legler.
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Ewa Glura

POLSKO – CZESKI WIECZÓR

Spotkanie autorskie VěrayKopeckiej. Barbara Pachura śpiewa utwory z tekstami Věy Kopeckiej.

Dzień 24 wrzesień 2021 r. był
wyjątkowym dniem w Bielawie.
W tym dniu odbyło się spotkanie
autorskie z Vĕrą Kopecką pod nazwą: „Poezja jesieni”. Spotkanie
to miało miejsce w Klubie Poetycko - Muzycznym „Liryka”,
który założyła Barbara Pachura.
Vĕra Kopecka przyjechała wraz
z przemiłą Libuše Rososová - Starostką z Křinic, z którą od wielu
lat współpracuje i przyjaźni się.
Jest znaną poetką w Czechach, Polsce, Słowacji i Grecji.

Wydała już ponad 30 książek.
Należy do Wschodnio - Czeskiego Oddziału Związku Pisarzy
i do Związku Pisarzy Czeskich.
Uczestniczyła w wielu międzynarodowych literackich
spotkaniach. Książki, które wydaje zawierają fotografie, które
sama wykonuje. Fotografia jest
również jej pasją. Oprócz tego
zajmuje się rękodziełem artystycznym. Wykonuje różnego rodzaju koronki klockowe
i na szydełku.

Spotkanie autorskie było
wyjątkowe dlatego, że Barbara
Pachura przy akompaniamencie gitary śpiewała wiersze
V. Kopeckiej, do których napisała
muzykę. Grą na gitarze wspierał
ją Mariusz Kajrys.
Należy wspomnieć, że Barbara Pachura jest animatorem
kultury, instruktorem, uczy gry
na gitarze oraz wokalu. Jest
radną Miasta Bielawy, organizuje wieczory poezji śpiewanej
i jest znana lokalnej społeczno-

ści. Barbara Pachura wraz z Vĕrą
Kopecką stanowią piękną zgraną
parę poetycko – muzyczną. Należy również zaznaczyć, że autorka jest osobą bardzo skromną
i lubianą. W Bielawie jest również
znana w środowisku szkolnym.
Występowała we wszystkich
bielawskich szkołach, recytując
swoje wiersze. Wieczór przebiegał w niezwykle przyjemnej
i serdecznej atmosferze.

autorkou, byla také zazpívaná
Barbarou Pachurou, která básně
velice pěkně zhudebnila. Barbara
Pachura zpívala za doprovodu
kytary své a svého kolegy Mariusza Kajrysa.
Je třeba dodat, že Barbara
Pachura se rovněž angažuje v
oblasti kultury, vyučuje hru na
kytaru a zpěv, organizuje večery zpívané poezie a je v regionu
známá. Je radní města Bielawa.
Barbara Pachura spolu s Věrou
Kopeckou tvoří pěknou, sehra-

nou hudebně poetickou dvojici.
Koncert proběhl ve velice
milé atmosféře. Publikum poslouchalo s velkým zájmem verše
Věry Kopecké a cítilo se šťastné
a radostné. Chci poznamenat, že
autorka je velice skromná a oblíbená. V Bielawě je známá také
ve školách. Recitovala své verše
ve všech bielawských školách.
Jsem velmi ráda, že můžeme
v Bělawě hostit takového člověka,
jakým je Věra Kopecká.

Ewa Glura

POLSKO - ČESKÝ VEČER
24. září 2021 byl výjimečným
dnem v Bielawě. Toho dne se
uskutečnil autorský večer s Věrou
Kopeckou s názvem: Poezie podzimu. Setkání se konalo v Hudebně-poetickém klubu "Lyrika",
který založila Barbara Pachura.
Věra Kopecká přijela společně s
milou osobou Libuší Rosovou,
starostkou z Křinic, s níž se mnoho let přátelí a spolupracuje.
Věra Kopecká je básnířka
známá v Čechách, Polsku, na
Slovensku a v Řecku. Vydala více

než 30 básnických sbírek. Je členkou Střediska Východočeských
spisovatelů a Obce spisovatelů.
Účastnila se mnoha mezinárodních literárních festivalů. Knížky,
které vydává, doprovází vlastními
fotografiemi. Fotografování je
také její velkou zálibou. Kromě
toho se zajímá i o rukodělnou
uměleckou tvorbu, především
o paličkovanou a háčkovanou
krajku.
Autorský večer byl neobvyklý
tím, že část básní recitovaných
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František Všetička, Jan Szcurek

HLEDAČ PANACEY
Každý básník si ve své poezii
vytvoří svůj vlastní svět. Některý
se spokojí s domácím teritoriem,
jinému nestačí náš svět a sahá
po nekonečných dálavách
kosmu. Jan Szczurek (ročník
1949) patří k prvním, jeho svět
je územně i pocitově vymezen.
Ve svém debutu Hledání panacey (W poszukiwaniu panaceum,
2017) má sice báseň Mezi Biskupskou kupou a Wawelem (Między
Kopą Biskupią a Wawelem), ale
nemylme se, jeho svět je podstatně užší, neboť královský Wawel
je přece jenom daleko. Šíři jeho
vlastního světa vymezuje vstupní
odstavec básně Testament:
Z údolí
mezi Horou svaté Anny
a Biskupskou kupou
potřísněni inkoustem
rytíři slova
složí jeho dar
jak dobré víno
ve sklípku františkánů.
…..
Z doliny
między Górą św. Anny
a Kopą Biskupią
zbroczeni atramentem
rycerze słowa
złożą jego dar
jak dobre wino
w piwnicy Franciszkanów.
František Všetička
V básni O Slezsku (O Śłąsku) je sice řeč o Katyni, Tobruku,
Narviku a Monte Cassinu,
ale jde jen o výčet – vlastní
Szczurkův svět ztělesňuje území mezi Horou svaté Anny a
Biskupskou kupou.
Szczurkovo teritorium
je zároveň územím zámků,
zámeckých budov a ještě spíše
ruin, jež v této části Slezska
zůstaly po odchodu německé
šlechty. Básník je touto zámeckou kulturou zajat, okouzlen a
uhranut. Čím je zámecká ruina
ubožejší a poničenější, tím víc
jej poutá. Názorným dokladem
je jeho vztah k ruinám zámku
Dobrá, na jejichž rekonstrukci se aktivně a s nemalým
zaujetím podílí. O ruině samotné a o nešťastné hraběnce Marylin White Seherr-Thoss je ve
sbírce několik básní. Jedna z
nich začíná:

Jan Szcurek a František Všetička

Z palácových komnat
zmizely stromy
někdy je slyšet pouze
hudbu a ptáky.
.....
Z pałacowych komnat
zniknęły drzewa
niekiedy tylko słychać
muzykę i ptaki.
I my jsme navštívili zámek
v Dobré, museli jsme s jeho
ochráncem projít celý zámecký
areál a vyšlapat až na věž. Bylo
časné jaro, foukal mrazivý vítr,
dotírala zima, ale zapálený obnovitel nám vyprávěl o hraběnce Marylin, která, když oknem
spatřila přijíždět gestapo, skočila
z okna a ukončila tak svou životní
pouť. Mrazivá historie, nás promrazil zimní vítr, zasvětitel prožíval
naopak přicházející vesnu.
Szczurkovo Panaceum zahrnuje také české reálie z Broumovska. Konkrétně z Křinic
u Broumova, jež jsou spjaty
s poetkou Věrou Kopeckou, organizátorkou česko-polských
básnických setkání. Této obci
a básnířce samotné jsou věnovány tři básně, jež naznačují
Szczurkovo tíhnutí k českému
živlu. Nejkratší z nich, tvářící se
jako haiku, má název Věra (Věra):
Vrací paměť
svítání z Broumova
a dává plody.
…..
Powraca pamięć
poranek z Broumova
daje owoce.

Po technické stránce je Szczurek básník obraznosti, v básni
Poutník (Pielgrzym) zejména
obraznosti vizuální:
Je taková země
kde dokonce hřbitov
zahoří životem mrtvých.
.....
Jest taki kraj
gdzie nawet cmentarz
zapłonie życiem zmarłych.
Jindy se Szczurek projevuje
jako poeta inklinující k aforistickému sdělení; např. na začátku
básně Být sebou (Sobą być):
Nenávist tě postihne
od těch
na jejichž chyby poukazuješ.
.....
Wrogości doświadczysz
od tych
którym błędy wskazujesz.
Obdobně kupř.
v básni Hnízda (Gniazda).
Roku 2020 vydal Szczurek
svou druhotinu Jsi to ty? (Czy to
ty?), kde se vrací mnohé tematické prvky jeho debutu. Zároveň
se námětově sbírka rozšiřuje, autor si mimo jiné připomíná své
předchůdce. Jednu báseň věnuje Tadeuszi Różewiczovi, jenž se
spolu s dalšími objevuje v klíčové
básni Odešli a žijí (Odeszli a żyją).
Szczurek se v ní upíná ke svým
vzorům, ne ze zvyku, ale vědomě,
což naznačuje také tektonicky –

báseň uzavírá druhý oddíl (sbírka zahrnuje celkem tři oddíly).
Už vstupní strofa jeho orientaci
a upnutost naznačuje:
Stále vás slyším, obdarovávajících krásou duší, objímajících
ironií Herberta a limeriky Wisi,
vylíčených ve vášnivých oparech Miłosze, přivolávajících
ironií Mrożka.
…..
Wciąż Was słyszę darujących
piękno dusz tulących ironię Herberta i limeryki Wisi opisanych
w namiętnych oparach Miłosza
przywołujących ironię Mrożka.
Wisia z druhého verše není
nikdo jiný než Wisława Szymborska.
Spolu s Czesławem Miłoszem
dva poslední polští nobelisté.
Szczurek si v této básni (jakož
i v celé sbírce) vytyčuje své možnosti. Je v něm cosi maximalistického. Básníkova usedlost
v Łączniku na Opolsku leží
v rovině, takže je vidět do daleka,
při dobrém počasí je prý vidět
i jesenický
Praděd. Seděli jsme na verandě, bylo hezké počasí a Szczurek
nám ukazoval v dálce nejvyšší
horu Jeseníků. Já ji neviděl, ani
dalekohledem. Jan Szczurek
je básník vidoucí, což souvisí
s výše zmíněnou vizuálností.
František Všetička
Poszukiwacz panaceum
Każdy poeta tworzy w swojej poezji swój własny świat.
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Niektórzy poeci zadowalają się
rodzinnymi stronami, innym zaś
nasz świat nie wystarcza i muszą
sięgać po odległe przestrzenie
kosmiczne. Jan Szczurek (rocznik 1949) należy do tej pierwszej
grupy – jego świat jest ograniczony zarówno przestrzennie jak
i emocjonalnie. W jego debiucie
„W poszukiwaniu panaceum”
(2017) znajdziemy co prawda
wiersz zatytułowany „Między
Kopą Biskupią a Wawelem”, ale
nie powinniśmy z tego wyciągać
zbyt pochopnych wniosków –
ten świat jest w rzeczywistości
znacznie węższy, bo też królewski Wawel znajduje się od niego
daleko. Szerokość tego świata
dobrze wyznacza początek wiersza „Testament”:
Z doliny
między Górą św. Anny
a Kopą Biskupią
zbroczeni atramentem
rycerze słowa
złożą jego dar
jak dobre wino
w piwnicy Franciszkanów.
W wierszu „O Śląsku” mówi
się co prawda o Katyniu, Tobruku,
Narwiku i Monte Cassino, ale jest
to w zasadzie tylko wyliczenie –
własny świat poety ogranicza się
do przestrzeni pomiędzy Górą
św. Anny a Kopą Biskupią.
Ta przestrzeń to miedzy
innymi świat pałaców, a nawet
bardziej jeszcze zamkowych
i pałacowych ruin, które na Śląsku pozostały po odejściu niemieckiej szlachty. Szczurek jest
tą pałacową i zamkową kulturą
zainteresowany i oczarowany. Im
ruina bardziej zniszczona i zaniedbana, tym bardziej przyciąga
do siebie poetę. Dobrym tego
przykładem jest stosunek poety do ruin pałacu Dobra. W jej
wypadku poeta brał nawet aktywny udział w odbudowie pałacu. Zarówno o samej ruinie jak
i o nieszczęśliwej hrabiance Marylin White Seherr-Thoss mowa
jest w wierszach kilkakrotnie.
Początek jednego z nich brzmi
następująco:
Z pałacowych komnat
zniknęły drzewa
niekiedy tylko słychać
muzykę i ptaki.
I my odwiedziliśmy zamek
w Dobrej i musieliśmy obejść
cały teren pałacowy wliczając
w to wysoką wieżę. Była wówczas wczesna wiosna, wiał jesz-
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cze mroźny wiatr, a zapalony
obrońca pałacu opowiadał
nam o hrabiance Marylin, która
zobaczywszy podjeżdżające pod
pałac gestapo zdecydowała się
zakończyć swoje życie skacząc
z okna. I chociaż sama opowieść
mroziła krew w żyłach, a my sami
byliśmy przemarznięci od wiatru,
to Szczurek opowiadał o darczyńcy pałacu czując nadchodzącą
wiosnę.
„Panaceum” Szczurka zawiera też czeskie realia związane
z terenami wokół Broumova, konkretnie zaś do Křinic u Broumova,
które związane są z poetką Věrą
Kopecką – organizatorką czesko–
polskich spotkań poetyckich. Obszarowi temu poświęcone są trzy
wiersze, które sugerują swoiste
ciążenie Szczurka w kierunku
świata czeskiego. Najkrótszy
z tych wierszy, przypominający
swą formą haiku zatytułowany
jest „Věra”
Powraca pamięć
poranek z Broumova
daje owoce.
Pod względem techniki pisarskiej Szczurek jest poetą obrazowym. W wierszu „Pielgrzym” stara
się szczególnie o wizualizację:
Jest taki kraj
gdzie nawet cmentarz
zapłonie życiem umarłych.
Czasem jednak Szczurek jawi
się też jako poeta mający inklinacje do aforystyki, czego dobrym
przykładem może być początek
wiersza „Sobą być”:
Wrogości doświadczysz
od tych
którym błędy wskazujesz.
Podobnie rzecz się ma
w wypadku wiersza „Gniazda”.
W roku 2020 wydał Szczurek drugi zbiorek Czy to ty?,
w którym powraca do wielu
tematycznych elementów jego
debiutu. Pod względem treści się
zbiorek zarazem rozszerza, autor
między innymi wspomina swoich
poprzedników. Jeden wiersz ofiaruje Tadeuszowi Różewiczowi,
który pojawia się razem z innymi
w kluczowym wierszu Odeszli
a żyją. Szczurek w nim koncentruje się na swoich wzorach, nie
z przyzwyczajenia, lecz świadomie, czego doświadcza także tektonicznie – wiersz zamyka drugi
rozdział (zbiorek obejmuje razem

Jan Szczurek (ur. 2.XII.1949 r. w Skrzypcu powiat prudnicki) - polski poeta, reprezentant
środowiska wiejskiego.
Debiutował tryptykiem „Wrocławskie jaśminy”, „Tańczyć z Tobą”, „Dziękuję Ci Mamo”
w 1973 roku. Od tego czasu opublikował tomiki „W pszukiwaniu panaceum” w 2017 roku,
„Czy to ty” w 2020 roku oraz drukował w wielu wydaniach zbiorowych i almanachach
w Polsce, Czechach i na Litwie.
Za swą twórczość otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym w 2018 roku Nagrodę
im. Herlinga-Grudzińskiego.

trzy rozdziały). Nawet wstępna
strofa wskazuje na jego orientację i ukierunkowanie:
Wciąż Was słyszę darujących
piękno dusz tulących ironię Herberta i limeryki Wisi opisanych
w namiętnych oparach Miłosza
przywołujących ironię Mrożka.
Wisia z drugiego wiersza
to nikt inny niż sama Wisława
Szymborska. Razem z Czesławem Miłoszem dwaj ostatni
polscy nobliści. Szczurek w tym
wierszu (jakoż i w całym zbiorku)
wytycza swoje możliwości. Jest
w nim coś maksymalistycznego.
Fakt, że poeta mieszka
w Łączniku na równinnej Opolszczyźnie sprawia, że ma on rozległe widoki. Podobno przy dobrej
pogodzie poeta może widzieć
nawet czeski Praděd. Pewnego
razu, kiedy siedzieliśmy wspólnie na werandzie, Szczurek po-

kazywał nam najwyższą górę
Jeseników. Ja nie widziałem
jej nawet przez lornetkę. Jan
Szczurek widział ją jednak, bo
też jest jednym z tych poetów,
którzy rządzą swoim widzeniem.
František Všetička
Przekład Michał Hanczakowski
František Všetička
Szczurek
Hledat panaceum v Łączniku,
to je velmi velký problém,
hledat ho v Dobré v zámčisku
je to samé, pouze v drobném.
Má to Janek velkou práci,
čas a elán se kams ztrácí.
Po panacee není zdání,
zůstává – trvalé hledání
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Bronisław MJ Kamiński

RÓŻE DLA POETÓW KUDOWSKICH
Kwiatem i sztandarem ziemi są poeci. Oni widzą historię
od dołu i od góry, oni widzą nawet to, czego nie widzi zwykłe
ludzkie oko i wyobraźnia z codziennego życia. Ziemię kłodzką
opisywali sercem i piórem poeci
czescy, niemieccy i polscy. Czasopismo „Ziemia Klodzka” zachęca,
by w listopadzie - miesiącu szczególnej pamięci o zmarłych - położyć róże na grobach poetów.
Na cemntarzu w Czermnej spoczywa troje poetów kudowskich:
Anna Bernard (Niemka), Maria
Hauschke (Czeszka) i Marek
Jagodziński (Polak). 22 listopada 2021roku położyliśmy róże
na ich grobach.

