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Spotkania liderów współpracy polsko-czeskiej
Podczas czterech spotkań (26.11.2019,
27.02.2020, 15.09.2021, 16.10.2021) zaprezentowano ośmiu liderów. Bohaterami byli
artyści i działacze, od wielu lat organizujący
polsko-czeskie spotkania i wydarzenia kulturane w ramach Polsko-Czeskiego Klubu
Artystycznego ART.Studio w Mieroszowie
i Komitetu Oranizacyjnego Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej. Swoimi doświadczeniami i osiągnięciami dzielili się Ewa Glura,
Helena Pavlenko, Lucyna Wierzbicka, Věra
Kopecká, Libuše Rosová, Petr Kysela, Henryk
Hnatiuk, Antoni Matuszkiewicz.
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Julian Golak

AGRESJA ROSJI NA UKRAINĘ
24 lutego 2022 roku bez
wypowiedzenia wojny wojska
rosyjskie napadły, z rozkazu
prezydenta Rosji W. Putina
na Ukrainę. Największa armia europejska przystąpiła
do strasznej napaści na Ukrainę.
Agresja na wielką skalę prowadzona jest nie tylko z Rosji. Rakiety rosyjskie są wystrzeliwane
na ukraińskie miasta z terenów
przygranicznych Białorusi.
Od pierwszych dni inwazji rosyjskiej Ukraińcy dzielnie bronią
swojego kraju, nie tylko żołnierze armii ukraińskiej, ale także
z niezwykłą determinacją i poświęceniem zwykli mieszkańcy
Ukrainy.
Przewaga wojsk rosyjskich
i sprzętu wojskowego agresora jest olbrzymia. Świat zadaje
sobie pytania, dlaczego z taką
nienawiścią prezydent Putin
wydał rozkaz niszczenia tego
państwa? Dlaczego chce je unicestwić? Dlaczego obecna Ukraina, która od ponad 30 lat jest
państwem demokratycznym,
jest tak ważna dla Putina, że
postanowił podstępnie napaść,
zniszczyć i zawładnąć całym krajem. W ciągu zaledwie miesiąca
od rozpoczęcia inwazji ponad
2 mln mieszkańców Ukrainy,
którzy poszukiwali rozpaczliwie
pomocy, przekroczyło granicę
z Polską, licząc na jakąkolwiek
pomoc. Jest to największy kryzys uchodźców po II wojnie
światowej w Europie.
W Polsce władze oraz obywatele udzielili serdecznej gościny i wszechstronnego wsparcia. Hasło „Bądźmy Rodziną”
zostało wprowadzone w życie
i stajemy się jedną wspólną
rodziną. Polacy w różnych częściach kraju serdecznie przyjmują uchodźców wojennych
z Ukrainy i szczerze pomagają. Wzbudza to podziw w całej
Europie, niestety nie wszyscy
wprowadzają skuteczne sankcje na Rosję. Reagować trzeba
szybko, bowiem działania wojsk
rosyjskich są zbrodniami wojennymi i często przypominają
bestialstwo Niemców podczas
II wojny światowej.
Dlaczego tak bardzo zależało Rosji na szybkim opanowaniu Ukrainy przy użyciu całej
siły militarnej największej armii

w Europie? Może pewną odpowiedzią będą dane statystyczne
dotyczące tego kraju i jego gospodarki, a także bogactw naturalnych. Ukraina, to duży kraj
w tej części Europy, zamieszkały
przez ponad 42 mln ludzi, posiadający dobrze działający system szkolnictwa, uniwersytetów
i wyższych uczelni, ma ładne
miasta z systemem nowoczesnej komunikacji, niektóre
wyposażone także w długą
sieć kolei podziemnej - metro.
Na Ukrainie są potwierdzone największe złoża uranu, drugie co do wielkości złoża tytanu w Europie, także drugie na
świecie złoża magnezu, trzecie
co do wielkości w Europie złoża
gazu naturalnego. To czwarty
kraj na świecie, który ma najwięcej cennych złóż naturalnych,
także w zasobach węgla Ukraina zajmuje wysokie 7 miejsce
na świecie. Ukraina zajmowała także pierwsze miejsce pod
względem wielkości terenów
rolnych, pierwsze miejsce
na świecie pod względem eksportu oleju słonecznikowego,
drugie miejsce na świecie
w produkcji jęczmienia, czwarte
miejsce na świecie w produkcji ziemniaków i kukurydzy. To
także piąty producent na świecie żyta, dziewiąty w produkcji
pszenicy i jajek.
Przemysł ukraiński przoduje
w produkcji amoniaku. Ukraina
posiada drugą co do długości
sieć rurociągów gazowych
w Europie. To także trzecia potęga w Europie, jeśli chodzi o produkcję energii atomowej, obecnie pracuje na terenie Ukrainy
aż 15 bloków jądrowych. Ukraina posiada trzecią co do długości sieć kolejowych połączeń
w Europie. To także czwarty
(pod względem eksportu) producent sprzętu do elektrowni
atomowych oraz cz war ty
na świecie eksporter tytanu. To
także potężny producent stali
(10 pozycja na świecie).
Ukraina od kilkunastu już
lat ma dobrze rozwijającą się
gospodarkę, która jest także
coraz bardziej konkurencyjna
względem Rosji i innych krajów
postsowieckich.

***
Siergiejowi Szelkowyjowi
w Charkowie

***
A później wszystko będzie
już nieważne

Tam rozpadają się cegły
cegła z cegłą
cegła wewnątrz cegły
domy z cegieł
domy z wielkiej płyty
pociski
oddzielają tkankę od tkanki
ciało od ciała
umarłych od żywych
Wykuwa się wspólnota
gdzie istniały różnice
jest jedność serca
Spłoszone słowa
łączą się słyszymy
zewsząd siebie
mówiących
wszystkimi językami
oto człowiek
Otrzymujemy
ze szczodrości tych
co mają tak za tak
nie za nie
Dar niewyczerpany
grabionych
ginących
martwych
Dla żyjących gdziekolwiek
Dla tych
co jeszcze nie zdążyli
powstać

Gdy Słowo z wyżyn padnie
nierozważne
Rozpęta Gromy
i wyrosną
Grzyby po Deszczu
atomowym
I już nic nie będzie ważne

Antoni Matuszkiewicz
27 lutego 2022 r.

Monika Maciejczyk
(Polanica 5 maja 2006 r.)