Anna Bernard

Zdjęcie nad grobem Anny Bernarad. Od prawej:Helena Midor, Ewa Bilińska, Jadwiga
Wójcik, Justyna Jagodzińska, Grażyna Jagodzińska . Foto Br.Kamiński.

Maria Hauschke

Zdjęcie nad grobem Marii Hauschke

generalnego nieistnienia. Dzisiaj
tylko krew pulsuje jak wczoraj
czerwono.

albo łzy nasze głodne poezji

ANNA BERNARD
Zmarła w 1938 r. znana
z postawy antyhitlerowskiej. Oto
fragment jej wiersza:
Marzyłam o złotych pałacach, o wzniosłych wspaniałych
rzeczach, aby z mym ideałem trafić
do samego nieba. Już dawno
marzenia opadły, posłusznym,
pokornym być trzeba, więc dusza smutkiem ściśnięta, ja zaś cicha, mnie nie ma. Matowe serce
stęsknione wreszcie swój spokój
znalazło , „lecz ciebie nie mogę
zapomnieć
Anna Bernard
„O moje rodzinne miasto”

MARIA HAUSCHKE
Zmarła w 2015 r.
W zbiorze „Listy do Pana
Boga” pisze:
Wszyscy jeteśmy z jednego ciasta
ulepieni, i jednej duszy, i ciasto
i dusza pochodzą od Boga. On tak
sobie wszystko umyślił
i tak pięknie ułożył „Uczyńmy człowieka”
I tak się stało.
Ale duszy z błota nie zrobił.
To zrodził z Siebie.
MAREK JAGODZIŃSKI
Zmarł w 2005 r.
Dzisiaj Ewangelie piszą filozofowie z czarnych kart ziemi. Dzisiaj
Ikar jest ptakiem powszednim nieba. Dzisiaj serce bywa ośrodkiem

Marek Jagodziński

Na każdym z trzech grobów
kudowskich poetów położono
symboliczną różę wdzięcznej
pamięci, a Pani Helena Midor,
znana poetka kudowska, napisała
wiersze, z dedykacją dla każdego
z trojga poetów. Przy grobie
Anny Bernard pani Helena odczytała swój wiersz „Kudowskim
poetom Annie, Marii i Markowi”.
KUDOWSKIM POETOM
ANNIE, MARII I MARKOWI
Teraz niebu zazdroszczę
tych tomów opasłych
strof lekkich jak uśmiech Anioła
wersów bystrych jak rzeka słów
błyszczących jak jutrzenka
kiedyś tu wirowały
jak te jesienne liście

Teraz niebu zazdroszczę
łakoma tych kropli wieszczych
co na serce opadają lekko
i miasto miłości
radośnie błogosławią
Teraz niebu zazdroszczę
co kiedyś waszymi rękoma
wiersze dla nas zsyłało
i w świetle międzywierszowym
czuję wasz blask nieustannie
co duszę unosi jak kryształ
i zapomnieć o sobie nie da
Teraz niebu zazdroszczę
spoglądam na nie
z ziemi tej suchej
gdy ono mi szepcze posłuchaj
Helena Midor, 19 listopada 2021

Bez poezji życie jest nazbyt
materialne i szare, i pamięć czasów minionych zbyt wyblakła.

Może rację mają ci, którzy uważają, że pamięć nie odtwarza
przeszłości taką, jaką ona była,
lecz, że przeobraża ją w stronę
przyszłości, jest w końcu w tym,
co twórcze i piękne w dniu dzisiejszym. Poeci swoją wyobraźnią przekraczają świat, w którym
żyją i jakby wyprowadzali nas
ku światłu idącemu od przyszłości. Z poezji Anny Bernard
i Marii Hauschke płynie wielka
pokora, a pokora to wezwanie
do wspólnoty, do bycia razem.
Dla Marka, świat się zmienił
i teraz „ewangelie piszą filozofowie z czarnych kart ziemi". Maria
Hauschke prosi nas o spojrzenie
na wszystko jako dzieło Boże.
W wierszu „Twoi jesteśmy” czytamy:
On jest ten sam - i w całym
Wszechświecie! Ten sam Duch
Swięty i wieje kędy chce, i w nas
i w świecie, i w całym Wszechświecie. To Boży świat!
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Bronisław MJ Kamiński

ROSEN FÜR DIE DICHTER KUDOWAS
Die Dichter/innen sind die
Blume und das Banner der
Erde. Sie sehen die Geschichte
von unten und von oben, sie
sehen sogar das, was das normale menschliche Auge und
die Vorstellungskraft im Alltag
nicht sehen können. Das Glatzer
Land wurde von tschechischen,
deutschen und polnischen Dichtern/innen mit Herzen und Feder
beschrieben. Die Zeitschrift „Ziemia Kłodzka“ ermutigt die Menschen, im November - im Monat
des besonderen Gedenkens an
die Verstorbenen - Rosen auf
die Gräber von Dichtern/innen
zu legen. Auf dem Friedhof in
Czermna / Tscherbeney ruhen
drei Dichter/innen aus Kudowa:
Anna Bernard (eine Deutsche),
Maria Hauschke (eine Tschechin)
und Marek Jagodziński (ein Pole).
Am 22. November 2021 haben
wir auf ihre Gräber Rosen gelegt.
Auf jedem der drei Dichter/
innen-Gräber aus Kudowa wurde eine symbolische Rose der
dankbaren Erinnerung niedegelegt, und Frau Helena Midor,
die berühmte Dichterin aus
Kudowa, schrieb Gedichte mit

Marek Jagodziński

Foto am Grab von Marek Jagodziński

einer Widmung an jede/n der
drei Dichterinnen/Dichter. Am
Grab von Anna Bernard las Frau
Helena ihr Gedicht vor: "An die
Dichter/innen Anna, Maria und
Marek aus Kudowa".
Ohne Poesie ist das Leben
zu materiell und grau und die
Erinnerung an die Vergangenheit zu verblasst. Vielleicht haben
diejenigen recht, die meinen, die

Erinnerung reproduziere die Vergangenheit nicht so, wie sie war,
sondern sie transformiert sie in
die Zukunft; sie ist schließlich
das, was heute schöpferisch
und schön ist. Dichter/innen
überschreiten mit ihrer Phantasie die Welt, in der sie leben
und als ob sie uns zum Licht der
Zukunft führen würden. Große
Demut entspringt der Poesie

von Anna Bernard und Maria
Hauschke, und Demut ist ein
Aufruf zur Gemeinschaft, zum Miteinander. Für Marek hat sich die
Welt verändert und nun „werden
Evangelien von Philosophen von
den schwarzen Seiten der Erde
geschrieben.“ Maria Hauschke
fordert uns auf, alles als Gottes
Werk zu betrachten. In dem Gedicht „Wir sind dein“ lesen wir.

Ewa Jazienicka-Golak

WYSTAWA „SZLAK DO WOLNOŚCI SOLIDARNOŚCI
POLSKO - CZECHOSŁOWACKIEJ” W NOWEJ RUDZIE
20.10.2021 r. w Miejskim
Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie została zainaugurowana
wystawa pt. „Szlak do Wolności
Solidarności Polsko - Czechosłowackiej”. Ta historyczna wystawa prezentuje mało znane fakty
z historii walki o wolność w Polsce i w Czechosłowacji. Jej autorzy: Grzegorz Majewski z Legnicy
i Petr Blażek z Pragi przedstawili
wydarzenia, o których nie pisze
się w podręcznikach szkolnych
w Polsce i w Czechach, nie wykłada się też tej historii na wyższych
uczelniach.
Wystawa została przygotowana na 27 tablicach (w dwóch
językach) przez Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu i jest pre-

zentowana w ramach Polsko Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”. Konsultantem historycznym wystawy
jest Mirosław Jasiński.
Uczestników otwarcia powitał dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Wojciech Kołodziej.
Julian Golak, szef Solidarności
Polsko - Czesko-Słowackiej wygłosił prelekcję pt. „Powstanie
i działalność SPCzS w latach
1981 - 2021". Otwarcie zaszczycili
dwaj kapłani polscy pracujący
w Rychnovie. Wystawa czynna
do 20.11.2021 r. W nowym roku
będzie prezentowana w Rychnovie w Republice Czeskiej.
Otwarcie wystawy w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie 20.10.2021 roku.
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Günther Gröger

ROSEN FÜR DIE DICHTER
In der heimatlichen Zeitschrift des Jahresheftes „Häämtebärnla“ tauchen in den 50-er
und 60-Jahren regelmäßig Beiträge zweier Frauen auf, die
nicht ungenannt bleiben dürfen:
Hede Bartsch-Wache und
Isa Ernst.
Erstere wurde 1885 in Glatz
geboren und verstarb 1969
in Bonn. Ihre literarischen Beiträge – Balladen, Erzählungen,
Gedichte, Märchen - erschienen
in vielen Heimatblättern.
So fand z. B. ihr Gedicht „Heimat“ - abgedruckt im „Häämtebärnla“ 1960 – große Beachtung.
Heimat
Einmal möcht´ ich wie die andern,
Wenn die Abendglocken schwingen
Und die Heimchen leise singen,
Über deine Auen wandern.
Möchte durch die goldnen Fluren,
In der Felsen starr Gedränge,
Über deiner Höhen Hänge
Wallen auf der Kindheit Spuren.
Deiner Tannen Wipfelrauschen
Klinge mir im Ohre wieder,
Deiner Kinder trauten Liedern
Möcht ich, ach, so gerne lauschen.
Gab mein Herz dir einst zum
Pfande.
Wandle ich auch fremde Gassen,
Nie wird mir dein Bild verblassen,

Günther Gröger - geboren am 21. April
1934 in Altgersdorf, Kreis Habelschwerdt,
im Glatzer Land. 40 Jahre verblieb ich im
Schuldienst, davon 38 Jahre als Schulleiter,
und lebe seit 1996 in Pension. Öfters
besucht er das Land seiner Kindheit, d.h.
die Grafschaft Glatz.

Das obige Foto wurde von Heinz-Peter Keuten zugesandt, Lehrer für Englisch, Französisch
und Deutsch am Schulzentrum in Habelschwerdt, als Reaktion auf den Aufruf von
Günther Gröger, Dichter und Schriftsteller aus der Grafschaft Glatz mit einer Rose zu
ehren. Das Grab von Hermann Stehr befindet sich in Habelschwerdt am Floriansberg. Das
gesamte Terrain wurden neu gestaltet, auch dem Grabstein des Dichters wurde ein neues
Bild gegeben.

Weil mich Sehnsucht hält am
Bande.

tlichte ihre literarischen Werke
in heimatlichen Zeitungen. Im
selben Häämtebärnla von 1960
steht von ihr das Gedicht:
Am Brunnen
Der rinnende alte Brunnen im
Städtchen

Die zweite Heimatschriftstellerin, Elisabeth Müller, schrieb
unter dem Pseudonym Isa Ernst.
Sie wurde 1890 in Reinerz
geboren und verstarb 1980 in
Bielefeld. Auch sie veröffen-

Erzählt mir von Burschen und
lachenden Mädchen,

Von Liebe und Glück und zufriedenem Sinn.
Heut rieselt er traurig und jugendverlassen,
Kein sorgloses Lachen mehr fliegt
durch die Gassen –
Die goldene Zeit, wo ist sie nur
hin?

Günther Gröger

RÓŻE DLA POETÓW
W lokalnym czasopiśmie
rocznika „Häämtebärnla” w latach 50. i 60. regularnie ukazywały się artykuły dwóch kobiet,
które nie mogą pozostać anonimowe: Hede Bartsch-Wache i Isa
Ernst. Pierwsza z nich urodziła się
w Kłodzku w 1885 roku i zmarła
w Bonn w 1969 roku. Jej utwory
literackie - ballady, opowiadania,
wiersze, bajki - ukazywały się
w wielu lokalnych gazetach.
Dużym zainteresowaniem cieszył się np. jej wiersz „Heimat /
„Strony rodzinne" - wydrukowany
w regionalnym roczniku „Häämtebärnla" w 1960 r.

Druga rodzima pisarka, Elisabeth Müller, pisała pod pseudonimem Isa Ernst. Urodziła się
w Dusznikach - Zdroju w 1890
roku, zmarła w Bielefeld w 1980
roku. Swoje prace literackie publikowała także w lokalnych
gazetach. W tym samym regionalnym roczniku „Haämtebärnla”
z 1960 roku zamieszczony jest
jej wiersz: „Am Brunnen / Przy
fontannie”.
Tłumaczenie: Irena Rogowska
Grób Richarda Haucka z Lądka-Zdroju w Verl, gdzie został pochowany w 1990 roku.
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Věra Kopecká

XXII. DNY POEZIE V BROUMOVĚ

Básníci před klášterem v Broumově.