***
Ukrainie …
David i Goliat
I podszedł Goliat do Davida
i powiedział
Davidzie
zmiażdżę cię
a echo słów Goliata
odbiło się od ścian Świata
a potęga jego przysłoniła
Słońce
I zdało się
że Kula Ziemska
z lękiem
spłaszczyła się jak w wiekach
średnich
kurcząc się jako plac boju
i pogrążyła w mroku
A Słońce snopem swoim złocistym
pole oświetliło Walki
Davida z Goliatem
Monika Maciejczyk
Polanica 30 sierpnia 2014 r.
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DROGA KRZYŻOWA NA DZIŚ
(Na podstawie prawdziwych
wydarzeń na Ukrainie. Opracowanie tekstu: Jim McDermott)
Modlitwa wstępna
Boże Pokoju, w tym Wielk im Poście chcesz, byśmy
byli świadkami Twojej miłości
do ludzi. Pozwól, aby Twoja
miłość przeniknęła do Ukrainy
czasu wojny. Ratuj swoje dzieci.
Zjednocz nasze rodziny! Zakończ
tę wojnę!
W pierwszych stacjach Drogi
Krzyżowej prosimy Boga, aby pomógł nam uczestniczyć w szoku
i przerażeniu odczuwanym przez
naród ukraiński.

mochodu, zabrałam dzieci i psa.
Nasza najstarsza córka odmówiła
wyjazdu, rodzice też zostali
w domu. Nigdy nie wybaczę
okupantom tego, co usłyszałam
od matki: „My przeżyliśmy
już nasze życie. Ratuj dzieci".
Tak, od ośmiu lat wiedzieliśmy, że ten atak jest tylko
kwestią czasu. Uczono nas żydowskiej mądrości wyrosłej
z Holokaustu: „Uwierz tym, którzy mówią, że chcą cię zabić".
A jednak nigdy nie można być
na to przygotowanym. Kiedy
już to się dzieje, rozum temu
zaprzecza.
Panie, daj nam zrozumienie
dramatu ucieczki!

Stacja I Jezus skazany
na śmierć

Stacja III Jezus upada
po raz pierwszy

Kateryna, Ługańsk: Rosyjska
inwazja na Ukrainę rozpoczęła się
dla nas jak w radzieckim filmie:
Rankiem, o 5:15, obudził mnie
nagle odgłos nadlatującego
myśliwca. Mój mąż spojrzał
na telefon i powiedział: „Zaczęło
się”. Po następnych 15 minutach
usłyszeliśmy straszliwą eksplozję;
dom zatrząsł się w posadach. Pobiegłam do pokoju dziecięcego.
Obraz, jaki zobaczyłam, pozostanie we mnie na zawsze. Mój
10-letni syn – w samej bieliźnie,
jeszcze zaspany – leżał przy łóżku
na dywanie zwinięty w kłębek,
zakrywając głowę rękami. Nie
ruszał się. Zrobił dokładnie to,
czego go uczyłam. Jeszcze dwa
dni wcześniej denerwowałam
się, że wciąż nie umie zawiązać
sznurówek…

Anna, Kijów: Tamtego dnia
dookoła naszego domu, dosłownie przed bramą i na poboczu
drogi, zobaczyłam zgrupowanie
[rosyjskich] żołnierzy. Przez długi
czas po prostu tam stali. Potem
zaczęli się przemieszczać. Po drodze ostrzeliwali budynki mieszkalne. Nie przemieszczali się zbyt
szybko, strzelali dokładnie. Dzieci
i ja ukryliśmy się w jakimś kącie
pod schodami, z dala od okien,
przykucnęliśmy na podłodze,
próbując opanować panikę.

Panie, daj nam zrozumienie
szoku ofiar wojny!
Stacja II Jezus bierze
swój krzyż
Natalia, Kijów: Rankiem
25 lutego nie planowałam nigdzie wyjeżdżać. Chciałam
zostać w domu, upiec chleb
w piekarniku, posadzić kwiaty
na podwórku. Nie mówiło się
o ewakuacji. Wręcz przeciwnie,
moi rodzice i najstarsza córka
oraz ich przyjaciele przyszli do
naszego domu na przedmieściach Kijowa. W porze obiadowej wszystko się zmieniło. Szybko wrzuciłam kilka rzeczy do sa-

Panie, daj nam zrozumienie
czyjegoś przerażenia!
W drugiej części stacji Drogi Krzyżowej ofiarujemy to, co
Ukraińcy doświadczyli od swoich
i obcych.
Stacja IV Jezus
spotyka swoją Matkę
Kateryna, Ługańsk: Kiedy
w naszym regionie zaczynało
brakować jedzenia, pojawili się
ludzie, którzy rozdawali mleko,
kefir, produkty żywnościowe,
chleb oraz własne wypieki.
Za darmo. Czasem byli to wolontariusze, czasem właściciele
małych sklepów w okolicy.
Pewnego razu w pobliżu
wejścia do naszego domu, gdy
zaczął się ostrzał, wątła młoda
kobieta z maleńkim dzieckiem
na plecach pobiegła z jednej części zabudowań do miejsca dystrybucji mleka. Otrzymała dwa

kartony, po czym zaoferowano jej
więcej. Zawahała się. Powiedziała,
że ma w domu jeszcze starsze
dziecko i chętnie by wzięła, ale
mogłoby innym zabraknąć. Wzięła trzeci karton mleka dopiero
wtedy, gdy była pewna, że wystarczy dla wszystkich.
W czasie, gdy rosyjscy żołnierze celowo strzelają do szpitali dziecięcych, przedszkoli,
samochodów z ludźmi, miażdżą cywilów czołgami, drobna
matka dwójki dzieci, pod hukiem
strzałów, zamartwia się, czy ktoś
inny w pobliżu będzie miał wystarczająco dużo jedzenia. Po raz
pierwszy od wielu lat płakałam...
Panie, naucz nas wrażliwości!
Stacja V Szymon z Cyreny
pomaga Jezusowi nieść
krzyż
Natalia, Kijów: Nie mogłam
spać. Drżałam. Gdy tylko zamknęłam oczy, widziałam w wyobraźni, jak moi rodzice żegnają się
ze mną i swoimi wnukami. Każdy
dźwięk wydawał się podejrzany.
Rano chciałam iść na krótki spacer z psem, lecz zawyły syreny.
Padliśmy na podłogę w łazience.

Mój starszy syn wszedł do żeliwnej wanny, leżał w niej i coś nucił.
Młodszy siedział na macie dla psa
i pytał, dlaczego tak jesteśmy
w ciemności, na podłodze.
Anna, Kijów: Dziwni ludzie
ostrzeliwują domy. Okropny
horror. Dwie bomby spadły
na podwórko z gwizdem i wybuchły. Po czym mój syn Cyryl
podnosi głowę i mówi: „To tylko
fajerwerki na moją cześć!" Dziwię
się jego optymizmowi. „Wszystkiego najlepszego, synu!”
Panie, naucz nas
wielkoduszności!
Stacja VI Weronika
ociera twarz Jezusa.
Natalia, Kijów: Na granicy kolejka na kilka kilometrów. Mówią,
że mieliśmy szczęście, czekając
tylko jeden dzień. Inni stali dwa
lub trzy dni. Nie możesz spać;
musisz być gotowy podjeżdżać
samochodem co kilka minut. Jeśli się zagapisz, inni cię wyminą.
Sytuacja jest napięta, ale wolontariusze przychodzą i dosłownie
nakłaniają do przyjmowania gorących potraw, słodyczy i owoców dla dzieci.
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Polac y to niesamowici
ludzie. Przynoszą żywność,
odzież, rzeczy dla dzieci, artykuły chemiczne, gospodarcze,
leki. Rozdają bezpłatne karty
SIM, oferują zakwaterowanie
i dalszy transport. Komunikacja
miejska i bilety kolejowe są dla
Ukraińców za darmo.
Dzień po przyjeździe wróciliśmy na stację, aby pomóc polskim wolontariuszom przyjmować naszych uchodźców. Kiedy
jesteś na stacji kolejowej, ktoś cię
nakarmi, uspokoi. „Tak, przyjechałam dopiero wczoraj" – i już
ci łatwiej. To działa jak terapia.
Ukraińska poetka Lina Kostenko
kiedyś trafnie to sformułowała:
„Ktoś na świecie jest w gorszej
sytuacji niż ty".
Panie, naucz nas otwartości!
Stacja VII Jezus upada
po raz drugi
Ludmiła, Mariupol: To piekło. Ciągły ostrzał. Siedzimy
w piwnicy, czasami udaje nam
się ugotować jedzenie na ogniu.
W pobliżu wejścia ktoś wybił
otwór, aby można było przejść
do toalety. Strasznie zimno. Wciąż
żyjemy, ale jest już bardzo mało
jedzenia. Nie wiem, co z resztą
naszych krewnych. Nie ma z nimi
kontaktu…
Panie, naucz nas
szczodrobliwości!
W trzeciej części stacji Drogi
Krzyżowej modlimy się, byśmy
nie odwracali wzroku od tego,
co dzieje się na Ukrainie.
Stacja VIII Jezus spotyka
płaczące kobiety.
Kateryna, Ługańsk: W dzisiejszych czasach rozumiem,
co oznacza „miażdżący strach”.
To coś namacalnego. Czasem
ogarnia ciało od wewnątrz, ściska każdy narząd, każdą tętnicę,
żyłę. Nie możesz nawet jeść i pić
Nie możesz spać. Ciągle ci zimno
i żadne koce ani skarpetki ci nie
pomogą. Nawet nie możesz płakać. Drugiego dnia strach przerodził się w piekielną nienawiść.
Nienawiść, która rosła z dnia
na dzień…
Panie, daj nam zdolność
widzenia ludzkich krzywd!