Celkem se zúčastnilo převážné části programu 36 autorů /11 z Čech, 18 z Polska, 6 ze
Slovenska a 1 z Lotyšska/
Celého programu 18 autorů
/4 z Čech, 7 z Polska, 6 ze Slovenska 1 z Lotyšska/
V Janovičkách:
starostka Křinic - Libuše Rosová zakladatel a organizátor Polsko-českého uměleckého klubu
ART-studio v Mieroszowě Henryk
Hnatiuk organizátor Polsko-českých Dnů křesťanské kultury
Julian Golak hlavní redaktorka
časopisu Zemia Klodzka Teresa
Bazala
V programu vystoupila Basia
Pachura z Bielawy - zpívá, hraje
a zhudebňuje básně, organizuje
setkání v Bielawě /Noc poetow/
XXII. Dny poezie v Broumově
se uskutečnily za podpory města
Broumov /dotace na vydané publikace/
Agentury pro rozvoj Broumovska /prostředky na pronájem
sálu v klášteře/obce Křinice /
prostory pro setkání/organizačního výboru Polsko-českých
Dnů křesťanské kultury /setkání
na Janovičkách/
PROGRAM
pátek 15. 10.
10:00 – 12:00 besedy hostů s žáky
a studenty broumovských škol
14:00 – 17:00 sraz účastníků a
prezence v Opatských sálecch

Broumovského kláštera, volný
program, prohlídka kulturních
památek města, občerstvení,
příprava pořadu z veršů účastníků
17:00 – 18:30 Podvečer plný
poezie – pořad z veršů zúčastněných autorů pro veřejnost
v sále Broumovského 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 – 11:00 tvůrčí dílny
11 – 13 - , okénko hostů, nové
knihy účastníků
13:00 – 14:00 oběd
14 – 15: vycházka do okolí
15 – 16:00 výjezd na Janovičky,
vycházka
16 – 18:00 slavnostní setkání u příležitosti 30
výročí založení polsko-českého
uměleckého klubu ART:STUDIO
19 - 20 večeře
20:00 – 23:00 prezentace prací z dílen
informace z literárních
klubů, společenský večer
neděle. 17. 10.
9:00 – 10:00 závěr setkání
odjezd účastníků

Světla a stíny podzimu - Sborník versu účastníků z XXII. Dnů poezie v Broumově 1.-17. října 2021
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XXVII KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ

Zespół TGD

Dnia 01.12.2021 w Miejskim
Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie
odbył się Konkurs Recytatorski
Poezji Religijnej. Wydarzenie to
jest już znane na Dolnym Śląsku
i gromadzi z roku na rok coraz
większe rzesze dzieci i młodzieży,
uzdolnionej recytatorsko i wokalnie. Młodzież i dzieci przyjechały
między innymi z: Bożkowa, Nowej Rudy, Ludwikowic Kłodzkich,
Wałbrzycha, Ząbkowic Śląskich,
Bielawy, Wojborza, Jeleniej Góry,
Świebodzic. Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt recytatorski, a także umiejętności,
nad którymi pilnie pracowali
w ostatnim czasie. Wybór najlepszych był niełatwy, ponieważ

wszyscy prezentowali wysoki
poziom. Celem konkursu jest
propagowanie pięknej poezji
religijnej, kształtowanie kultury
żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich.
Promowanie pięknych utworów
poezji chrześcijańskiej i pobudzenie aktywności uczniów.
Uczestnicy konkursu walczyli
w dwóch kategoriach: poezji
śpiewanej i poezji recytowanej.
Konkursowicze zostali podzieleni
na grupy wiekowe: klasy IV-VI, VIIVIII, Szkoły średnie. W konkursie
wzięło udział 40 uczestników
wyłonionych do ścisłego Finału
Konkursu.

Nad przebiegiem konkursu
i oceną recytatorów i wokalistów
czuwało jury, któremu przewodniczyła Danuta Gołdon – Legler
- reżyser, aktorka i wokalistka.
W komisji konkursowej zasiedli
także: Teresa Bazała - pedagog,
historyk, prezes Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej, Julian
Golak - Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
„Bądźmy Rodziną”, Krzysztof
Dąbrowski - muzyk, Małgorzata Drelich - przedstawiciel MOK
w Nowej Rudzie.
W kategorii klasy IV- VI jury
nie przyznało pierwszego miej-

sca. Miejsce drugie zdobyła
Aleksandra Błaszczyk, trzecie
Filip Ilnicki, wyróżnienie: Agata
Piwowar.
W kategorii klas VII-VIII pierwsze miejsce przypadło w udziale
Filipowi Bajronowi, drugie - Milenie Szymuli i Jeremiaszowi
Wawrzyńczakowi, trzecie Sandrze Korzec.
W k ategorii szkoły ponadpodstawowe pierwsze miejsce pr z ypadło ex
a e q u o : D o m i n i ce Z i o m e k
za wzruszające wykonanie wiersza pt. ,,Drogi Aniele’’ i Paulinie
Bednarskiej za recytacje wiersza
pt. ,,Siódmy anioł’’ Zbigniewa
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Herberta, drugie miejsce Hannie
Stuglik, trzecie Dorocie Kowalskiej. Grupa ta zaprezentowała
wysoki poziom wykonawczy
utworów.
W poezji śpiewanej
w grupie klas IV-VI wyróżnienie otrzymała: Dominika Aniszewska. W grupie klas VII-VIII

na najwyższym podium stanął Filip Bajron, który brawurowo zaśpiewał pieśń Jacka
Cygana ,,Ave Maria Jasnogórska’’, miejsce drugie Zespół
TGD, trzecie Kasandra Mirga
i Kasandra Weber, wyróżnienie
Adam Bartkiewicz i Aleksandra
Kamińska.

W kategorii szkoły ponadpodstawowe jury nie przyznało pierwszego miejsca. Drugie
miejsce zdobyła Dominika Struczyńska za subtelną interpretację
utworu ,,Zamiast’’ Magdaleny
Czapińskiej z muzyką Włodzimierza Korcza, trzecie Agata
Woźniczka. Podsumowując,

81
było pięknie, rokokowo i rzewnie,
a niektóre recytacje wykonane
były na wysokim poziomie artystycznym. Warto kontynuować
i rozwijać ten Konkurs, także
w latach następnych.
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KONKURS O BŁ. KS. GERHARDZIE HIRSCHFELDERZE
25 października 2021 r.
w historycznej auli Liceum
Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom tegorocznego Konkursu
o bł. ks. Gerhardzie Hirschfelderze. Od początku września 2021 r.
uczniowie klas IV-VIII z Bystrzycy
Kłodzkiej przygotowywali prace
plastyczne poświęcone pierwszemu Błogosławionemu diecezji
świdnickiej. Celem konkursu jest
popularyzowanie wiedzy wśród
młodych ludzi o życiu bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.
Młodsi uczestnicy malowali
głównie portrety Błogosławionego, starsi uczniowie z klas
siódmych i ósmych starali się
tworzyć kolaże przedstawiające Jego osobę i działalność. Autorka najwyżej ocenionej pracy
z portretem Błogosławionego
połączyła kościół św. Michała
Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie posługiwał On aż
do aresztowania, również jako
duszpasterz młodzieży w Hrabstwie Kłodzkim i gdzie wypowiedział z ambony odważnie, że „ kto
z serc młodzieży wyrywa wiarę
w Chrystusa jest zbrodniarzem”,
obóz koncentracyjny w Dachau,
gdzie poniósł swoją męczeńską
śmierć, a także Jego grób znajdujący się przed kościołem parafialnym w Czermnej. Drugie
miejsce zdobyła praca prezentująca portret Błogosławionego
z upamiętniającym Go pomnikiem znajdującym się przed szkołą w Bystrzycy Kłodzkiej. Należy
stwierdzić, że poziom prac w tym
roku znacznie wzrósł.

Nagrody książkowe i rzeczowe ufundował Wielki Dziek an H rabstwa K łodzk iego
ks. prałat Franz Jung z Niemiec,
a wręczyli w jego imieniu prezes
Niemieckiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego w Kłodzku
Horst Ulbrich i dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących Paweł
Popiel. Uroczystość wręczenia
nagród odbyła się jak zawsze
w historycznej auli szkolnej,
przygotowana przez nauczycielkę plastyki Emilię Idzi-Ważgint
i nauczyciela języków obcych Heinza-Petera Keutena. Uczniowie
ZSO uświetnili uroczystość występami muzycznymi (fortepian
i trąbka). Do zebranych przemówili Horst Ulbrich i Dyrektor
Paweł Popiel. Uczennica klasy
ósmej przypomniała życiorys Błogosławionego. Na zakończenie
wszyscy uczestnicy uroczystości
zebrali się przed odnowionym
latem tego roku pomnikiem

bł. ks. Hirschfeldera i wspólnie
odmówili po polsku modlitwę
o wstawiennictwo do Błogosła-

wionego. Pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.

Uroczystość przed pomnikiem bł. ks. Gerharda Hirschfeldera w Bystrzycy Kłodzkiej.
Od lewej: Horst Ulbrich, Heinz-Peter Keuten, dyrektor Paweł Popiel.
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Heinz-Peter Keuten

PREISVERLEIHUNG AN DIE SIEGER DES HIRSCHFELDER-WETTBEWERBS 2021 IN HABELSCHWERDT

Uczestnicy Konkursu przed pomnikiem bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.

Am 25. Oktober 2021 fand in
der Historischen Aula des Allgemeinbildenden Schulzentrums
in Habelschwerdt die Preisverleihung an die Sieger des Hirschfelder-Wettbewerbs 2021 statt. Seit
Anfang September 2021 hatten
die Schülerinnen und Schüler der
Klassen 4 bis 8 in Habelschwerdt
Zeit, die Person und das Leben
des ersten Seligen ihrer Diözese Schweidnitz, des Seligen
Kaplans Gerhard Hirschfelder,
künstlerisch darzustellen. Ziel des
Wettbewerbs ist es, den Bekanntheitsgrad des ersten Seligen der
Diözese Schweidnitz zu steigern
und zu bewirken, dass sich die
Jugendlichen mit der Person und
dem Leben Gerhard Hirschfelders
auseinandersetzen.
Während die jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer
hauptsächlich Portraits des Seligen malten, haben die älteren
Bewerberinnen und Bewerber
(Klassen 7 und 8) sich bemüht,
Collagen aus dem Leben und
Wirken Hirschfelders anzufertigen. So sieht man beispielsweise
auf dem Sieger-Gemälde eine
Kombination von Darstellungen
der Habelschwerdter St.-Michaels-Kirche, an der Hirschfelder bis
zu seiner Verhaftung als Kaplan
und Jugendseelsorger der Grafschaft Glatz tätig war und seine
bekannten mutigen Worte von
der Kanzel sprach, des Konzentrationslagers Dachau, in dem er
als Märtyrer seinen Tod fand, so-

wie des Grabmals des Seligen vor
der Pfarrkirche in Tscherbeney,
ergänzt durch ein Miniportrait
des Seligen am rechten unteren
Bildrand. Den zweiten Platz gewann ein Doppelbild, auf dem
das Hirschfelder-Denkmal vor der
Habelschwerdter Schule und ein
Portrait Kaplan Hirschfelders zu
sehen sind. So kann man wohl zu
recht sagen, dass die Qualität der
Schülerarbeiten sich in diesem
Jahr merklich gesteigert hat.
Die Preise (Buch- und Sachpreise) wurden wieder durch
Großdechant Prälat Franz Jung
gestiftet und vertretungsweise
durch den DFK-Vorsitzenden
Horst Ulbrich sowie den Schulleiter Paweł Popiel übergeben. Die
Preisverleihung fand, wie immer,
in einem würdigen Rahmen statt:
In der Historischen Schulaula
gestalteten unter Leitung der
Kunstlehrerin Emilia Idzi-Ważgint und Fremdsprachenlehrer
Heinz-Peter Keuten Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums eine Feierstunde mit Musik
(Klavier und Trompete), den Begrüßungsreden von H. Ulbrich
und P. Popiel sowie einer kurzen
Vorstellung des Lebenslaufs des
Seligen durch eine Schülerin der
8. Klasse. Zum Abschluss der Feierstunde versammelten sich alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
vor dem in diesem Sommer frisch
renovierten Hirschfelder-Denkmal vor der Schule und beteten
gemeinsam in polnischer Fas-

sung das bekannte Gebet für
die Fürbitte des Seligen Kaplans
Gerhard Hirschfelder. Danach
wurden durch zwei Schülerin-

nen am Hirschfelder-Denkmal
zu Ehren des Seligen ein Gesteck
und ein Grablicht niedergelegt.
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KONKURS RECYTATORSKI POEZJI NIEMIECKOJĘZYCZNEJ

Uczniowie klasy drugiej

18 listopada kolejny raz
w Bystrzycy Kłodzkiej odbył
się Konkurs Recytatorski Poezji
Niemieckojęzycznej. W przeciwieństwie do 2020 roku, kiedy
kandydaci z powodu trwającej
epidemii przesyłali nagrania
swoich prezentacji, mogliśmy
się osobiście spotkać w Zespole Szkół Ogólnokształcących,
z zachowaniem wszystkich zasad
bezpieczeństwa.
Tradycyjnie konkurs zorganizowało Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
w Kłodzku. Nagrody ufundował
Konsulat Republiki Federalnej
Niemiec w Opolu. Ze względu
na pandemię liczba uczestników
z każdej szkoły została ograniczona do trzech uczniów, aby

Matylda Kurzeja

zachować minimalne odległości
w auli. W konkursie wzięli udział
kandydaci ze szkół w : Bystrzycy
Kłodzkiej, Długopolu Dolnym, Ołdrzychowicach, Polanicy-Zdroju,
Wojborzu, Kłodzku, a nawet Wrocławiu. Kolejny raz podziwialiśmy występy uczniów w wieku
od 7 do 14 lat.
Jury, składające się z germanistów: Ireny Rogowskiej,
Sabiny Zawady - Guzary i Urszuli
Patzwald pod przewodnictwem
prezesa NTSK Horsta Ulbricha,
oceniało wymowę, interpretację, oraz wrażenie artystyczne.
W każdej z czterech grup wiekowych przyznano po trzy nagrody.
Najwyższe wyniki osiągnęli:
Matylda Kurzeja z Polanicy-Zdroju z wierszem „Im-

mer gute Laune” Karoliny Treli
(Kategoria kl. I-III szkoły podstawowe)
B. Kędzierski z Wrocławia
z wierszem „Der traurige Clown”
autorstwa Elke Bräunling (Kategoria kl. IV-VI szkoły podstawowe)
Martyna Bojko z Wojborza
z zabawnym wierszem „Das Ende
einer Küchenschabe” Alfonsa Pillacha (kategoria VII-VIII szkoły
podstawowe)
M. Stróż z Bystrzycy Kłodzkiej
z wierszem „Im Herbst” śląskiego poety Josepha Freiherra von
Eichendorffa (kategoria szkoły
ponadpodstawowe)
Konkurs organizowali nauczyciele uczący języka nie-

Bruno Kędzierski

mieckiego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących: M. Gacek,
L. Brzezicka oraz Hans Peter Keuten - wiceprezes NTSK w Kłodzku.
Mimo tegorocznych ograniczeń
impreza, której celem jest promocja języka i kultury niemieckiej
wśród dzieci i młodzieży w powiecie kłodzkim, po raz kolejny
zakończyła się sukcesem. NTSK
w Kłodzku pragnie serdecznie
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy. Mamy nadzieję, że
w nadchodzącym nowym roku
sytuacja epidemiologiczna pozwoli na udział większej liczby
uczniów w tym wydarzeniu.
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DEUTSCHER LYRIKWETTBEWERB IN DER GRAFSCHAFT GLATZ 2021

Wettbewerbsteilnehmer vor dem Denkmal des seligen Kaplan Gerhard Hirschfelder.

Nachdem 2020 wegen Schulschließung keine Veranstaltung
vor Ort möglich gewesen war
und die Bewerberinnen und
Bewerber Filmaufnahmen von
ihren Auftritten herstellen mussten, konnten wir uns am 18.
November 2021 wieder – wenn
auch unter pandemiebedingten
Einschränkungen – zum deutschsprachigen Lyrikwettbewerb
in der historischen Aula des
Habelschwerdter Schulzentrums treffen. Traditionell wurde der Wettbewerb durch den
DFK Glatz ausgeschrieben und
durch die deutsche Botschaft in
Oppeln finanziell unterstützt.
Coronabedingt musste aber
die Teilnehmerzahl von jeder
Schule auf 3 Schülerinnen und
Schüler begrenzt werden, um
die Mindestabstände in der Aula
einhalten zu können. Trotz der
auch in Niederschlesien wieder
zunehmenden Coronaprobleme
haben sich Kandidatinnen und
Kandidaten aus sieben verschiedenen Schulen der gesamten
Region angemeldet, darunter
neben Habelschwerdt Schulen
aus Niederlangenau, Ullersdorf,
Bad Altheide, Gabersdorf, Glatz
und sogar Breslau. Es war wieder
bewundernswert, welche Darbietungen durch die Schülerinnen
und Schüler im Alter zwischen 7
und 14 Jahren gezeigt wurden.
Die Jury aus drei Germanistinnen
unter Leitung des DFK-Vorsitzenden Horst Ulbrich bewertete neben Flüssigkeit, Aussprache und

Interpretation auch die Gestik
und Mimik sowie Accessoires,
musikalische und akustische
Begleitung und Verkleidung
sowie die „schauspielerische”
Leistung der jungen Kandidatinnen und Kandidaten. In vier
Altersgruppen wurden jeweils
drei Preise verliehen: Die ersten
Preise gingen an M. Kurzeja aus
Bad Altheide mit dem Gedicht
„Immer gute Laune” von Karolina Trela (Kl. 1-3), an B. Kędzierski aus Breslau mit dem Gedicht
„Der traurige Clown“ von Elke
Bräunling (Kl. 4-6), an M. Bojko
aus Gabersdorf mit dem lustigen
Gedicht „Das Ende einer Küchenschabe“ von Alfons Pillach (Kl.
7-8) sowie an M. Stróż aus Habelschwerdt mit dem Gedicht „Im
Herbst“ des schlesischen Dichters
Joseph Freiherr von Eichendorff
(Oberstufe Liceum). Die Organisation vor Ort übernahm traditionellerweise der in Habelschwerdt
tätige deutsche Fremdsprachenlehrer und DFK-Vizevorsitzende
H.-P. Keuten zusammen mit seinen Deutschkolleginnen sowie
Schülerinnen und Schülern des
Habelschwerdter Gymnasiums.
Trotz der diesjährigen Einschränkungen war die Veranstaltung,
deren Ziel die Förderung der
deutschen Sprache und Kultur
unter den Kindern und Jugendlichen der Grafschaft Glatz und
Niederschlesiens ist, wieder ein
Erfolg. Der DFK Glatz spricht allen, die zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben, seinen

herzlichen Dank aus und hofft
auf noch zahlreichere Teilnahme
unter verbesserten Bedingungen

im kommenden Jahr!

Wettbewerbskommission. Von links: Horst Ulbrich, Ursula Patzwald, Sabina Zawada Guzara, Irena Rogowska

Martyna Bojko
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FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO
TURNIEJU WIEDZY PIERWSZA POMOC W 2021 ROKU

W dniach 8 - 9.12.2021 roku
w Międzygórzu w powiecie
kłodzkim odbył się finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pierwsza Pomoc, w którym
uczestniczyły najlepsze drużyny
szkolne z Izabelina koło Warszawy i Sosnowca. Młodzież, która
przyjechała z terenów, gdzie nie
ma gór, po raz pierwszy w swoim
życiu uczestniczyła w dwudniowym górskim szkoleniu, prowadzonym przez ratowników „Grupy Sudeckiej” Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Szkolenie prowadzone było przy
użyciu nowoczesnego sprzętu
w bazie GOPR w Międzygórzu.
Uczestnicy zapoznali się z metodami ratowniczymi w górach.
W godzinach wieczornych
przeprowadzono symulację akcji, w której uczniowie musieli
odnaleźć zaginionego i rannego
turystę, zaopatrzyć i bezpiecznie sprowadzić do bazy GOPR-u.
Akcję pomogli przygotować
i przeprowadzić studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach. Po szczęśliwym
powrocie z „nocnej akcji ratowniczej” uczestnicy zjedli zasłużoną
kolację, a następnie wysłuchali ostatniej prelekcji. Wykład
pt. „Zabiegi resuscytacyjne
u dzieci” w formie prezentacji multimedialnej wygłosił dr Dominik Gałuszka
z Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach. Prelegent, który
na co dzień pracuje w Śląskim
Uniwersytecie Medycznym, a także w Pogotowiu Ratunkowym,

przedstawił bardzo ciekawie
nowe zasady ratownicze, spowodowane zmianami wytycznych
dokonanymi przez Europejską
Radę Resuscytacji. Doktor Gałuszka odpowiadał także na liczne
pytania uczniów i nauczycieli.
W ciągu dwudniowego szkolenia młodzież poznała pracę
ratowników, którzy na co dzień
zajmują się poszukiwaniem zagubionych oraz opatrywaniem
rannych turystów. Po udzieleniu
pierwszej pomocy, transportują
rannych w trudnych warunkach
górskich. GOPR także koordynuje
akcje ratownicze, np. z Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem
Ratunkowym lub Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Szczególne zainteresowanie młodzieży
wzbudził ratownik, który pracuje
z psem ratowniczym. Wyszkolony pies ratowniczy otrzymał
gromkie brawa, bowiem jest
niezwykle skutecznym ratownikiem, gdyż ma na swoim koncie
liczne uratowane osoby.
Szkolenie zorganizowało
Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej (zadanie
statutowe) wspólnie z GOPR-em
„grupa sudecka” i Dolnośląskim
Zespołem Szkół Medyczno Sportowych w Świdnicy. Zaplanowano także kolejny XIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pierwsza
Pomoc w dniu 30 maja 2022 roku
w Nowej Rudzie, który zostanie
przygotowany i przeprowadzony
w obiektach Centrum Turystyczno - Sportowego przy ul. Kłodzkiej 16.
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CZESKO-POLSKIE WARSZTATY SPELEOLOGICZNE
W warunkach utrudnionych
przez obostrzenia związane
z pandemią covid-19, obowiązujące na terytorium Polski
i Czech, speleolodzy amatorzy
i profesjonaliści z obu krajów
zebrali się w Broumovie, aby
omówić i ocenić aktualny stan
wiedzy o krasie, pseudokrasie
i historycznych podziemiach (zagadnieniach górniczych) po polskiej i czeskiej stronie Sudetów.
Gospodarzem wydarzenia
był miejscowy oddział Czeskiego Towarzystwa Speleologicznego 5-03 Broumov (ZO ČSS 5-03
Broumov), a patronatem objął
je Urząd Miasta Broumov, który
na potrzeby polsko-czeskiego
spotkania udostępnił salę kinową Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej oraz salę
wystawową LokArt, zapewniając
jednocześnie personel i obsługę
potrzebną do zrealizowania całodziennego programu.
Organizator - Czeskie Towarzystwo Speleologiczne 5-03
Broumov – poprzez rozesłanie
zaproszeń w językach polskim
i czeskim z uzasadnieniem potrzeby odbycia wspólnego spotkania oraz kolejnego pisma,
zawierającego bardziej szczegółowe informacje o wydarzeniu,
a także dzięki późniejszej szerokiej korespondencji, zapewnił bardzo równomierny i reprezentatywny skład uczestników,
zarówno ze strony czeskiej, jak
i ze strony polskiej. Oprócz grup
speleologicznych w spotkaniu
wzięli udział także przedstawiciele ośrodków naukowych i organów administracji państwowej,
w tym przede wszystkim państwowych organów ochrony

przyrody.
Z zadowoleniem przyjęto
zorganizowanie tego wydarzenia
w ramach Międzynarodowego
Roku Jaskiń i Krasu 2021.
Program zaproponowany
przez organizatorów doskonale wpisywał się w cele tego spotkania, a po oficjalnym otwarciu
umożliwił realizację trzech ważnych części wydarzenia:
1) Wygłoszenie 4 referatów wstępnych, zawierających
podstawowe informacje o problematyce krasu i pseudokrasu
po polskiej i czeskiej stronie Sudetów oraz o aktualnym stanie
ich inwentaryzacji w kontekście
działań speleologicznych w skali
międzynarodowej (Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu 2021,
działalność Komisji Pseudokrasowej Międzynarodowej Unii
Speleologicznej).
2) Sesja referatowo-dyskusyjna obejmująca kolejne referaty
i prezentacje, mające na celu
wzajemne informowanie się
o wynikach badań i dokumentacji jaskiń w poszczególnych
dziedzinach, subregionach i grupach wraz z dyskusją. Podczas
tej sesji zaprezentovano m.in.
duży postęp badań praktycznych
oraz ich wpływ na sferę naukową
(np. ważne odkrycia nowych
partii w Jaskini Niedźwiedziej
w Kletnie lub w Jaskini Alberickiej
w Karkonoszach).
3) Wspólne opracowanie i zatwierdzenie deklaracji końcowej
przed zakończeniem spotkania.
Bardzo pomocnym okazało
się również zaproszenie jednej
z aktywnych grup działających
na terenie Beskidów, przedstawicieli Speleoklubu Bielsko-Bia-

ła, którzy zaprezentowali wyniki
wieloletnich badań i dokumentowania jaskiń pseudokrasowych
we fliszu karpackim polskiej części Beskidów.
Włączenie do programu
wydarzenia wystawy o Kocich
Skałach, zorganizowanej w niedalekiej sali wystawowej LokArt,
było dla uczestników nie tylko

przykładem konkretnej formy
opracowanej dokumentacji
speleologicznej w postaci monografii jednego z obszarów
pseudokrasowych Ziemi Broumovskiej, ale także wzorowym
pokazem promowania wyników,
znaczenia i korzyści działalności
speleologicznej.
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Deklaracja końcowa
Polsko-Czeskich
Warsztatów
Speleologcznych
w Broumovie
z dnia 23.10.2021 roku
Uczestnicy warsztatów speleologicznych dziękują organizatorom z Czeskiego Towarzystwa
Speleologicznego 5-03 Broumov
oraz władzom miasta Broumov
i poszczególnym wydziałom
Urzędu Miasta, które brały udział
w zorganizowaniu tego wydarzenia, za umożliwienie tego
transgranicznego spotkania oraz
za stworzenie przyjaznych warunków i zapewnienie wszystkiego co niezbędne podczas
spotkania;
Uczestnicy w warsztatów
z zadowoleniem przyjmują możliwość zorganizowania ponownego spotkania na wiosnę 2022
roku, którego program będzie
kontynuacją dzisiejszego spotkania;
Poszczególne grupy i ośrodki
z obu stron granicy przygotują
na to spotkanie konkretne propozycje wspólnych i skoordynowanych działań w zakresie
badań naukowych i eksplora-
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cyjnych stanowisk krasowych,
pseudokrasowych oraz obiektów
górniczych, w tym inwentaryzacji
jaskiń, opracowania metodyki
dokumentacji speleologicznej
i geomorfologicznej oraz specyficznych prac monitoringowych,
z myślą o najbliższych kilku latach lub dłuższej perspektywie
czasowej.
Na tym wiosennym spotkaniu zostanie utworzona polskoczeska grupa robocza, której zadaniem będzie koordynowanie
uzgodnionych działań speleologicznych w obszarze Sudetów.
Organizatorem spotkania
wiosną 2022 r. będzie ponownie
Czeskie Towarzystwo Speleologiczne 5-03 Broumov.
Przedłożono, zapisano i zatwierdzono w dniu 23 X 2021 r.
w Broumovie.
Treść niniejszej deklaracji
końcowej zatwierdzają:
W imieniu czeskich i polskich
uczestników: Ing. Zdeněk Motyčka, dr hab. inż. Jan Urban.
W imieniu prezydium Czeskiego Towarzystwa, Polskiego
Towarzystwa Przyrodników,
Towarzystwa Speleologicznego
im. Kopernika, Komisji Pseudokrasowej Międzynarodowej Unii

Speleologicznej: Oldřich Jenka,
dr Andrzej Tyc, prezes Czeskiego
Towarzystwa Speleologicznego
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Reprezentujacy niżej wymienionych uczestników: Mgr. Vratislav Ouhrabka, dr hab. Marek
Kasprzak, mgr Kacper Jancewic,
Správa jeskyní České republiky Instytut Geografii i Rozwoju
Regionalnego ZO ČSS 5-01 Bozkov, Uniwersytet Wrocławski
RNDr. Luboš Stárka, dr inż.
Adrian Kaczmarek, PhD, Kamil
Kaźmierski, Agentura ochrany
přírody a krajiny Instytut Geodezji i Geoinformatyki
Praha Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
RNDr. Jiří Adamovič, Szymon Kostka, Anna Haczek, Dariusz Data Geologický ústav AV
ČR, Praha Sekcja Grotołazów
Wrocław, Sekcja Speleologiczna „Niedźwiedzie”, RNDr. Ivan
Balák, RNDr. Olga Suldovská
Andrzej Wojtoń, Justyna Pokorska, Łukasz Pokorski
Správa jeskyní České republiky – JESO Wałbrzyski Klub Górski
i Jaskiniowy
PhDr. Petr Jenč, Paweł Gądek,
Tomasz Kochel.
Vlastivědné muzeum a gale-

rie v České Lípě Speleoklub Bielsko-Biała, pracoviště archeologie
a speleoantropologie.
Ing. PhDr. Radovan Kukutsch,
dr Zbigniew Gołąb.
Ústav geoniky AVČR Ostrav,
Park Narodowy Gór Stołowych,
Kudowa-Zdrój
RNDr. PhDr. Dana Křížová
RNDr. Radko Tásler, Petr Loskot,
Ústav struktury a mechaniky
hornin AVČR, ZO ČSS 5-02 Albeřice PhDr. Josef Řehák, Stanislav
Řehák, Kristýna Schuchová, Martin Kašing
Řehák Speleo s.r.o., ZO ČSS
5-01 Bozkov ZO ČSS 7-01 Orcus
Bohumín
Ing. Petr Kuna, AOPK ČR,
Ing. Stanislav Stařík
Správa Chráněné krajinné
oblasti Broumovsko Geopark
Broumovsko
Eva Kolinková, Kateřina Kopecká, Jiří Kopecký st., Jiří Kopecký ml., Robert Kopecký,
Ing. Jiří Novotný a Božena
Vrabcová
ZO ČSS 5-03 Broumov
Překlad:
Markéta Sergejko, Jan Urban

Jiří Kopecký

ČESKO-POLSKÝ SPELEOLOGICKÝ WORKSHOP
I. Úvodem
Téměř celý rok 2021 byl
poznamenán celostátně vyhlašovanými proticovidovými
opatřeními, která poznamenala život v naší zemi. Nejinak
bylo i v sousedních zemích. Až
uprostřed roku po odvolání těch
nejpřísnějších omezení se po dlouhé měsíce umrtvený pracovní i
společenský život opět rozběhl
se snahou dohnat vše, co se dá.
Také ZO ČSS 5-03 Broumov byla
na konci května náhle postavena
před úkol urychleně se zapojit
do řady akcí, jejichž realizace
byla umožněna přeshraničním
grantem měst Broumov a Nowa
Ruda v garanci Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis. A
jak to při takových akcích občas
bývá, tak i v tomto případě covidem zdržené plány akcí se nyní
termínově zahustily a na jejich
přípravu k realizaci zbývalo jen
pár týdnů nebo měsíců.