Stacja IX Jezus upada
po raz trzeci.
Darla, Mariupol: Przez osiem
dni byliśmy bez wody, prądu,
gazu, ogrzewania. Sąsiedzi rozpalili ogień pod domem, aby
ugotować na nim jedzenie. Staliśmy w kolejce po jedzenie sześć
godzin. Nie było chleba. Sklepy
były splądrowane. Wszystkie drogi zaminowane przez rosyjskie
wojsko. Brak korytarzy humanitarnych. Podróż jest niebezpieczna, w każdej chwili możesz zostać
zastrzelony. Mama powiedziała,
że wystarczy dla wszystkich jedzenia na tydzień. Potem już nie
mamy nic. Ludzie zbierają śnieg,
rozpuszczają go i gotują.
Panie, daj nam zdolność
widzenia ludzkich krzywd.
Stacja X Jezus obnażony
ze swoich szat
Natasza, Mariupol: Pół miliona mieszkańców Mariupola jest
odciętych od świata. Nie ma już
ulic z niezniszczonymi domami. Ciała zmarłych są chowane
w dzielnicach mieszkalnych,
na dziedzińcach. Nie ma światła, ogrzewania, wody, jedzenia,
komunikacji w mieście. Dzieci
umierają z odwodnienia. Wróg
cynicznie łamie obietnice „zielonych korytarzy", blokując wszelkie próby dostarczenia żywności
i leków.
Panie, daj nam zdolność
widzenia ludzkich krzywd.
Stacja XI Jezus przybity
krzyża
Yaroslava, Borodianka: Pocisk uderzył w moje mieszkanie
w czteropiętrowym budynku –
już go nie ma. Ukrywam się
z matką w piwnicy jakiegoś prywatnego domu. W Borodyance
Kadyrowicze strzelają do miejscowych. Cały czas trwa ostrzał.
Jesteśmy wyczerpani fizycznie
i psychicznie. Ciągle płaczemy…
Panie, daj nam zdolność
widzenia ludzkich krzywd!
Stacja XII Jezus umiera
na krzyżu
Elena, Charków: 28 lutego
moja przyjaciółka i jej rodzina
postanowili się ewakuować.

Pocisk trafił w ich samochód.
Cała rodzina została żywcem
spalona…
Panie, daj nam zdolność
widzenia ludzkich krzywd!
W końcowych stacjach Drogi
Krzyżowej modlimy się raz jeszcze, aby Pan pomógł Ukrainie.
Stacja XIII Jezus zdjęty
z krzyża
Anna, Kijów: Kolumna rosyjskiego sprzętu stała tuż przed
naszymi bramami, a potem odjechała. Nikt na nich nie patrzył;
cały czas leżeliśmy na podłodze.
Strach było podnieść głowę.
Od tygodnia mieszkamy z dziećmi i kotem w jakimś schowku
pod schodami. Najgorsze jest
to, że w pewnym momencie
zdajesz sobie sprawę, że jeśli
słychać eksplozje gdzieś dalej,
to ty jesteś bezpieczny, a nawet
udaje ci się zasnąć. Horror polega
na tym, że człowiek przyzwyczaja
się do wszystkiego.
Przyjdź Panie Jezu, przyjdź!…
Stacja XIV Jezus jest
złożony do grobu
Kateryna, Ługańsk: Moi rodzice i ja opuściliśmy nasze domy

po raz drugi w ciągu siedmiu lat.
Nie mogę wyrazić tego uczucia.
Ludzie pytają mnie: czy cztery
ściany są ci droższe niż życie twoich bliskich? Oczywiście, że nie.
Ale ja postrzegam mój dom jak
bliskiego przyjaciela, żywą istotę.
A teraz znowu mam wrażenie, jak
w 2014 roku, że go zdradziłam,
porzuciłam i nie ochroniłam. Teraz nasza rodzina jest bezpieczna. Ale ciągle myślę, że byłoby
lepiej, gdybym została w domu.
Nawet pod ostrzałem. To byłoby
dla mnie łatwiejsze niż przebywanie w mieszkaniach innych
ludzi, bez moich rzeczy i w niepewności, jak długo to wszystko
potrwa i czy mój dom nie zostanie zbombardowany.
Przyjdź Panie Jezu, przyjdź!...
Modlitwa końcowa
Jezu, Ty okazujesz nam swoją
wierność aż po śmierć na krzyżu. Bądź teraz przy wszystkich
cierpiących na Ukrainie. Udziel
im zbawienia, które objawiłeś
swoim zmartwychwstaniem.
Przyjmij nas wszystkich kiedyś
do Twojego Królestwa.
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Irena Klimaszewska