Grantem řešené a podporované aktivity byly cíleny k vylepšení místního přeshraničního
ruchu obecně, ale i podporou
přeshraničních aktivit společenských organizací. Velký podíl
byl určen spolupráci sousedících
turistických organizací (KČT Broumov a PTTK Nowa Ruda), ale
rovněž k podpoře přeshraniční
spolupráce místních speleologů
(ZO ČSS 5-03 Broumov) s blízkými
partnery na druhé straně hranice.
Grantovou akcí bylo před broumovské jeskyňáře postaveno
více úkolů, dva z nich však byly
ryze speleologické.
Tou první speleologickou akcí
výslovně určenou pro veřejnost
byla výstava fotografií a grafické
dokumentace, jejímž tématem
jsou blízké Kočičí skály a speleologický monografický materiál,
který byl v roce 2020 místními
jeskyňáři dopracován jako komplexní materiál o první takto především dokumentačně zpraco-

vané oblasti na Broumovsku. Pro
výstavu byly použity některé části
tohoto materiálu o rozsahu 88
stran tisku a ještě objemnějších
grafických příloh speleologické,
geomorfolofické i klimatické dokumentace o Kočičích skalách.
Výstava byla zahájena vernisáží
6. října v 17. hodin odpoledne
s komentářem k jejímu obsahu i účelu. Trvání výstavy až do
15.11. pak bylo příležitostí, aby
její návštěva mohla být 23.10.
zařazena i do programu speleologického workshopu.
Tou druhou speleologickou
akcí je již zmíněný česko-polský
speleologický workshop naplánovaný k realizaci v sobotu
23.10.2021. Při dané příležitosti
se nám jako nejvhodnější jevilo
uspořádání této akce jako setkání amatérských i profesionálních řešitelů krasových, pseudokrasových a případně i montanistických problematik z českých
i polských částí naší oblasti do-

mácího horského pásma Sudet.
Mezi jeskyňáři z této oblasti již
dlouho jen diskutovaná potřeba
lepšího kontaktu s polskými kolegy byla podepřena vzpomínkou
na téměř již legendární česko-polskou spolupráci v oblasti
Sněžníku a Stolových hor v posledních desetiletích minulého
století. To nám dávalo naději, že o
nové společné setkání a vzájemnou spolupráci bude po obou
stranách hranice zájem.
II. Příprava speleologického
workshopu
Příprava této akce byla značně komplikovaná a spěšná.
Přes její přeshraniční charakter
a účast garantů z České a Polské republiky byly presentace
vedeny za pomoci tlumočníka
Petra Neumana v českém a polském jazyce. Velikou pomocí
pro realizaci akce byl příkladný
přístup města Broumova a přede-
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vším jeho Informačního centra,
jehož objekty byly dány naší akci
k dispozici (kinosál s prostorným
předsálím, výstavní síň LokArt
včetně personálu) a jehož pracovnice nám byly organizačně
velmi nápomocné. V bohaté emailové korespondenci nám byli
významně nápomocni na polské
straně především dr. Jan Urban z
Krakova a dr. Andrzej Tyc z Katovic, ze strany ČSS především ing.
Zdeněk Motyčka a řada dalších.
Pozvánka v českém i polském jazyce (viz Příloha č.1.) vysvětlovala
účel akce. Následována byla 2.
cirkulářem akce (viz Příloha č.2.)
s posledními pokyny k účasti.
Propagace speleologického
workshopu neprobíhala pouze
korespondencí mezi partnery,
byla rovněž vedena vůči veřejnosti na stránkách místních
Broumovských novin i na webových stránkách a facebookovém
profilu města Broumova. Kontakt
s možnými účastníky byl veden i
k zajištění vyžádaných noclehů
před i po plánovaném celodenním jednání.
III. Průběh samotného českopolského speleologického workshopu 23.10.2021 v Broumově
• Příprava zahájení :
07.45 hod. : po srazu všech
organizátorů akce před IC Broumov došlo v celém objektu jejího konání k rozdělení všech programových úloh a k posledním
úpravám předsálí i samotného
kinosálu, v jejichž prostorách
workshop bude probíhat
08.00 hod. : byla zahájena
registrace účastníků workshopu
• Zahájení akce :
09.00 hod. :
1) česko-polský speleologický workshop byl za hostující
město zahájen panem starostou
města Broumova ing. Jaroslavem
Bitnarem uvítáním všech účastníků v tomto městě a popřáním
jeho úspěšného průběhu. Pan
starosta také přislíbil i pokračující
podporu místní ZO ČSS
2) Zdravici za předsednictvo
České speleologické společnosti
i za Mezinárodní speleologickou
unii UIS pronesl ing. Zdeněk Motyčka
3) Zdravici za polské účastníky pronesli :
- Dr.hab. Inź. Jan Urban z
Krakova za polské speleologické

organizace a
- Dr. Andrzej Tyc (Slezská univerzita v Katovicích) za vědecké
instituce
4) Zdravici za domácí a tuto
akci organizující ZO ČSS 5-03
Broumov pronesl její předseda
Oldřich Jenka
5) Jiří Kopecký st. ze ZO ČSS
5-03 Broumov se představil jako
moderátor akce, připojil se rovněž k uvítání všech účastníků
akce, vyslovil zdůvodnění svolání této akce a představu jejího
účelu a také pronesl organizační
pokyny k úspěšnému průběhu
workshopu (Příloha č.3.).
• Úvodní referáty :
byly naplánovány k umožnění získání základního přehledu účastníků o současném
stavu krasu i pseudokrasu, př.
i historického podzemí (montanistiky) v terénech Sudet po
obou stranách česko- polské
hranice – před původně plánovanými třemi úvodními referáty
byl do jejich přednesu ještě zařazen příspěvek věnovaný nyní
probíhajícímu Mezinárodnímu
roku jeskyní a krasu 2021, jehož
podklady až k zahájení akce přivezl ing. Z. Motyčka – referáty
byly poté předneseny v pořadí :
1) Motyčka Zdeněk Ing.(za
ČSS i UIS): Mezinárodní rok jeskyní a krasu 2021 a UIS Přednes
přehledu hlavních akcí a aktivit
UIS k tomuto výročí doplnil projekcí propagačního videa UIS o
nutnosti a významu výzkumu,

ochrany a kulturního i vědeckého využívání jeskyní a krasu
na celém světě
2) Stefaniak Krzystof Dr.,
Tyc Andrzej Dr. : Historia speleologicznych polsko-czeskych i
międzynarodowych spotkań naukowych w Sudetach w drugiej
polowie XX i na początku
XXI
wieku Vědečtí pracovníci z univerzitních pracovišť ve Vroclavi a
v Katovicích zpřehlednili historii
jak starší významné etapy česko-polské vědecké (i speleologické)
spolupráce v oblasti Králického
Sněžníku a Stolových hor na konci minulého století, tak i výsledky novější česko-polské vědecké
spolupráce v Sudetské oblasti.
3) Ouhrabka Vratislav, Mgr. :
Stručný přehled o území a objektech krasu a pseudokrasu
v české části horského
pásma Sudet
Pracovník Správy jeskyní
České republiky a současně i člen
ZO ČSS 5-01 Bozkov zpřehlednil území české části Sudetské
horské oblasti v geografickém i
speleologickém členění krasových i pseudokrasových oblastí a
jejich důležité objekty i evidenční
přehled v dílčích oblastech.
4) Urban Jan, Dr.hab.Inź. :
Komisja Pseudokraowa UIS –
historia, dokonania, problemy i
perspektywy. Současný předseda Komise pro pseudokras UIS
zpřehlednil historii této komise
UIS vzniklé pro mezinárodní
koordinaci výzkumu, evidence,
dokumentace a studia pseudokrasových jevů a oblastí až do
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současného období – zdůraznil,
že tato komise se po celou dobu
existence opírala o výsledky
dosavadního širokého řešení
pseudokrasových problematik
v území ČR.
• Přednes dalších příspěvků
doplněných projekcí :
Po tomto úvodním bloku a
krátké přestávce na občerstvení
program pokračoval následným
přednesem příspěvků doplněných projekci, k nimž již probíhala diskuze. Přednes probíhal
za střídání českých i polských
příspěvků.
1) Tásler Radko, RNDr. : Inventarizace a dokumentace krasových jevů v regionu Krkonoš.
Dlouholetý předseda ZO ČSS
5-02 Albeřice se v přehledu krasových lokalit a jeskyní v oblasti
Krkonoš v závěru věnuje
překvapivým objevům nových
podzemních prostor v Albeřické
jeskyni po posledním čerpacím
pokusu.
2) Kasprzak Marek Dr.hab. :
Jaskinia Niedzwiedzia – jak mnoho nám ještě zbývá odhalit?
Pracovník univerzity ve Vroclavi seznamuje s výsledky nových
geofyzikálních výzkumů v širším
okolí Medvědí jeskyně u Kletna
signalizujících existenci dalších
podzemních prostor
3) Jenč Petr, PhDr. : a) Ohlédnutí za čtvrtstoletím speleoarcheologických výzkumů pískovcových a krasových oblastí severních a severovýchodních Čech
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b) 15 let archeologicko-epigrafických průzkumů a obnovy
jeskynních maleb Pracovník speleoarcheologického pracoviště
Muzea v České Lípě zpřehlednil
výsledky výzkumů provedených
v jeskyních a skalních převisech
pískovcových skalních měst s
pseudokrasovým reliéfem i v
krasových jeskyních i výsledky
obnovy jeskynních maleb
4) Kostka Szymon Dr. : Nedávné objevy v Medvědí jeskyni
Pracovník univerzity ve Vroclavi a člen Sekcja grotolazów
Wrocław seznamuje s historií
nových obrovitých podzemních
prostor Sálu Mastodonta navazujících na systém Medvědí jeskyně
5) Suldovská Olga RNDr.,
Balák Ivan, RNDr. : Stav evidence JESO v české části Sudetské
soustavy
Pracovníci Správy jeskyní
ČR z pracoviště v Průhonicích a
v Blansku seznamují s českým celostátním jednotným systémem
evidence jeskyní a jeho situací v
oblasti Sudet
6) Gądek Pawel : Jaskinie polskej części Beskydów Člen Speleoklubu Bielsko-Biała představil
současný stav po dlouholetém
výzkumu a evidenci četných a v
mnoha případech i rozsáhlých
pseudokrasových jeskyní ve
flyšových pískovcích polských
Beskyd
7) Kukutsch Radovan Ing.
Pd.D. : Dokumentace důlních děl
pomocí 3D laserového skenování
v oblasti Hrubého a Nízkého Jerseníku Vědecký pracovník Ústavu
geoniky AVČR Ostrava na příkladu více důlních děl seznamuje s
výsledky rychlé a přesné laserové
metody dokumentace podzemních prostor
8) Urban Jan, Dr.hab. Inź. : Jaskinie pseudokrasowe w Polsce
poza Karpatami i Sudetami
Předseda Komise pro pseudokras UIS a čelní pracovník
Speleologické sekce PTP im. Kopernika seznamuje s členěním a
rozsahem pseudokrasu v oblasti
polských Karpat i Sudet.
• Polední raut a prohlídka
speleologické výstavy „Kočičí
skály“
Tento programový blok probíhající od 11. do 17. hodiny byl v
čase 12. - 14. hodin přerušen přestávkou vyplněnou obědovým
rautem připraveným v předsálí.
Účastníkům také byla nabídnuta
prohlídka výstavy foto- a speleodokumentace o Kočičích ska-
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lách, která byla místní ZO ČSS
5-03 Broumov z podkladů ukončení monografického materiálu
o první takto zpracované pseudokrasové oblasti na Broumovsku připravena při příležitosti
probíhajícího speleologického
workshopu i Mezinárodního roku
jeskyní a krasu 2021.
Prohlídka v blízké výstavní
síni LokArt byla provedena ve
dvou etapách vždy s komentářem k vystaveným panelům
(komentář provedl J. Kopecký
st.), ve 13.15 hodin nejprve pro
polské účastníky za spolupráce
pana tlumočníka a následně ve
13.40 hodin pro české účastníky.
• Ukončení diskuzního bloku
sestavením závěrečného prohlášení
Mezi 17. a 18. hodinou za
vedení Dr. Tyce, Dr. Urbana,
J. Kopeckého st. a za pomoci
tlumočníka byl prodiskutován
a dle návrhů i z pléna sestaven
a zformulován a poté i odsouhlasen text závěrečného prohlášení účastníků této proběhlé
akce. Bylo také odsouhlaseno, že
prohlášení bude v plném znění
přílohou zápisu o průběhu této
akce a to v českém i polském
textu (viz Příloha č.4.).
• Závěr speleologického
workshopu
Závěr patřil poděkování
účastníků za možnost realizace
tohoto česko-polského setkání a
společného dohodnutí perspektivy přeshraniční spolupráce v
oblasti Sudet hostujícímu městu

Broumov i akci organizující ZO
ČSS 5-03 Broumov, což za polskou stranu pronesli dr. Jan
Urban a dr. Andrzej Tyc.
V opačném směru pak
moderátor akce J. Kopecký st.
za organizaci a také garanční
partnery akce poděkoval všem
účastníkům za jejich konstruktivní účast a tvorbu jejího hodnotného závěru s příslibem nových kontaktů a přeshraniční
spolupráce prostřednictvím již
dohodnutého setkání na jaře
roku 2022. Poděkoval rovněž
obětavému panu tlumočníkovi, který s naší akcí prožil velmi
náročný den a také celému štábu
svých kolegů z domovské ZO ČSS
5-03 Broumov a KČT Broumov i
obětavému kolektivu Informačního centra města Broumova,
kteří mu v přípravě a realizaci
akce pomáhali. Akce se účastnilo
105 osob, z čehož větší polovinu
tvořili speleologové.
Celý česko-polský speleologický workshop pak byl ukončen
pozváním účastníků na společnou večeři v nedaleké restauraci
Střelnice. Tohoto již neoficiálního společného posezení bylo
samozřejmě využito k dalšímu
přátelskému dojednávání konkrétní přeshraniční spolupráce
i možností kontaktů. Přátelské
posezení bylo ukončeno po 22.
hodině, kdy část účastníků se
ještě rozjela do svých domovů
a část účastníků k druhému noclehu v Broumově.
Lze konstatovat, že ZO ČSS
5-03 Broumov zdárně splnila úkol
který jí byl zadán širší grantovou

akcí měst Broumov a Nowa Ruda
a v jeho etapě roku 2021 realizací
česko-polského setkání rovněž
dobře presentovala nejen město
Broumov a speleologické aktivity na Broumovsku, ale rovněž i
českou speleologii. K naplnění
přijatého grantového úkolu se
proto již může soustředit na
přípravu a stejně úspěšnou realizaci speleologické akce na jaře
roku 2022, na které by již měly
být konkretizovány jednotlivé
formy speleologické přeshraniční
spolupráce mezi českými a polskými partnery v oblasti Sudet
a sestaven společný koordinační
výbor pro usnadnění jejich realizací v perspektivě příštích roků.
J i ř í K o p e c k ý s t . v. r.
Oldřich Jenka v.r. manažer akce
předseda ZO
Přílohy (*pro orgány ČSS,
grantové partnery a org. SOP) :
*1) Pozvánka na workshop a)
česká a b) polská verze
*2) 2. cirkulář workshopu a) česká
a b) polská verze
3) Zdůvodnění konání workshopu při jeho zahájení (informace
J. Kopeckého st.)
4) Závěrečné prohlášení workshopu a) česká a b) polská verze
5) E-mailový adresář
*6) Informační výstupy : a) Broumovské noviny 9/2021, 10/2021
a 11/2021, b) MF DNES,
c) Zemia Klodzka, d) čas. Speleo,
e) Nachrichtenbfief
*7) Propagační plakáty
*8) Malá fotogalerie z průběhu
workshopu ( jen při e-archivaci)
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WSPÓLNA DROGA DO UNESCO – NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
Z MUZEUM PAPIERNICTWA