JAK PEWIEN VERAIKON PO KŁODZKU PEREGRYNOWAŁ…
Do niedawna na dziedzińcu Muzeum Ziemi Kłodzkiej
w Kłodzku można było podziwiać, zainstalowaną na jednej
z zewnętrznych ścian obiektu,
kamienną płaskorzeźbę z przedstawieniem twarzy Chrystusa
w koronie cierniowej. Nie wątpię,
że zabytek ten przyciągał spojrzenia wszystkich wkraczających
na dziedziniec osób i to nie tylko
dlatego, że umieszczony został
tuż przy wejściu. Wydaje się bowiem, że uroda, pochodzącej
z pierwszej połowy XVI w. płaskorzeźby, była i jest niekwestionowana.
Jak oceniają fachowcy 1 ,
do wykonania tej mającej formę
prostokąta płyty o wymiarach:
szerokość 62 cm, wysokość
78 cm i głębokość 18,5 centymetra, użyto piaskowca pochodzącego z rejonu Gór Stołowych.
Kompozycja płyty jest typowa
dla tego rodzaju przedstawień,
od stuleci propagujących, ustanowiony oficjalnie z początkiem
XIII wieku, kult Świętego Oblicza.
Oto w górnej partii płaskorzeźby
widzimy dłonie, trzymające zebrane po bokach końce chusty,
na której poniżej, w środku płyty,
wyrzeźbiono twarz Chrystusa en
face. Kłodzki zabytek posiada ponadto, w dole obiektu, szeroką
wstęgę z zapisaną w języku niemieckim inskrypcją2 fundacyjną.
To dzięki niej dowiadujemy się,
w jakich okolicznościach powstał
zabytek.
Taki sposób przedstawienia
oblicza cierpiącego Chrystusa,
czy to w obrazie, grafice, płaskorzeźbie lub rzeźbie, zwany veraikonem lub chustą św. Weroniki,
od wieków jest jednym z bardziej
powszechnych motywów w sztuce. Według długiej tradycji, nazwę tę zawdzięczamy kobiecie
o imieniu Weronika, która chustą otarła twarz prowadzonego
na Golgotę Chrystusa, otrzymawszy w ten sposób odbicie Jego
oblicza. Jednak badacze zajmujący się tym zagadnieniem twierdzą, że Weronika to legendarna
święta chrześcijańska i prawdopodobnie nigdy nie istniała3,
a pochodzenie jej imienia, według etymologii ludowej, wywodzimy od łacińsko-greckiego słowa veraikon, tj. łac. vera –
prawdziwy, gr. eikon – wizeru-

Veraikon, ul. W Łukasińskiego, budynek nr 21, lata 70. XX w., fot. T. Jażdżewski, zb. Muzeum Ziemi Kłodzkiej

nek4. Urszula Janicka-Krzywda,
polska etnolożka, dodaje, że
kobieta, która według tradycji
podała Chrystusowi niosącemu krzyż na Golgotę chustę do
otarcia twarzy, „podobno miała
na imię Serafina, a Weronika jest
mianem późniejszym”, pochodzącym właśnie od słów vera icon,
czyli prawdziwy wizerunek5.
Zarówno w przedwojennych,
niemieckich, jak i edytowanych
po drugiej wojnie światowej
polskich publikacjach dzieje
kłodzkiej płaskorzeźby traktowane były raczej powierzchownie.
Zwykle poświęcano jej zaledwie
kilka zdań, w ramach opracowań
poświęconych zabytkowej architekturze i zabytkom Kłodzka6.
Nieco szerzej natomiast próbował zaprezentować zabytek
niemiecki badacz przeszłości
ziemi kłodzkiej, Franz Albert
(1876-1944). I choć w swoim
opracowaniu koncentrował się
głównie na poprawnym odczytaniu inskrypcji widniejącej
na kamiennej banderoli i jej
analizie, to i tak obszerność
tego przekazu stanowi wyjątek.
Wśród niewielkiej grupy polskich
autorów, którzy poświęcili uwagę
kłodzkiemu veraikonowi, z pew-

nością należy wymienić takich
historyków sztuki, jak: Tadeusz
Broniewski, Marek Sikorski, czy
ostatnio Joanna Stoklasek-Michalak7.
Zaprezentowany poniżej materiał przynosi w części nowe, nie
publikowane dotąd w literaturze
polskiej (według wiedzy autorki), informacje o dziejach tego
późnogotyckiego veraikonu,
uzupełniając tym samym lukę
w tym temacie. Okazuje się, że
ten prawie 500-letni zabytek,
o którym chciałabym opowiedzieć w tym miejscu, opierając
się na efektach moich penetracji, przede wszystkim w źródłach
niemieckich, jest wyjątkowo „ruchliwym” obiektem, od kilku wieków niestrudzenie „wędrującym”
po Kłodzku. Naliczyłam bowiem
5 kolejnych lokalizacji płaskorzeźby. Ale po kolei…
Pochodzenie veraikonu
datuje się na pierwszą połowę
XVI w. Przypuszcza się, że był
to, widniejący w wykutej na
dole płyty inskrypcji, rok 1525.
Jak pisze wspomniany wyżej
F. Albert8, napis ów przez długi
czas pozostawał zagadką. Albert
podkreśla, iż wielu historyków,
mimo podjętych prób, miało

trudności z pełnym i poprawnym odczytaniem inskrypcji,
i tym samym poznaniem historii zabytku, przede wszystkim
z powodu stosowanych w średniowieczu skrótów, ale też
na skutek widocznych ubytków
spowodowanych wietrzeniem
kamienia, jak również jego
„ulepszaniem” w niektórych
miejscach9. Tymczasem tablica
ta, znajdująca się od dziesięcioleci przy Frankensteinerstrasse
(obecnie W. Łukasińskiego),
zdaniem tego historyka, jednej
z najbardziej ruchliwych ulic
w mieście [tekst F. Alberta pochodzi sprzed 1945 r. – przyp.
I. K.], nawet u najbardziej spieszącego się przechodnia musiała
nieuchronnie wzbudzać ciekawość, intrygując zwłaszcza owymi „charakterystycznymi literami
wyraźnie zarysowanego napisu”.
Ostatecznie F. Albertowi udało
się odczytać inskrypcję. Tekst
w oryginale, z zastosowaną
abrewiacją 10, przedstawia się
następująco: „ANNO DN 1524
W AVSGBNT IN DER BHEMISCHEN
UND SCHWEDLRGASSE 6 VND 70
HAVSER VND IM 25 WIDGBAVT
VON ANDRES VOYT ZV SCHWDR”,
zaś po uzupełnieniach, w tłuma-
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czeniu na język polski brzmi:
„W roku Pańskim 1524 spłonęło 76 domów przy ulicy Czeskiej
[dawniej Böhmischestrasse]
i ulicy Szalejowskiej [Schwedeldorferstrasse, obecnie ul. Armii
Krajowej – przyp. I. K.], a w roku
1525 odbudowane zostały przez
Andreasa Vojta z Szalejowa”11.
Wiemy więc, w jakich okolicznościach powstała tablica.
Upamiętnia ona pożar miasta,
o którym donoszą również inne
materiały, jak np. jedno z cenniejszych, zachowanych do dziś, źródeł średniowiecznych, jaką jest
rękopiśmienna kronika klasztoru
augustianów w Kłodzku. Ostatni wpis w kronice, przypadający
na rok 1524, poświęcony jest
właśnie temu tragicznemu
w skutkach wydarzeniu12. O ile
zawarte w różnych źródłach informacje są zgodne co do pożaru
wspomnianych ulic, o tyle występują w nich różnice co do dnia
samego wydarzenia – raz jest to
5, 6 lub 9 dzień lipca, innym razem nawet 1713.
Napis na kamiennej banderoli informuje również o roli, jaką
odegrał w odbudowie zniszczonych po pożarze ulic (być może
również w powstaniu pamiątkowej tablicy), uwieczniony
w inskrypcji Andreas (Andres)
Voyt (w dokumentach archiwalnych pojawia się również
zapis jego nazwiska jako: Voyt,
Vojth, Voytt, Voit, Vogt)14, pełniący przez kilkadziesiąt lat (15201561) z przerwami, różne funkcje
w radzie miejskiej Kłodzka, łącznie ze stanowiskiem (w 1524)
burmistrza tego miasta 15. Potwierdza to wspomniany F. Albert, korzystający z dokumentów
ówczesnego archiwum miejskiego, w których A. Voit był często
wymieniany, potwierdzają to też
współczesne kwerendy16.
Na podstawie odnalezionych
dokumentów F. Albert wnioskuje,
że Andreas Voyt był właścicielem
domu przy Schwedeldorferstrasse. Pragnąc nieco przybliżyć sylwetkę hojnego donatora dodaje
też, że był on prawdopodobnie
synem Zygmunta Voyta i jego
żony Margarethe, szanowanej
rodziny, która od 1501 r. posiadała majątek w Szalejowie Górnym
(dawniej: Oberschwedeldorf )17.
Informację o przyznaniu przez
książąt: Albrechta, Georga i Karla
Podiebradowiczów dóbr tej rodzinie, jak czytamy, za lojalność
i oddane usługi, odnajdujemy
w jednej z niezwykle cennych

dla badaczy przeszłości ziemi
kłodzkiej pracy, publikującej
źródła historyczne do dziejów
dawnego hrabstwa kłodzkiego18.
Kolejna odnaleziona informacja dotyczy matki Andreasa,
wspomnianej Margarethe. Jak
się okazuje, była ona nie mniej
skora do pomocy niż jej syn. Będąc już wdową po Sigmundzie
Voycie i dysponując pokaźnym
majątkiem19, według zapisków
nieocenionego regionalisty Josepha Köglera (1765-1817), bazującego na dokumentach archiwalnych, w 1534 r. założyła fundację,
aby pomóc osobom chorującym
na kiłę – przywleczoną już w tym
czasie na ziemię kłodzką groźną
chorobę weneryczną. Margarethe Voyt zleciła i sfinansowała
ze swojego majątku, budowę
nowego budynku szpitalnego
pomiędzy położonymi przy
Frankensteinerstrasse (dziś
W. Łukasińskiego) klasztorem
bernardynów, a szpitalem Heilige-Geist (Ducha Świętego),
a uczyniła to z myślą o rzemieślnikach, czeladnikach, służących
i innych biednych ludziach
nie mających dość pieniędzy
na leczenie. Ze względu na rodzaj leczonej choroby, szpital
ten zwany był powszechnie w
Kłodzku – szpitalem francuskim20.
O ile czas i powód powstania
prezentowanego tu obiektu jest
nam znany, to niestety, dotąd nie
wiemy kto wykonał veraikon?
Nie udało się bowiem rozszyfrować, znajdującego się na lewo,
na wysokości twarzy Chrystusa
gmerka21, czyli podpisu autora
dzieła, choć, według niektórych
współczesnych historyków sztuki: „Sposób opracowania głowy
Chrystusa pozwala na przypisanie jej rzeźbiarzowi, który pracował nieco wcześniej (1519-1522)
nad rzeźbami Ogrójca przy farze
kłodzkiej”22. Dodajmy, że również
autor tego wysoko ocenianego
dzieła (tj. płaskorzeźby Ogrójca
uzupełnionej pełnoplastycznymi figurami) jest nam nieznany. Historyk sztuki T. Broniewski, porównując ten veraikon
do podobnego wizerunku, tj.
veraikonu z 1462 r., znajdującego się nad południowym portalem prowadzącym do kościoła
pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Kłodzku, podkreśla, że twarz Chrystusa, na veraikonie będącym przedmiotem
niniejszego szkicu, „bardzo sugestywna w wyrazie śmiertelnego
znużenia, jest dziełem znacznie

dojrzalszym od banalnego wizerunku nad portalem południowym kościoła parafialnego”23.
Nie wiemy też na pewno,
czy uwieczniony w inskrypcji
Andreas Voyt był, jak informują
niektóre opracowania24, fundatorem płyty? Zdaje się, że cytowany tu wielokrotnie F. Albert,
jako jeden z niewielu historyków,
miał pewne wątpliwości związane z ustaleniem dokładnych
i miarodajnych danych na ten
temat – wszak napis na płycie
fundacyjnej informuje jedynie, iż
A. Voyt miał udział w odbudowie
zrujnowanych pożarem ulic, co
oczywiście, nie wyklucza go jako
pomysłodawcy i zleceniodawcy
tego zabytku.
Niemiecki historyk zastanawiał się też nad pierwotnym
umiejscowieniem veraikonu.
Stawiał bowiem kolejne pytania: czy kamienny wizerunek
twarzy Chrystusa, na którym
uwiecznione jest imię A. Voyta,
jest kamieniem pamiątkowym,
wzniesionym za jego życia

Veraikon, inskrypcja fundacyjna

Veraikon, gmerk wykonawcy

po to, by zachować pamięć
o pożarze i fundatorze, i uczcić
w ten sposób, jak to określa,
szczodrego człowieka, czy
może jest to fragment nagrobka
z cmentarza przy kościele augustianów, na którym po śmierci
Voyta mieszkańcy Kłodzka długo
jeszcze mogli przeczytać o jego
zasługach na rzecz odbudowy
zniszczonej przez pożar części
miasta25.
Lokalizacja 1: Klasztor
lub kościół augustiański
Pierwszym miejscem ulokowania płaskorzeźby miały być
zabudowania augustiańskie,
posadowione na południowo-zachodnim zboczu Góry Zamkowej,
nieco ponad ul. Czeską. Informują o tym zgodnie wszystkie odnalezione zapisy, powołując się przy
tym na długą, lokalną tradycję.
Część notek poświęconych veraikonowi informuje, że tablica
pierwotnie wmurowana była
w ścianę klasztoru augustianów
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lub ich kościoła26, w kolejnych
materiałach znajdujemy informację o umieszczeniu jej na ścianie
klasztoru27, w jeszcze innych –
kościoła28.
Przypomnijmy, że te dwie
gotyckie budowle ufundowane zostały przez związanego
z Kłodzkiem, pierwszego arcybiskupa praskiego Arnošta
z Pardubic (ok. 1297-1364) dla
sprowadzonych przez niego
do Kłodzka zakonników. Według,
pochodzącego z początku XVII
wieku, opisu Georgiusa Aeluriusa (właśc. Georg Katschker
1596-1627), protestanckiego
kapłana, który osobiście wielokrotnie podziwiał zabudowania
augustiańskie, budynki klasztoru
były przestronne i wykwintne,
zbudowane z królewskim przepychem. Z równym zachwytem
wyrażał się o gmachu kościoła,
jak pisał, wzniesionego tak wysoko, że widać było stamtąd prawie
całe miasto29.
Tu nasuwa się pytanie, co
zadecydowało o umieszczeniu
tablicy fundacyjnej w tym właśnie miejscu? Zasadna wydaje
się sugestia jednej z historyczek
sztuki, mówiąca, że: „Poza religijnym aspektem umiejscowienia
płyty (za czym przemawiałaby,
wyrażona w wybranym motywie veraikonu, analogia między
cierpieniem ofiar pożaru i cierpieniem Chrystusa), nie bez
znaczenia był zapewne fakt,
iż zabudowania augustiańskie
znajdowały się w bezpośrednim
sąsiedztwie obu doświadczonych
pożarem ulic"30 [tj. Szalejowskiej
i Czeskiej - przyp. I. K.].
Niestety, po zabudowaniach augustiańskich na Górze
Zamkowej nie ma dziś śladu.
Zniknęły z pejzażu Kłodzka
w czasie prowadzonej w Europie wojny 30-letniej (1618-1648).
Jak pisze J. Kögler: „W roku 1620
i w kolejnych latach większa
część fundacji tumskiej i kościoła
została zburzona, ponieważ miała jakoby być przeszkodą przy
obronie zamku, a z materiałów
rozbudowano i umocniono zamek. […] W roku 1622 stojącą
jeszcze część kościoła wykorzystywano jako magazyn na siano
i słomę dla załogi. To ona
13 września owego roku na
początku oblężenia podpaliła
przedmieścia, a wiatr przez puste otwory okienne wdmuchnął
ogień do kościoła. Znajdujący się
w nim magazyn zaczął płonąć
i wówczas kościół zniszczał do-