Młyn od strony południowo-zachodniej, fot K. Jankowski

Historyczne młyny papiernicze, które niegdyś dawały jedyną
możliwość wytworzenia tak niezwykłego dobra jakim jest papier,
dziś są świadectwem ogromnego
dorobku kulturowego. W Polsce
przetrwał zaledwie jeden taki
młyn, będący obecnie siedzibą
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.
Uzyskanie przez dusznicki
młyn papierniczy w 2011 r. statusu Pomnika Historii otworzyło przed nim nowe możliwości,
z których nie omieszkano skorzystać – pojawiła się perspektywa
wpisania obiektu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Cel
ten jest konsekwentnie realizowany, a kamieniem milowym
na tej krętej drodze stało się wpisanie w 2019 r. młyna na tzw. polską listę informacyjną UNESCO
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziś więc
historyczny młyn papierniczy ma
realną szansę na zostanie czwartym dolnośląskim obiektem
na światowej liście dziedzictwa
kulturowego.
Jednak jak wiadomo, łatwiej
coś zdziałać, gdy ma się u boku

wsparcie – współpraca Muzeum
Papiernictwa z ICOMOS Polska
(Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków) zaowocowała
powstaniem koncepcji wpisu
na listę UNESCO nie tylko dusznickiej papierni, lecz kilku najcenniejszych europejskich młynów
papierniczych. Plan został stworzony przez Macieja Szymczyka,
dyrektora Muzeum Papiernictwa
oraz prof. Bogusława Szmygina,
prezesa ICOMOS Polska. Zakłada
on starania o seryjny wpis na listę UNESCO 5-7 najcenniejszych
historycznie młynów papierniczych z obszaru Europy. Mają
to być obiekty, które odegrały
najważniejszą rolę w dziejach
europejskiego papiernictwa.
Naszemu muzeum jako koordynatorowi tych działań, udało
się osiągnąć wiele. Podpisaliśmy
porozumienia z czterema zagranicznym młynami papierniczymi.
Pierwszym obiektem zaproszonym do udziału w projekcie był
nasz sąsiad – młyn papierniczy
w czeskich Velkich Losinach. Potem podpisano porozumienia
z kolejnymi obiektami: papier-

nią w niemieckiej miejscowości
Homburg (w Dolnej Frankonii),
w Ambert niedaleko Lyonu
we Francji, a także z włoską
papiernią Pietrabuona (Toscania). Nie wykluczone, że niebawem grupa ta się powiększy
- o młyn holenderski i hiszpański.
Muzeum w latach 2019 - 2021
zrealizowało badania młynów
papierniczych w wielu krajach
dzięki ekspedycjom naukowym
kierowanym przez profesorów:
Bogusława Szmygina i Rafała
Eysymontta. W mijającym roku
przebadane zostały zabytkowe
papiernie w Hiszpanii i Szwecji.
Obecnie trwają konsultacje pomiędzy Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
z równorzędnymi ministerstwami
z Czech i Niemiec, dotyczące harmonogramu wspólnych działań
na drodze do UNESCO. Polska jest
liderem tego projektu i nasz kraj
koordynuje działania międzyrządowe. Z kolei Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju jest
merytorycznym liderem zadania,
odpowiedzialnym za współpracę
pomiędzy poszczególnymi hi-

storycznymi papierniami. Nominacja o wpisanie młynów na tę
zaszczytną listę przygotowana
zostanie na zlecenie Muzeum Papiernictwa przez ekspertów pod
kierownictwem prof. Szmygina
i złożona w Światowym Komitecie UNESCO przez polskie Ministerstwo Kultury. Kompletna
dokumentacja powinna być
gotowa w 2023 r.
Przed dusznickim Muzeum
Papiernictwa i jego zagranicznymi partnerami jeszcze długa
droga, lecz wysiłek będzie opłacalny – rozpoznawalność obiektów tak istotnych dla światowego
dziedzictwa kulturowego zostanie bezsprzecznie zwiększona,
a co za tym idzie, wzrośnie liczba turystów odwiedzających te
miejsca. Dla dusznickiego młyna papierniczego najważniejsze
jest jednak to, że wpis na listę
zwiększy świadomość dotyczącą
konieczności ochrony obiektu,
by mógł stanowić świadectwo
kulturowego dorobku ludzkości
dla kolejnych pokoleń.
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SPOLEČNÁ CESTA DO UNESCO
– NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY Z MUZEA PAPÍRENSTVÍ
Historické papírenské
mlýny, které kdysi zajišťovaly
jedinou možnost výroby tak
mimořádného zboží, jako je
papír, jsou dnes svědectvím
obrovského kulturního dědictví. V Polsku se dochoval pouze jeden takový mlýn, který
je dnes sídlem Muzea papírenství v Dusznikach-Zdroji.
Když dusznický papírenský
mlýn získal v roce 2011 status
Historická památka, otevřely
se před ním nové možnosti,
které byly neprodleně využity
– objevila se šance na zápis
objektu na Seznam světového
dědictví UNESCO. Tento cíl je
důsledně realizován a milníkem na této klikaté cestě
byl zápis mlýna v roce 2019
na tzv. polský indikativní seznam UNESCO Ministerstvem
kultury a národního dědictví.
Dnes má tedy historický papírenský mlýn reálnou šanci
stát se čtvrtým dolnoslezským
objektem na světovém seznamu kulturního dědictví.
Jak je však známo, snadněji
se něco udělá, když se má po
svém boku oporu – spolupráce
Muzea papírenství s ICOMOS
Polska (Polský národní výbor
Mezinárodní rady pro památky a sídla) vyústila v koncept
zápisu na seznam UNESCO
nejen dusznické papírny, ale
několika nejpozoruhodnějších
papírenských mlýnů. Plán vytvořili Maciej Szymczyk, ředitel Muzea papírenství, a prof.
Bogusław Szmygin, předseda
ICOMOS Polska. Plán předpokládá úsilí o sériovou nominaci
k zápisu na seznam UNESCO
5–7 historicky nejcennějších
papírenských mlýnů z celé
Evropy. Mají to být objekty,
které sehrály nejdůležitější
úlohu v dějinách evropského
papírenského průmyslu.
Našemu muzeu jako koordinátorovi těchto aktivit se
podařilo dosáhnout mnoho.
Podepsali jsme dohody se
čtyřmi zahraničními papírenskými mlýny. Prvním objektem
přizvaným k účasti na projektu
byl náš soused – papírna ve
Velkých Losinách v České republice. Pak byly podepsány

dohody s dalšími objekty:
papírnou v německém Homburgu (v Dolních Frankách),
v Ambertu u Lyonu ve Francii a také s italskou papírnou
Pietrabuona (Toskánsko). Není
vyloučeno, že brzy se tato skupina rozšíří – o nizozemský a
španělský mlýn. Muzeum v
letech 2019–2021 provedlo historicky výzkum papírenských
mlýnů v mnoha zemích díky
vědeckým expedicím pod vedením profesorů: Bogusława
Szmygina a Rafała Eysymontta.
V loňském roce byly přezkoumány památkové papírny ve
Španělsku a Švédsku.
V současné době probíhají
konzultace mezi Ministerstvem kultury a národního
dědictví Polské republiky a obdobnými ministerstvy z České
republiky a Německa o harmonogramu společných aktivit
na cestě do UNESCO. Polsko je
lídrem tohoto projektu a naše
země koordinuje mezivládní
jednání. Zase Muzeum papírenství v Dusznikach-Zdroji
je věcným vedoucím úkolu,
odpovědným za spolupráci
mezi jednotlivými historickými
papírnami. Nominace k zápisu
mlýnů na tento čestný seznam
bude vypracována na žádost
Muzea papírenství týmem
odborníků pod vedením prof.
Szmygina a předložená Výboru
pro světové dědictví UNESCO
prostřednictvím polského ministerstva kultury. Kompletní
dokumentace by měla být hotová v roce 2023.
Před dusznickým Muzeem
papírenství a jeho zahraničními partnery je ještě dlouhá
cesta, ale úsilí se vyplatí – nepochybně se zvýší rozpoznatelnost objektů tak důležitých
pro světové kulturní dědictví, a
potažmo se zvýší počet turistů
navštěvujících tato místa. Pro
dusznický papírenský mlýn je
však nejdůležitější to, že zápis
na seznam zvýší povědomí o
nutnosti ochrany objektu, aby
mohl být svědectvím kulturního přínosu lidstva pro další
generace.

Okenní rozeta, foto K. Jankowski

Obraz s biblickým výjevem Józefova pokušení Putyfarovou manželkou, foto: K. Jankowski
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DER GEMEINSAME WEG ZUR UNESCO
NEUESTE NACHRICHTEN AUS DEM MUSEUM
FÜR PAPIERHERSTELLUNG
Historische Papiermühlen,
die einst die einzige Möglichkeit darstellten, ein so außergewöhnliches Gut wie Papier anzufertigen, sind heute Zeugnis
für ein wahres kulturelles Erbe.
In Polen gibt es nur noch eine
solche Mühle, die heute Sitz des
Museums für Papierherstellung
in Bad Reinerz (poln. Duszniki-Zdrój) ist.
Die Zuerkennung des Status
eines historischen Denkmals an
die Papiermühle in Bad Reinerz
im Jahr 2011 eröffnete dem Objekt neue Möglichkeiten, die es
nicht ungenutzt ließ. Denn es
bestand die Aussicht, dass die
Papiermühle in die Liste des
UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wird. Dieses Ziel
wurde konsequent verfolgt,
und ein Meilenstein auf diesem kurvenreichen Weg war
die Aufnahme der Mühle in die
sogenannte Polnische UNESCO-Informationsliste durch das Ministerium für Kultur und Nationales Erbe im Jahr 2019. Somit
hat die historische Papiermühle
heute die reelle Chance, als vierte niederschlesische Stätte in
die Liste des Weltkulturerbes
aufgenommen zu werden.
Und so entstand aus der
Zusammenarbeit des Papiermuseums mit dem ICOMOS
Polska (dem Polnischen Nationalkomitee des Internationalen
Rates für Denkmalschutz) das
Konzept, nicht nur die Papiermühle in Bad Reinerz, sondern
mehrere der wertvollsten europäischen Papiermühlen in die
UNESCO-Liste aufzunehmen.
Der Plan wurde von Maciej
Szymczyk, Direktor des Museums für Papierherstellung,
und Professor Bogusław Szmygin, Präsident des ICOMOS Polska, entwickelt und hat sich das
Ziel gesetzt, die 5 - 7 historisch
wertvollsten Papiermühlen Europas in die UNESCO-Liste einzutragen. Dies sollen Objekte
sein, die in der Geschichte der
europäischen Papierindustrie
die wichtigste Rolle gespielt
haben.

Unser Museum, das diese
Aktivitäten koordiniert, hat hier
viel erreicht. Wir haben Vereinbarungen mit vier ausländischen
Papiermühlen unterzeichnet.
Die erste Papiermühle, die zur
Teilnahme an dem Projekt eingeladen wurde, befindet sich
in unserem Nachbarland - die
Papiermühle in Velké Losiny in
der Tschechischen Republik.
Dann wurden Vereinbarungen
mit weiteren Objekten unterzeichnet: mit den Papiermühlen im deutschen Homburg
(Unterfranken), in Ambert bei
Lyon in Frankreich sowie mit der
italienischen Papiermühle Pietrabuona (Toskana). Es ist nicht
ausgeschlossen, dass sich diese
Gruppe bald um eine niederländische und eine spanische Mühle erweitern wird. In den Jahren
2019-2021 hat das Museum dank
wissenschaftlicher Expeditionen
unter der Leitung der Professoren
Bogusław Szmygin und Rafał Eysymont Papiermühlen in vielen
Ländern erforscht. Im vergangenen Jahr wurden so historische
Papierfabriken in Spanien und
Schweden untersucht.
Derzeit finden Konsultationen zwischen dem Ministerium
für Kultur und Nationales Erbe
der Republik Polen und den
entsprechenden Ministerien
der Tschechischen Republik und
Deutschlands statt, um den Zeitplan der gemeinsamen Aktivitäten „auf dem Weg zur UNESCO“
festzulegen. Polen ist bei diesem
Projekt federführend und koordiniert die zwischenstaatlichen
Aktivitäten. Das Museum für Papierherstellung in Bad Reinerz
wiederum ist für die Kooperation
zwischen den einzelnen historischen Papiermühlen zuständig.
Der Vorschlag für die Aufnahme
der Mühlen in diese Ehrenliste
wird im Auftrag des Museums für
Papierherstellung von Experten
unter der Leitung von Professor
Szmygin ausgearbeitet und dem
UNESCO-Weltkomitee vom polnischen Kulturministerium vorgelegt. Die vollständige Dokumentation soll 2023 fertig sein.

Das Museum für Papierherstellung in Bad Reinerz und seine ausländischen Partner haben
noch einen weiten Weg vor sich,
aber die Anstrengungen werden
sich lohnen. Die Anerkennung
von Objekten, die für das Weltkulturerbe so wichtig sind, wird
zweifellos zunehmen, und damit
auch die Zahl der Touristen, die

diese Orte besuchen werden.
Für die Papiermühle in Bad Reinerz ist jedoch der wichtigste
Aspekt, dass durch die Aufnahme
in die Liste das Bewusstsein für
die Notwendigkeit des Schutzes
der Stätte geschärft wird, damit
sie auch künftigen Generationen
als Zeugnis des kulturellen Erbes
der Menschheit dienen kann.
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Günther Gröger

NOWA KSIĄŻKA O KSIĘDZU ADOLFIE LANGERZE
Przede mną leży 90-stronicowa książka młodego autora
Thomasa Grote pod tytułem:
„Z dużą odwagą i jeszcze większą
ufnością w Boga – ksiądz Adolf
Langer – historia życia”. Tego księdza, zmarłego w 1965 roku nie
należy mylić z ks. Alfredem Langerem z Nowej Wsi, urodzonym
w 1931 roku, ani z ks. Wolfgangiem Langerem z Lądka - Zdroju,
urodzonym w 1934 roku.
Thomas Grote pisząc biografię Ks. Adolfa Langera ur.
4.11.1902 r. korzystał z życiorysu, który krótko został przedstawiony w publikacji „Oni są nasi
- O kłodzkich kapłanach”, wydanej przez wielkiego dziekana Leo
Christopha. W zadziwiający sposób ten dwudziestoletni młody
człowiek docenił życie, pracę
i cierpienie Adolfa Langera, dokumentując je faktami z życia,
fragmentami listów i innymi
dokumentami. Tekst uzupełnił
28 fotografiami, w większości
kolorowymi oraz dwiema wielobarwnymi mapami Śląska oraz
Niemiec i Austrii, z zaznaczonymi
strefami okupacyjnymi czterech
zwycięskich mocarstw w II wojnie
światowej.
Książkę rozpoczyna rozdział
zatytułowany „Śląsk i Hrabstwo
Kłodzkie”, w którym Autor opisał dzieje tego regionu, po czym
na stronach od 16 do 85 poznajemy życie ks. Langera, pochodzącego z wioski liczącej 900
mieszkańców o nazwie Schlaney
(miejsce solne), przemianowanej
przez hitlerowców na Schnellau,
dziś dzielnicy Kudowy-Zdroju
o nazwie Słone, gdzie znajduje
się przejście graniczne do Nachodu w Czechach.Tutaj spędził dzieciństwo, w 1924 zdał w Kłodzku
maturę, a następnie rozpoczął
studia teologiczne we Wrocławiu, gdzie w 1929 roku otrzymał
święcenia kapłańskie z rąk księcia metropolity kardynała Adolfa
Bertrama. Następnie pełnił posługę jako wikariusz w Ścinawce
Dolnej, Ludwikowicach i Lądku
- Zdroju, gdzie naziści próbowali
go zmusić do milczenia. W 1940
posługiwał w Bystrzycy Kłodzkiej
razem z Gerhardem Hirschfelderem. Tam, jako miejski proboszcz
od 1940 roku, następca prałata
Piusa Junga - stryjecznego dziadka wielkiego dziekana Franza