szczętnie”31. Rzeczywiście, zarówno w wyniku przygotowań kłodzczan do obrony obleganego
przez wojska katolickie w 1622 r.
miasta, jak również w trakcie
jego oblężenia i bombardowania, doszło do tak poważnych
uszkodzeń kościoła i klasztoru,
że obie budowle rozebrano, jak
ustalili historycy w 1627 r.32
Trudno też obecnie dociec
(być może znacznie pogłębiona
kwerenda pozwoliłaby na nowe
ustalenia), kto i kiedy uratował
veraikon? Cytowany tu już
T. Broniewski przypuszcza, co
jest zdecydowanie zasadne, że
stało się to w czasie rozbiórki
budynków augustiańskich 33.
Pojawiają się też kolejne pytania: co działo się z veraikonem
po rozebraniu klasztoru i kościoła
i gdzie pozostawał do czasu, gdy
odnajdujemy informacje o jego
kolejnej lokalizacji? O płaskorzeźbie słyszymy bowiem ponownie
dopiero po dwóch wiekach, jakie
upłynęły od wydarzeń z 1627 r.,
tj. od momentu, gdy w XIX w. płyta znalazła się na elewacji domu
przy ul. W. Łukasińskiego 51.
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nu na ścianie domu, zwróconej
w stronę twierdzy. Dokument
ów informował m.in. również
o tym, że właścicielem domu był
w tymże roku Josef Hoffmann,
który odziedziczył go po swoim,
zmarłym nagle w styczniu 1836
roku, ojcu. Jak czytamy dalej, do
urny, oprócz wspomnianego dokumentu, włożono dwa pruskie

losy loteryjne i 11 starych pruskich monet.
Ponownie pojawia się pytanie, co zadecydowało o wybraniu
tym razem ul. W. Łukasińskiego
na miejsce nowej lokalizacji zabytku? W żadnym z materiałów,
do których dotarła autorka niniejszego tekstu, nie odnaleziono
miarodajnych informacji na ten

Kościół i klasztor augustiański, fragment obrazu z pocz. XVIII w., zb. Muzeum Ziemi
Kłodzkiej

Lokalizacja 2:
ul. W. Łukasińskiego,
dom nr 51, ściana od ogrodu
Polskie opracowania (jak
też większość niemieckich),
w których płaskorzeźbie poświęcono jakąkolwiek uwagę, albo
nie zawierają informacji o dacie
wmurowania płyty z veraikonem
w elewację domu przy ul. W. Łukasińskiego, albo nadmieniają,
iż nie wiadomo kiedy miało to
miejsce. Jednak wiadomość tę
odnajdujemy na łamach czasopisma „Glatzer Zeitung” z 1898
r.34 Dzięki zamieszczonemu tam
niewielkiemu artykułowi dowiadujemy się, że kamienna tablica
pojawiła się na ścianie budynku przy ul. W. Łukasińskiego 51
w roku 1838, lecz nie na froncie
domu, a na ścianie od strony
ogrodu, skierowanej w kierunku twierdzy.
Wspomniany materiał prasowy zawierał też kolejne cenne
informacje. Otóż, gdy w 1838
roku przeprowadzano remont
domu nr 51 i instalowano veraikon, w wykutej za nim wnęce
schowano podłużną, glinianą
urnę, w której zdeponowano
dokument będący potwierdzeniem renowacji tego budynku
(od marca do października 1838
r.), jak też zawieszenia veraiko-

Ulica W. Łukasińskiego, budynek nr 21, stan z początku lat 90. XX w., fot. T. Jażdżewski

Veraikon na dziedzińcu Muzeum Ziemi Kłodzkiej, stan przed konserwacją, fot. T. Gmerek

Ziemia Kłodzka nr 312-314/styczeń-marzec 2022

10
temat, choć w niektórych pojawiają się, wspomniane już wyżej,
lakoniczne zapisy twierdzące, że
veraikon trafił do kamienicy przy
ul. W. Łukasińskiego po rozbiórce
klasztoru augustianów w 1627 r.
I być może tak właśnie było (?).
Niestety, autorzy tak sformułowanych zdań, nie podają źródła
tych informacji 35. Być może rację ma, cytowana już tu historyczka sztuki, sugerująca, że:
„[…] przyczyną, dla której zdecydowano się przenieść tablicę
pamiątkową na Przedmieście
Ząbkowickie, zamiast umieścić
ją w bardziej odpowiednim miejscu (tj. przy jednej z ulic dotkniętych historycznym pożarem –
Czeskiej lub Szalejowskiej,
ob. Armii Krajowej), było ogromne zniszczenie wspomnianych
ulic bombardowaniem miasta
w roku 1622 oraz równie brzemiennym w skutki wybuchem
prochu w tamtych rejonach
miasta w 1627 r.” 36 Rzeczywiście, wobec tak dużych zniszczeń należało poszukać bardziej
odpowiedniego miejsca na wyeksponowanie zabytkowej płyty. Nasuwa się tu jednak pewna
wątpliwość. Otóż, zniszczenia
spowodowane działaniami
wojennymi w Kłodzku w roku
1622 nie ominęły także obecnej
ul. W. Łukasińskiego. I tu zniszczenia były znaczne, przetrwać
zdołały tylko nieliczne położone tam budynki 37. Być może
do któregoś z takich, przynajmniej częściowo, ocalałych domów trafił veraikon, by, przeleżawszy dwa wieki w piwnicy
lub na strychu (?), w 1838 roku,
według odnalezionych danych,
na nowo zaistnieć w przestrzeni
publicznej miasta.

Budynek ten (dziś nie istnieje, w tym samym miejscu
znajduje się nowy, powstały
w latach 90. XX w. dom mieszkalny), według ocen historyków
sztuki pochodził z ok. 1800 r.41
lub był nieco starszy, późnobarokowy, z XVIII w.42 W roku 1838
budynek został gruntownie przebudowany, uzyskując neoklasycystyczny styl i skromny portal
z wykutą datą przebudowy.
Według wspomnianej relacji
prasowej, tablica została przeniesienia na frontową ścianę
kamienicy w maju 1898 r. Wtedy też, w ponownie wykutej
za veraikonem wnęce, zdeponowano tę samą, odkrytą podczas
przenosin veraikonu glinianą
urnę i jej zawartość, tj. będący
w nienajlepszym już stanie dokument potwierdzający datę wmurowania (w 1838) płaskorzeźby
w ścianę domu od ogrodu, jego
sporządzoną w 1898 r. kopię, losy
i monety.
Od tego momentu veraikon
pozostawał na froncie tego
domu do początku lat 90. XX
wieku, a więc niemal 100 lat. Z
pewnością nic nie mówił pierwszym, osiadłym tu po 1945 r. polskim mieszkańcom miasta, dopóki informacja o płaskorzeźbie
nie znalazła się w edytowanym
w 1947 r. opracowaniu autorstwa
Bohdana Bilińskiego (1903-1962),
ówczesnego kierownika Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kłodzku.
Niewielka książeczka, obok zarysu dziejów miasta, przynosiła

też lakoniczną prezentację jego
zabytków, w tym informację, że
przy ul. W. Łukasińskiego: „Przy
domu nr 21 wmurowana jest płaskorzeźba z obliczem Zbawiciela, pochodząca ze zniszczonego
w roku 1622 kościoła i klasztoru
Kanoników Regularnych…”43.
Nie posiadamy wiadomości,
czy zabytkowa tablica poddawana była po roku 1945 jakimkolwiek zabiegom renowacyjnym?
Wypada w to wątpić, skoro, jak
wynika z przeglądu prac konserwatorskich wykonanych w Kłodzku w latach 1945 - 1995, sam
dom o numerze 21, nie został
uznany za obiekt o jakiejkolwiek
wartości architektonicznej, historycznej czy naukowej44, stąd też
nie został objęty, prowadzonymi
wówczas w niektórych rejonach
Kłodzka, pracami renowacyjnymi45. Już z początkiem lat 90.
XX w. budynek z umieszczonym
na nim veraikonem był właściwie ruiną. Zdewastowany
i opustoszały, przeznaczony
został do rozbiórki (część zabudowań tej ulicy wyburzono już
w latach 1968 - 1970, kolejne
w latach 80. i na początku 90. XX
wieku). Jak podkreślają fachowcy, był to jeden z wielu takich
obiektów na terenie miasta, nie
konserwowany i nie remontowany od lat, stąd też obarczony
rozlicznymi usterkami46.
Nim jednak doszło do planowanej rozbiórki kamienicy,
21 stycznia 1993 r. w godzinach
wieczornych „na oczach prze-

Lokalizacja 3:
ul. W. Łukasińskiego,
dom nr 21 (dawniej 51),
ściana frontowa
Veraikon pozostawał zawieszony na ścianie domu, zwróconej w stronę twierdzy przez
60 lat, do czasu, gdy na wniosek
kapitana Hugo Wiese und Kaiserswaldau (1844-1903), mieszkającego wówczas w Kłodzku historyka i pisarza wojskowego38,
w 1898 r. płaskorzeźbę przeniesiono ze ściany od strony ogrodu na front domu, opatrzonego
już w tym czasie numerem 2139,
i wmurowano między oknami
w partii przyziemia40.

Veraikon we wnętrzu Muzeum Ziemi Kłodzkiej, stan po konserwacji, fot. T. Gmerek

chodniów, wykuto zabytkową
płaskorzeźbę”47. Wraz z veraikonem skradziono też, wmurowaną
we wnęce za tablicą, ceramiczną urnę wraz z jej zawartością.
Na szczęście policji udało się
dość szybko odzyskać skradziony
veraikon48. Decyzją władz miejskich przekazano go wówczas
do Muzeum Ziemi Kłodzkiej49.
Lokalizacja 4:
Muzeum Ziemi Kłodzkiej,
dziedziniec muzealny
Zabytek przekazany w 1993 r.
do kłodzkiego muzeum wymagał
konserwacji. Przeprowadziła ją
w 1995 r. wrocławska pracownia
SOL Sławomira Oleszczuka, artysty plastyka, dyplomowanego
konserwatora dzieł sztuki. Dopiero po oczyszczeniu kamienia, usunięciu zabrudzeń oraz
uzupełnieniu ubytków50,veraikon zawieszono na dziedzińcu
muzeum, na ścianie klatki schodowej (elewacja wschodniego
skrzydła dawnego konwiktu
jezuickiego).
Nie był to pierwszy kamienny
zabytek, który został wyeksponowany na dziedzińcu Muzeum
Ziemi Kłodzkiej. W tym miejscu
bowiem, na początku lat 80. XX
wieku, utworzono lapidarium będące schronieniem, dla często
reprezentujących wysoki poziom
artystyczny, rzeźb i detali architektonicznych, bądź ich fragmentów, z obszaru ziemi kłodzkiej,
pochodzących z obiektów zagro-
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żonych katastrofą budowlaną.
Z a i n s t a l ow a ny w t y m
miejscu veraikon można było
podziwiać przez ponad 20 lat,
do czasu, gdy kolejna, dokonana
w roku 2016, ekspertyza konserwatorska jednoznacznie stwierdziła, że dalsze eksponowanie
zabytku na zewnątrz będzie
niekorzystne dla obiektu51. Veraikon został więc zdemontowany
i przeniesiony w bardziej stabilne warunki, co miało go
ochronić przede wszystkim
przed niszczącym działaniem
czynników atmosferycznych.
Przeprowadzono też wówczas
niezbędne, mające charakter

tymczasowy, zabiegi interwencyjne chroniące zabytek
do czasu przeprowadzenia
pełnej konserwacji obiektu,
na którą trzeba było dopiero
pozyskać fundusze. Piaskowiec,
z którego wykonano veraikon
był bowiem w dużym stopniu
osłabiony, miał m.in. zwietrzałą,
w wielu miejscach wypłukaną przez wody opadowe powierzchnię i gdzieniegdzie głębsze spękania52. Tak więc dopiero
po przeprowadzeniu w roku
2020 prac konserwacyjnych53,
veraikon znalazł swoje kolejne,
piąte już miejsce, tym razem
we wnętrzu muzeum.
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Lokalizacja 5:
Muzeum Ziemi Kłodzkiej,
wystawa Z dziejów Kłodzka
Obecnie veraikon znajduje
się na stałej, otwartej w roku
2012, monograficznej wystawie
poświęconej ponad tysiącletniej historii Kłodzka. Na dwóch
kondygnacjach muzeum –
w podziemiach oraz na parterze –
zaprezentowane zostały dzieje
miasta, począwszy od pierwszej
o nim wzmianki zapisanej w Kronice Czechów przez kronikarza
Kosmasa, aż do tzw. powodzi
tysiąclecia w 1997 r. Ze względu na czas powstania veraikon

umieszczony został w części poświęconej okresowi średniowiecza. Warto go obejrzeć, do czego
gorąco namawiam, już chociażby
dlatego, że obiekt ten jest obecnie, jak przez lata słusznie podkreślali zarówno niemieccy, jak
i polscy historycy, jednym z nielicznych zachowanych świadków
historii nieistniejącego od kilku
wieków kościoła i klasztoru augustianów. Miejmy nadzieję, że
veraikon przetrwa w tym nowym
miejscu, chroniony i podziwiany
tak jak na to zasługuje, przynajmniej następne 500 lat.