Junga, doświadczył aresztowania księdza Hirschfeldera przez
hitlerowców. Niezrażony i zdolny
do znoszenia cierpienia odwiedził go dwukrotnie w kłodzkim
więzieniu, zanim ks. Gerhard trafił do obozu koncentracyjnego
w Dachau, gdzie zmarł 1 sierpnia
1942 roku, a w 2010 został beatyfikowany. Jako proboszcz jednej
z największych parafii w hrabstwie kłodzkim Adolf Langer
mógłby pewnego dnia zastąpić wielkiego dziekana dr Franza Monse. Jednak wysiedlenie
zniweczyło tę szansę. Urząd wielkiego dziekana i wizytatora otrzymał w 1962 r. ks. Leo Christoph,
dyrektor Caritasu w Kłodzku
w latach 1942-1946.
Ksiądz Langer wraz z wiernymi musiał opuścić swoją
ojczyznę 24 marca 1946 roku.
Losy zawiodły go najpierw do
Aurich we Fryzji Wschodniej,
stamtąd jako „trzeciego wikarego” do Lohne koło Oldenburgu,
a ostatecznie 31 marca 1948 r. został przeniesiony do Beverbruch
w gminie Garrel, około 10 km
na północ od Cloppenburga.
W 1949 otrzymał tytuł księdza
rektora. Tutaj, aż do swojej
śmierci w 1965 roku, tworzył
nową wspólnotę parafialną
im. Św. Józefa, liczącą około
700 k atolików, pozostając
w stałym kontakcie z dużą liczbą
wysiedlonych, którzy stanowili
około jednej trzeciej ogółu ludności na tym terenie. Mieli oni
wielkie trudności z integracją,
musieli „doświadczać odrzucenia, nienawiści i niekoniecznie
byli mile widziani”. Autor bardzo
dokładnie omawia ten okres.
Relacjonuje sprzeciwy wobec
założenia cmentarza (1948),
plebanii (1950), rozbudowy dotychczasowej kaplicy, która była
za mała(1953), budowy stacji
Drogi Krzyżowej na cmentarzu (1956) oraz budowy wieży
kościelnej z trzema dzwonami (1962). Ciągle dochodziło
do starć z parafianami i z sądem
kościelnym w Vechcie, ale ksiądz
rektor Langer wytrwale i skutecznie rozbudowywał i wzmacniał
swoją parafę. 1 września 1956,
z mocą od 1 stycznia 1957, ku
wielkiej radości katolików, Beverbruch stało się niezależną
parafią z kaplicą - kamień milo-

wy w historii! Dzięki niestrudzonym wysiłkom rozwijał wspólnotę duszpasterską. Z wielkim
zapałem i miłością dokładał
starań, aby nabożeństwa miały
uroczysty charakter. W 1957 r.
wstawił czter y nowe okna
w prezbiterium, w tym z wizerunkiem patronki Śląska, św. Jadwigi, kupił nowe cyborium (1958),
srebrną kustodię (1960), naczynie
do przechowywania wielkiej hostii do wystawienia w monstrancji
i w tym samym roku nową szatę
liturgiczną
Śmierć ks. rektora Langera
6 czerwca 1965 roku w wieku
62 lat, nastąpiła o wiele za wcześnie. W mszy świętej żałobnej,
sprawowanej przez wielkiego
dziekana Leo Christopha wzięło udział około 80 duchownych.
Z wielkim smutkiem pochowano

tego zasłużonego księdza obok
wymownego krzyża na cmentarzu w Beverbruch. z dala od ojczyzny, od hrabstwa kłodzkiego,
które kochał bezgranicznie, tutaj
znalazł swoje miejsce spoczynku. Potężna, kamienna płyta
nagrobna z wyrytym napisem
zdobi jego grób, a szczególnym
docenieniem było nazwanie ulicy jego imieniem, co świadczy
o tym, jak był lubiany i szanowany w Berverbruch. Na koniec
przytoczę jeszcze słowa prałata
Elsneara z przedmowy: „Życzę
tej biografii wielu czytelników
i dalszych wydań."
[tłumaczyła Irena Rogowska]
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Günther Gröger

EIN NEUES BUCH ÜBER PFARRER ADOLF LANGER
Buchrezension:
Für Sie gelesen!
Vor mir liegt eine 90 Seiten umfassende Broschüre
des jungen Autors Thomas
Grote mit dem Titel:
„Mit viel Mut und noch
mehr Gottvertrauen“ – Pfarrer
Adolf Langer – Ein Lebensbild
Dieser 1965 verstorbene
Pfarrer sollte nicht verwechselt werden mit den Pfarrern
Alfred Langer aus Neundorf,
geboren 1931, oder mit Pfarrer Wolfgang Langer aus Bad
Landeck, geboren 1934.
Das Lebensbild des Pfarrers Adolf Langer beginnt
am 4. November 1902 und
ist als Kurzfassung in der Broschüre „Sie gehören zu uns
– Von Glatzer Heimatpriestern“, herausgegeben von
Großdechant Leo Christoph,
dargestellt.
Der zwanzigjährige Autor Thomas Grote hat in
bewundernswerter Weise
den Lebenslauf des Adolf
Langer, sein Wirken und Leiden, umfassend gewürdigt
und mit Hinweisen, Daten
und Fakten, Auszügen aus
Briefen, Urkunden und diversen Akten belegt. Der
Text ist zudem mit 28 zumeist farbigen Bildern und
zwei mehrfarbigen Landkarten von Schlesien sowie von
Deutschland und Österreich
mit einer Kennzeichnung der
Besatzungszonen der vier Siegermächte des 2. Weltkriegs
ergänzt.
Vorangestellt ist ein Vorwort des Großdechanten
Prälat Franz Jung, Münster,
sowie des Prälaten Leonhard
Elsner, Vechta.
Schließlich fügt der Autor
noch selbst ein Vorwort als
Einführung an. Darin spricht
er vor allem einen vielfältigen
Dank aus an seine Eltern, an
den Großdechanten, an Professor Dr. Michael Hirschfeld
sowie an die Familie Langer,
die ihn alle auf mannigfaltige
Weise bei seinem Vorhaben
unterstützten. Er gibt hierbei
eine Gesamtrückschau auf die
Zeit des 1. und 2. Weltkrieges und die nachfolgende
Vertreibung aus den deut-

schen Ostgebieten mit den
Folgewirkungen des Neuanfangs, die Adolf Langer in die
Heidesiedlung Beverbruch im
Oldenburger Land verschlug.
Es folgt ein Kapitel mit
der Überschrift: „Schlesien
und die Grafschaft Glatz“
mit einer geschichtlichen
Rückschau bis zur friedlichen
Ostkolonisation in Schlesien.
Die Aussage: „Die polnischen
Grafen gewährten den Neusiedlern oft große rechtliche
Freiräume“ trifft jedoch nicht
die besondere Lage des
Glatzer Landes, der späteren „Grafschaft Glatz“, seit
1459 durch den böhmischen
König Georg von Podiebrad
zur Grafschaft erhoben und
1462 durch Kaiser Friedrich III.
bestätigt; denn hier rief der
böhmische König Premysl
Ottokar II. (1253-1278) die
Neusiedler durch Lokatoren
in böhmisches Herrschaftsgebiet.
Von Seite 16 bis zur Seite
85 folgt nach den grundlegenden Ausführungen der
Lebenslauf des Bauernjungen
Adolf Langer aus dem 900-Seelen-Dorf Schlaney (= Salzort)
- ein Ortsteil von Bad Kudowa
- von den Nazis umbenannt
in Schnellau, heute mit der
polnischen Bezeichnung
Słone, Grenzübergang nach
Nachod in Tschechien. Hier
verlebte er seine Kindheit,
machte 1924 in Glatz sein
Abitur und begann danach
sein Theologiestudium in
Breslau, wo er 1929 von Fürstbischof Kardinal Bertram
die Priesterweihe erhielt.
Es folgten Einsätze als
Kaplan in Niedersteine, Ludwigsdorf und Bad Landeck,
wo die Nazis versuchten, ihn
zum Schweigen zu bringen.
1940 arbeitete er in Habelschwerdt zusammen mit Gerhard Hirschfelder. Dort mußte
er – ab 1940 Stadtpfarrer als
Nachfolger von Monsignore
Pius Jung, einem Großonkel
von Großdechant Jung – miterleben, wie Kaplan Hirschfelder von den Nazis verhaftet
wurde. Unerschrocken und
leidensfähig besuchte er ihn
zweimal im Glatzer Gefän-

gnis, bevor dieser ins Konzentrationslager nach Dachau
eingeliefert wurde, wo er am
1. August 1942 verstarb; 2010
wurde er seliggesprochen.
Adolf Langer hätte womöglich als Pfarrer einer
der größten Pfarreien der
Grafschaft Glatz einmal Nachfolger von Großdechant Dr.
Franz Monse werden können;
doch durch die Vertreibung
zerschlug sich diese Aussicht:
Das Amt als Großdechant und
Visitator erhielt 1962 Pfarrer
Leo Christoph, von 1942-1946
Caritasdirektor in Glatz.
Am 24. März 1946 mußte
Pfarrer Langer mit seiner Gemeinde die Heimat verlassen.
Sein Weg führte ihn zunächst
nach Aurich in Ostfriesland,
von dort als „dritter Kaplan“
ins oldenburgische Lohne
und schließlich bekam er am
31. März 1948 die Versetzung
nach Beverbruch in der Gemeinde Garrel, etwa 10 km
nördlich von Cloppenburg.
Ab 1949 wurde ihm der Titel
Pfarrrektor verliehen.
Hier nun baute er bis zu
seinem Tode 1965 eine etwa
700 Katholiken umfassende
junge Seelsorgsgemeinde St.
Josef auf, wobei er in ständigem Kontakt zu der großen
Zahl Heimatvertriebener
blieb, die in dieser Gegend
etwa ein Viertel bis zu einem
Drittel der Gesamteinwohnerzahl ausmachte. Sie hatten
große Schwierigkeiten bei
der Eingliederung, sie mußten „Ablehnung und Hass
erfahren und waren nicht
zwangsweise willkommen.“
Diese Zeitspanne leuchtet
der Autor sehr eingehend aus.
Er berichtet von den umfassenden Widerständen bei der
Anlage eines Friedhofs (1948),
des Pfarrhauses (1950), beim
Erweiterungsbau der bisherigen zu klein gewordenen
Kapelle (1953), beim Aufbau
von Kreuzwegstationen auf
dem Friedhof (1956), bei der
Errichtung eines Kirchturms
mit 3 Glocken (1962).
Es gab immer wieder
Reiberein mit der Pfarrgemeinde wie auch mit dem
Offizialat in Vechta; doch

Pfarrrektor Langer wußte sich
stets mit konstanter Beharrlichkeit durchzusetzen. Am
1. September 1956 wurde
mit Wirkung vom 1. Januar
1957 zur großen Freude der
Katholiken Beverbruch eine
„selbstständige Kapellengemeinde“, ein „Markstein in der
Geschichte“!
Mit unermüdlichem Einsatz hat Pfarrrektor Langer
die Seelsorgsgemeinde aufund ausgebaut. Mit viel Eifer
und Liebe bemühte er sich,
den Gottesdienst feierlich
zu gestalten, indem er z. B.
1957 vier neue Chorfenster
einsetzen ließ, unter anderem mit der Darstellung der
schlesischen Schutzpatronin,
der Heiligen Hedwig, mit der
Anschaffung eines neuen Ciboriums (1958), einer silbernen Custodia (1960), eines
Gefäßes zur Aufbewahrung
der großen Hostie für die
Monstranz, und im selben
Jahr eines neuen Meßgewandes.
Leider ereilte Pfarrrektor
Langer der Tod viel zu früh schon mit 62 Jahren - am 6.
Juni 1965. Etwa 80 Geistliche
nahmen am Requiem teil, das
Großdechant Leo Christoph
zelebrierte. Unter großer
Trauer wurde der verdiente
Priester auf dem Friedhof
in Beverbruch neben dem
prägnanten Kreuz der Erde
übergeben. Fern der Heimat,
der Grafschaft Glatz, die er
unendlich liebte, fand er
hier seine Ruhestätte. Eine
mächtige beschriftete steinerne Grabplatte ziert sein
Grab und die „besondere
Würdigung, eine Straße nach
ihm zu benennen, zeigt, wie
beliebt, wertgeschätzt und
angesehen er in Berverbruch
war und ist.“
Zum Abschluß soll Prälat
Elsner noch einmal zu Wort
kommen, der im Vorwort
anmerkt:
„Ich wünsche dieser Biografie viele interessierte Leserinnen und Leser und eine
weite Verbreitung!“

96

Ziemia Kłodzka nr 309-311/październik, listopad, grudzień 2021

SZLAK DO WOLNOŚCI
SOLIDARNOŚCI POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ
20 października - 20 listopada 2021
Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie
ul. Strzelecka 2a, Nowa Ruda
Na tablicach wystawy „Szlak
do wolności Solidarności Polsko-Czechosłowackiej” można
prześledzić wspólną drogę przez
komunizm, jaką przeszły Polska,
Czechy i Słowacja oraz historię
przyjaźni pomiędzy tymi narodami, między innymi dzięki niej
ich społeczeństwa odzyskały
wolność.

Dla niektórych gości będzie
to podróż do przeszłości. Dla
innych to wystawa ukazująca
demokratyczne fundamenty
prowadzenia polityki opartej
na uczciwości, słowności i przyjaźni. Solidarność Polsko-Czechosłowacka jest najlepszym
przykładem odnoszenia wielkich
korzyści dzięki dawaniu, unika-

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

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

niu politycznej gry i układów
opartych na transakcji. Uczestnicy SP-Cz w tamtych trudnych
latach nie mieli wątpliwości, że
jedyna droga, aby osiągnąć wolność to ta, oparta na współpracy,
wsparciu i solidarności. Efekty,
jakie przynosi do dziś ich działalność są nie do przecenienia:
w dzisiejszej polityce, kulturze
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czy zwykłym życiu w naszej
części Europy możemy spotkać
ślady związane z ich aktywnością.
Rosnąca ilość przejść na granicy Polski z Czechami i Słowacją,
integrujące się społeczności
z tych krajów, coraz większa ilość
wspólnie podejmowanych inicjatyw kulturalnych i sportowych –
a nawet Grupa Wyszehradzka –
to widoczne ślady zostawione
przez ludzi, którzy uwierzyli
w prymat przyjaźni nad interesem.
Wystawa przedstawia w sposób chronologiczny najważniejsze wydarzenia z historii Polski
i z Czechosłowacji na przestrzeni
lat 1945-1989 w kontekście walki z komunistycznym reżimem.
Na planszach prezentowane
są unikatowe fotografie, dokumentujące ważne momenty
na drodze do odzyskania niepodległości przez nasze narody.
Za najważniejszy okres uznaliśmy czas świadomej współpracy
pomiędzy dysydentami naszych
krajów, której pomysłodawczynią
była Czeszka − sygnatariuszka
Karty 77 Anna Šabatová. Jak wielu z prezentowanych tu działaczy,
poniosła surowe konsekwencje −
była więziona za przekonania

w Czechosłowackiej Republice
Socjalistycznej.
Szczególną uwagę zwracamy na wyjątkowych ludzi , którzy
swoją postawą, graniczącą z heroizmem, stawili czoło potędze
nieprawości, łamaniu podstawowych praw człowieka – prawa
do wolności, do bezpiecznego
domu, do samostanowienia
o losie swoich ojczyzn. Nie oczekiwali laurów, marzyli o wolności,
godnym traktowaniu „człowieka prostego” – jak pisał Czesław
Miłosz. Z pewnością, walka nie
była równa, z jednej strony aparat
przemocy, z drugiej – otwarte
serca, poświęcenie i ufność, że
każde działanie dla ojczyzny ma
sens. Narażali zdrowie, życie, spokój rodzin i dzięki nim zaczęła się
długa wędrówka międzynarodówki dysydentów, nasz wspólny
szlak do wolności.
Nasza wystawa rozpoczęła
się we Wrocławiu, mieście, które
w sposób szczególny połączyło
Polaków, Czechów i Słowaków.
W listopadzie 1989 roku we Wrocławiu odbył się Przegląd Niezależnej Kultury Czechosłowackiej,
który Václav Havel nazwał „uwerturą do Aksamitnej Rewolucji”.
Wystawa opowiada o wspólnym
dążeniu do wolności.
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Honorowym Patronatem
objęli wystawę Ambasadorzy
Republiki Czeskiej w Warszawie
oraz Rzeczypospolitej Polskiej
w Pradze.
Opracowanie merytoryczne wystawy: Grzegorz Majewski
Opracowanie mer ytor yczn e w y s t a w y : Pe t r B l a z e k
Konsultant merytoryczny: Mirosław Jasiński
Tłumacz na język czeski:
Jan Škvrňák
Organizatorzy: Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu –
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
Libri prohibiti knihovna/library
Komitet Organizacyjny PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”
Partnerzy: Ośrodek Pamięć
i Przyszłość, Centrum Historii Zajezdnia, Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka
Patronat Honorow y:
Ambasada Republiki Czeskiej
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze,
Mecenat: Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze

„PRĘGIERZ”. WYSTAWA FOTOGRAFII
KAROLA KRUKOWSKIEGO
23 października - 12 listopada 2021
deptak na ul. Świdnickiej na wysokości Poczty Polskiej, Wrocław
Czy miejsca pamiętają? Czy
nam się przyglądają? Jeśli tak, co
o nas myślą? Kim jesteśmy z ich
perspektywy? Czy się zmieniamy,
uczymy? – to pytania, na które
próbował znaleźć odpowiedź Karol Krukowski, oddając głos stojącemu w sercu miasta pręgierzowi.
Miejsce, które pięć wieków temu
budziło trwogę przed karą i hańbą, dziś jest punktem spotkań,
manifestacji, turystyczną atrakcją.
Plenerowa wystawa fotografii
pt. Pręgierz jest bezpośrednim
przeniesieniem kart książki o tym
samym tytule, która została wydana nakładem Ośrodka Kultury
i Sztuki we Wrocławiu.
Zarówno ekspozycja, jak
i sama publikacja składają się
z czarno-białych fotografii
i autorskiego tekstu. Krukowski

poznawał miejsce, fotografując
je przez dwa lata, a jednocześnie
analizował dostępne teksty źródłowe i opracowania naukowe.
W efekcie pogłębionej kwerendy historycznej i obserwacji
„z natury” powstała opowieść
o pięciu wiekach relacji miejsca
z mieszkańcami miasta.
Na fotografiach zobaczymy
ulicznych artystów i iluzjonistów.
Obraz gwarnego tłumu w trakcie
świątecznego jarmarku czy radość ze spotkania przyjaciół. Nie
zabraknie tematów aktualnych
jak lock down czy manifestacje
o wolność. Zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek, do
zagłębienia się w historię wrocławskiego pręgierza.
Karol Krukowski
Fotograf, pedagog, autor

książek fotograficznych. W Niewidzialnej Mapie Wrocławia
na podstawie rozmów z niewidomymi pokazał fotografie opisanych przez nich miejsc. W Przejściu wraz z grupą studentów pochylił się nad ostatnim półroczem
istnienia przejścia podziemnego
pod ul. Świdnicką we Wrocławiu.
W swoich publikacjach zgłębia
zjawisko genius loci oraz relację obrazu z tekstem. Prowadzi
kanał edukacyjny o fotografii
na YouTube (Karol o fotografii)
oraz internetową szkołę fotografii
(Szkoła Karola).
Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa
Dolnośląskiego
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XVII EDYCJA KONKURSU LITERACKIEGO O LAUR
ZŁOTEGO PIÓRA „MY POLACY, MY DOLNOŚLĄZACY”
Odbiorcy: Konkurs jest
skierowany do uczniów szkół
średnich, techników, szkół
branżowych oraz VIII klas szkół
podstawowych województwa
dolnośląskiego. Każda szkoła
może maksymalnie przysłać
prace 5 uczniów.
Forma: Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie
pracy w dowolnej formie (z wyjątkiem poezji) na jeden z dwóch
tematów:
„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”. (św.Jan Paweł II).
Patrząc na dzisiejszy świat, jak
go widzisz za 10 - 100 lat? Jaka
będzie Polska?
Jak twierdzi Olga Tokarczuk:
„Coś co się wydarza, a nie zostanie opowiedziane, przestaje
istnieć i umiera”. Historia, którą
chcesz „ocalić od zapomnienia”
i przekazać ją innym.

Dolnośląski Konkurs Literacki
o Laur Złotego Pióra „My Polacy, My Dolnoślązacy” to konkurs
skierowany do młodzieży ponad
300 szkół województwa dolnośląskiego. W konkursie zwyczajowo
bierze udział ok. 400 uczniów
ze szkół podstawowych i liceów,
którzy zgłaszają swoje prace
w dowolnej formie literackiej
na jeden z trzech podanych
wcześniej tematów.

Terminy: Prace konkursowe
o objętości do dwóch stron formatu A4, w formacie doc. lub
docx., należy przesyłać wraz
z uzupełnionym formularzem
zgłoszeniowym do 15 listopada 2021 roku wyłącznie poprzez
formularz ze strony internetowej
konkursu; przyjęcie pracy zostanie potwierdzone drogą elektroniczną na adres przysyłającego
pracę.
Wyniki: Rozstrzygnięcie
konkursu – 2 grudnia 2021 roku
o godz. 12.00. podczas uroczystej
Gali w Auli Papieskiego Wydziału
Teologicznego przy pl. Katedralny 1, na którą zostaną zaproszeni
telefonicznie wyróżnieni uczniowie i ich opiekunowie.

Nagrody: Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 30 prac,
których autorzy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe;
dla zwycięzców: 1, 2 i 3 miejsce
przewidziano dyplomy, bardzo
cenne nagrody (laptop, tablet,
aparat fotograficzny); ponadto
każdy opiekun nagrodzonych
uczestników otrzyma dyplom.
Więcej informacji o konkursie
na stronie www.zlote-pioro.pl
Organizator: Zespół
Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu, Liceum
Salezjańskie we Wrocławiu
„Gość Niedzielny” Redakcja Wrocławska
Współorganizator:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu OKIS
Patronat medialny:
„Gość Niedzielny”, „Radio Rodzina”, „Niedziela”, „TVP Wrocław”
Mecenat: prof. Jan Miodek
Patronat honorowy: Jacek Sutryk – Prezydent Miasta
Wrocławia, Cezary Przybylski –
Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Jarosław Obremski –
Wojewoda Dolnośląski, Roman
Kowalczyk – Dolnośląski Kurator
Oświaty, ks. Józef Kupny – Arcybiskup Metropolita Wrocławski,
ks. Marek Mendyk – Biskup Świdnicki, ks. Andrzej Siemieniewski –
Biskup Legnicki, ks. Jarosław
Pizoń – Inspektor Inspektorii
św. Jana Bosko we Wrocławiu,
Zbigniew Ładziński – prezes
Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

„NIM WSTANIE DZIEŃ”
SPEKTAKL POŚWIĘCONY PAMIĘCI KRZYSZTOFA KOMEDY
„Nim Wstanie Dzień” to niezwykły spektakl poświęcony
pamięci Krzysztofa Komedy
Trzcińskiego. Scenariusz inscenizacji obejmuje najważniejsze
wydarzenia z życia polskiego pianisty, jazzmana i kompozytora
światowej sławy.
Interdyscyplinarny projekt,
łączący muzykę na żywo z mul-

timediami oraz znakomitą grę
aktorską Michała Koseli z Teatru
Dramatycznego w Wałbrzychu
opowiada o życiu, twórczości
i tragicznym wypadku Krzysztofa
Komedy, który był bezpośrednią
przyczyną śmierci mistrza. To teatralne spotkanie z wyjątkowym
artystą, świetnym muzykiem
i wrażliwym człowiekiem jest

okazją nie tylko do zapoznania
się z trudnymi kolejami losu Komedy, ale także do przypomnienia sobie geniuszu muzycznego
artysty, dzięki muzyce na żywo.
Ważnym aspektem projektu jest
jego wielowymiarowość: towarzyszą mu symultaniczne pokazy
multimedialne animacji stworzonych na podstawie archiwalnych
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zdjęć, są dopełnieniem dla słów
i muzyki, a także niepowtarzalną
i autorską ilustracją Agaty Szuby
dla biografii Komedy.
Premiera spektaklu odbyła
się na scenie Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego
w Wałbrzychu, 29 listopada 2020,
w formie streamingu online. Został doceniony i zauważony przez
prestiżowe Instytucje Kultury
Dolnego Śląska jak Teatr Polski
we Wrocławiu, Teatr Modrzejewskiej w Legnicy, Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze oraz
rodzimy Teatr Dramatyczny
im. Jerzego Szaniawskiego
w Wałbrzychu. Realizacja wydarzenia planowana jest również

poza granicami Dolnego Śląska, w Centrum Św. Jana – Nadbałtyckiego Centrum Kultury
w Gdańsku. Jest to jedna z pięciu planowanych nowych odsłon spektaklu rozszerzonego
fabularnie.
Rozbudowane, ponadgodzinne widowisko łączące koncert kwartetu jazzowego z obrazem w połączeniu z mistrzowską
grą aktorską Michała Koseli, zapewnią publiczności wyjątkowe
doznania i pozwolą prześledzić
życie Komedy od narodzin aż
po tragiczny wypadek, który
zakończył życie kompozytora.
Pokazy spektaklu odbędą się:
29 października 2021, godz.
19:00, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, plac Teatralny 1, Wałbrzych
4 listopada 2021, godz. 19:00
Teatr Polski we Wrocławiu
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego ul. Gabrieli Zapolskiej 3,
Wrocław
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5 listopada 2021, godz. 19:00
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
w Legnicy, Rynek 39, Legnica
12 listopada 2021, godz. 19:00
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
Informacja o biletach na stronie: www.nimwstaniedzien.pl/
bilety/
Więcej informacji o spektaklu
na stronie www.nimwstaniedzien.pl
Produkcja: Fundacja Promocji
Muzyki i Terapii Green
Współorganizator: Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu –
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
Partnerzy:Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
w Wałbrzychu,Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy,
Teatr Polski we Wrocławiu,
Spektakl wspiera: PCC Rokita SA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„ZAWSZE FRAGMENT” TADEUSZ RÓŻEWICZ:
NOWE ODCZYTANIA
15-16 listopada 2021
Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet
Wrocławski Muzeum Teatru im. H. Tomaszewskiego we Wrocławiu
Decyzją Sejmu RP patronem
roku 2021 (obok Cypriana Kamila
Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego czy kardynała Stefana
Wyszyńskiego) jest Tadeusz Różewicz. W przypadającą w tym
roku setną rocznicę urodzin artysty chcemy zaprosić Państwa
do Wrocławia, miasta, w którym
Różewicz spędził ponad 45 lat,
chodził do teatru, współpracował z teatrem, pisał dla teatru
i o teatrze. Tematem przewodnim
Ogólnopolskiej Konferencji Na-

ukowej „zawsze fragment” TADEUSZ RÓŻEWICZ: NOWE ODCZYTANIA są dzieła dramatyczne, aktywność teatralna oraz refleksja
krytyczna Tadeusza Różewicza.
Zaproponowana perspektywa,
choć nie uwzględnia twórczości
czysto poetyckiej i prozatorskiej,
nie oznacza wcale zawężenia
pola tematycznego – obszarem
zainteresowania czyni Różewiczowskie postrzeganie świata
teatru jako całości i rozbudowanego uniwersum. To spojrzenie
wprowadza pewnego rodzaju
paradoks (w naszym przekonaniu
– inspirujący do głębokiej i odkrywczej refleksji nad twórczością
Różewicza), opierający się na zderzeniu poetyki „zawsze fragment”
z niezwykle komplementarnym
myśleniem poety o sztuce teatru.
Interesują nas zarówno „nowe

odczytania” tekstów samego
artysty (a także reinterpretacje
legendarnych już inscenizacji
jego dramatów i ich realizacje
z ostatnich lat), jak i przeanalizowanie wpływu metod twórczych
Różewicza na współczesną dramaturgię, umieszczenie tekstów
poety jako aktywnego (być może
wygasłego?) elementu tradycji
dramatycznej i teatralnej.
Organizatorzy: Zakład Teorii
Kultury i Sztuk Widowiskowych,
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski Muzeum Teatru
im. H. Tomaszewskiego we Wrocławiu, Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu – Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Projekty są dofinansowane
z Budżetu Województwa Dolnośląskiego
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN
POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ
Twierdza Kłodzka i labirynty.
Najcenniejsze dzieło nowożytnej
architektury obronnej w Polsce
z XVII-XVIII w. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty,
a z przewodnikiem przejść fragmentem ciągnących się kilometrami podziemnych chodników
minerskich. Z tarasu widokowego
rozciąga się wspaniały widok na
całą Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul.
Grodzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68

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

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

4

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

6

3

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

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

5

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

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

7

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

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

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

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

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

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

14

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

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

15

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

Szczeliniec Wielki. Wspinając się
po kamiennych schodach z Karłowa
zdobyć można wierzchowinę najwyższego szczytu Gór Stołowych (919 m
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi
między piaskowcowymi formami
skalnymi i głębokimi szczelinami,
dochodzącymi do 17 m. Z punktów
widokowych podziwiać można rozległą panoramę Sudetów.
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Große Heuscheuer. Indem
man von Karłów (Karlsberg) aus
die Stufen hinaufsteigt, gelangt
man zum höchsten Gipfel der
Heuscheuer (919 m ü.d.M.). Der
Besichtigungsrundweg führt zwischen Sandsteinfelsenformen und
tiefen Klüften (bis 17 m). Von den
Aussichtspunkten kann man das
Panorama der Sudeten bewundern.
Velká Hejšovina. Stezkou vedoucí po kamenných schodech
z vesnice Karłów lze vystoupit na
nejvyšší vrchol Stolových hor - Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki,
919 m n. m.). Nachází se zde skalní
labyrint tvořený pískovcovými útvary a rozsedlinami, jejichž hloubka
dosahuje 17 metrů. Z několika vyhlídek můžeme obdivovat rozlehlé
sudetské pohoří.
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Befestigungen in Srebrna
Góra (Silberberg). Die gewaltige
Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als strenges
Gefängnis genutzt. Während des
letzten Krieges wurde hier das
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“
Eingerichtet.
Srebrna Góra - pevnost.
Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem,
patří k nejzajímavějším objektům
vojenské architektury na území
Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové války
byl v jednom z jejích fortů zřízen
zajatecký tábor pro důstojníky
Oflag VIII B.
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Ratusz w Nowej Rudzie. Na
środku rynku już w XV w. wzniesiono pierwszy ratusz. Zbudowany
w XIX w. posiada rozczłonkowaną
bryłę. W płn. narożniku nad misą
fontanny umieszczona jest kamienna figura św. Floriana.
Rathaus in Nowa Ruda (Neurode). In der Mitte des Rings wurde
schon im 15. Jh. das erste Rathaus
errichtet. Das aus dem 19. Jh. besitzt einen zergliederten Körper. In
der Nordecke des Rings befindet
sich ein Brunnen mit der Figur des
Johannes des Täufers.
Nowa Ruda - radnice. Původní
radnice byla uprostřed náměstí
v Nowé Rudě postavena již v 15.
století. Dnešní radnice, pocházející
z 19. století, má členitý prostorový
tvar. Do severního nároží budovy je
zasazena kašna s kamennou sochou
sv. Floriána.
Fortyfikacje w Srebrnej Górze.
Potężna twierdza wznosząca się
nad miejscowością i przełęczą jest
jednym z najciekawszych obiektów
architektury militarnej w Polsce.
Wykorzystywano ją jako ciężkie
więzienie. Podczas ostatniej wojny
urządzono tu jeniecki obóz karny
„Oflag VIII B”.

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

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

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

Společně sportujeme a bavíme se
na česko - polských hranicích
Projekt realizuje Nadace pro obnovu Novorudzké země spolu s českým partnerem BCB
Broumov z.s. v rámci programu Interreg V-A
Česká republika-Polsko, jehož cílem je seznámit
se navzájem a sblížit se, prohloubit spolupráci
a kontakty a oboha�t společensko-kulturní a
sportovní nabídku pro obyvatele pohraniční
oblas�. Zajišťuje společnou organizaci kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních
akcí určených široké škále obyvatel, od dě� po
seniory, jako jsou například česko-polské koncerty, workshopy, sportovní soutěže, výstavy
místních umělců a ﬁlmové přehlídky.
BCB Broumov vybudoval základnu pro česko-polské kulturnĕ-společenské a sportovní
setkávání: mul�funkční sál, pódium, viceúčelové hřištĕ.
Sportovnĕ - kulturní areál „Koupálo” se nachází
uprostřed luk a kopců na Janovičkách
u Broumova.

Koupálo Janovički BCB

Polsko-Czeskie Polsko-české
Dni Kultury dny křesťanské
Chrześcijańskiej kultury
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ZORGANIZOWANYCH
W Y D A R Z E Ń

USPOŘÁDANÝCH AKCÍ

Organizujemy:

Organizujeme:

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

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

WWW.DNIKULTURY.EU

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