Przypisy:
1 Konserwatorska dokumentacja powykonawcza prac przy ośmiu rzeźbach kamiennych
zlokalizowanych na dziedzińcu siedziby Muzeum Ziemi Kłodzkiej…, oprac. B. Opiłło,
Kraków 2020, nr inwent. 978/DM, w zb. Biblioteki Naukowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej
[dalej: BN MZK].
2 Inskrypcja (łac. inscriptio – napis), napis wyryty w twardym materiale, np. w marmurze,
kamieniu, zwykle na nagrobkach, tablicach pamiątkowych, murach, monetach, zob. np.
Słownik wyrazów obcych, wydanie nowe, red. E. Sobol, Warszawa 1999, s. 477.
3 Nie wspomina o niej żadna Ewangelia, a jedynie apokryfy – pisma nie uznawane przez
Kościół za wiarygodne, zob. np. liturgia.wiara.pl/doc/419003.Chusta-Weroniki
4 Zob. np. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 1265.
5 U. Janicka-Krzywda, Patron – atrybut – symbol, Poznań 1993, s. 84.
6 Np. R. Becker, Nachträge und Berichtigungen zu Hans Lutsch Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien…, „Die Grafschaft Glatz” [dalej: Grafsch. Gl.] Jg. 19:
1924, s. 27; A. Heinke, Die Grafschaft Glatz, Breslau 1941, s. 197; Zabytki Kłodzka, tekst
A. Broniewska, Wrocław 1975, s. 35; Kłodzko, dzieje miasta, red. R. Gładkiewicz, Kłodzko
1998, s. 193; K. Głaz, Kłodzko. Miejsca znane i zapomniane, Kłodzko [b. d.], s. 6.
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wobec ich postępującej destrukcji, „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” [dalej: ZMZK]
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BLAHOSLAVENÝ O. GERHARD HIRSCHFELDER
Gerhard Franziskus Johannes Hirschfelder (* 17.
února 1907 Kladsko; † 1. srpna 1942 koncentrační tábor
Dachau) německ ý k něz
kladského římskokatolického
děkanátu Pražské arcidiecéze,
charismatický duchovní pastýř
a nezlomný ochránce mládeže
před nacismem. Vězněný gestapem, umučený v německém
koncentračním táboře. Mučedník katolické církve za ochranu
pokladu víry a lidskosti. 19. září
2010 blahořečený v katedrále
diecéze Münster.
1. Životopis
Narození a křesťanská
iniciace
Narodil se v nejstarší městské čtvrti, před dřívější Zelenou
bránou – v bytě rodičů jeho
matky – v 16 hodin, jako nemanželský syn majitele obchodu
s látkami – Oswalda Wolffa a
domácí krejčové – slečny Marie Hirschfelder (*13 XII 1881;
† 16 II 1939, dcery litografa Augusta Hirschfeldera (* 1841 v
Głogowie; † [?]) a Agnes rozené
Schwantag (*[?]; †17 II 1939).
19. 2. byl pokřtěn v kladském kostele Nanebevzetí nejsvětější Panny Marie kaplanem
Augustynem Bertmannem (dostal tři jména: Gerhard, Franziskus a Johannes). Liturgického
obřadu se zúčastnil pouze jeho
křestní otec Franziskus Hirschfelder, sklářský mistr (rodný
bratr Marie) a chybějící svědky
zastoupil místní zvoník. Gerhard obdržel jako jedenáctiletý
v tom samém farním kostele
svátost biřmování (tehdy přijal
jméno Benedikt).
Dětství
Jako chlapec bydlel Gerhard nejprve nedaleko kladské
radnice, dříve ulice Šalejovská
10 (nyní ulice Armii Krajowej
6), po pěti letech v budově
bývalého hotelu „Zum weissen Lamm” (dnes v ulici Wojska Polskiego 6). Od dětství si
nejraději hrál na sloužení mše,
už tehdy pronášel "plamenná"
kázání.

Vzdělání základní a gymnaziální
Po dosažení šesti
let navštěvovat základní školu (něm. Volksschule nebo Knabenschule –
pojmenovanou také na počest tehdejšího starosty města
Kladska Franz-Ludwig Schule,
na ulici dříve Ząbkowické, nyní
Gymnázium č. 1 Adama Mickiewicze, ul. Wyspiańského 2). Po
ukončení čtvrté třídy měl několikaměsíční přerušení, po němž se
stal žákem Královského katolického gymnázia ve Starém Městě,
které sídlilo v budově bývalého
jezuitského kolegia (něm. Staatliches Katholisches Gymnasium zu
Glatz; nyní Chrobrého, ul. Wojska Polskieho 11). Po osm let tu
získával vzdělání a vychování.
3. března 1927 složil maturitní
zkoušku (vysvědčení potvrzuje
nadání hudební a grafické, ale
obsahuje také známku nedostatečnou z řeckého jazyka).
Mládí
V době gymnaziálního studia
působil jako člen, později také
moderátor mládežnického katolického církevně-liturgického
hnutí Quickborn. Organizace
vznikla v Nyse v r. 1909 a do r.
1933 stál v jejím čele kněz prof.
Romano Guardini; už v roce 1920
je známá v celém Německu jako
významná Federace katolické
mládeže (organizace se stala
po válce určitým vzorem pro
hnutí Światło-Życie, tzv. Oázy,
kněze Františka Blachnického).
Křesťanské hodnoty a také postoje udržované v Quickbornu
zformovaly a scelily osobnost
Gerharda, rozvíjely u něho mužnost, odvahu a nadání. A právě
tady nalezl cenné zkušenosti,
přátelství a základy pro svou budoucí práci duchovního pastýře,
zejména mezi mládeží, v oblasti
lidské a církevně-liturgické. Jeho
působení v Quickbornu pokračovalo i v období po vysvěcení.
Teologické studium
a vysvěcení na kněze
Fakt, že byl G. H. nemanželským dítětem, byl kanonickou
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překážkou na cestě k vysvěcení
na kněze (CIC z r.1917 kán. 984,1);
avšak právem se mu dostalo požadovaného souhlasu církevních
autorit. V období 4. IV. 1927 –
2. V. 1931 žil na Tumském ostrově
v konviktu studentů teologie a
dokonce byl zvolený děkanem
absolventů. Filozoficko-teologické studium absolvoval na
teologické fakultě Vratislavské
univerzity (něm. Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität; jejíž
profesorský sbor tvořila skupina
významných profesorů, v letech
1902–1954 bylo mezi nimi dokonce jedenáct nobelistů). V té
době ukončili studium kromě
Gerharda ještě tři další studenti
z Kladska, kteří využívali děkanské finanční podpory udělované
prostřednictvím tzv. Priesterhilfswerku.
Po přijetí čtyř nižších svěcení v měsíčních intervalech získal
tři následující vyšší: subdiakonát
(22. XI. 1931), o pět týdnů později diakonát (29. XII. 1931) a
31. ledna 1932 ve vratislavské
katedrále přijal z rukou vratislavského metropolity kard. Adolfa

Bertrama (1914–1945) svátost
kněžství. I nadále však zůstával
duchovním arcidiecéze pražské a
podléhal církevní jurisdikci kardinála Karla Kašpara (1932–1941).
Od té chvíle náležel do skupiny
okolo 140 duchovních tvořících
kladský děkanát a pruskou část
pražské metropole. Struktura
děkanátu sestávala z 55 farností a 9 léčeben. V r. 1933 žilo na
území Kladska 124 507 obyvatel,
z toho 107 228 katolíků, 13 501
protestantů a 194 židů. V r. 1941
sloužilo 160 tisícům zdejších katolíků 140 diecézních kněží a 34
řeholníků. Březnových voleb do
Reichstagu r. 1933 se zúčastnilo
87,1 % obyvatel kladského kraje (63 903 osob). Zvítězila strana
NSDAP (26 954) nad katolickou
stranou Zentrum (19 856).
Nemanželský původ kněze
Gerharda Hirschfeldera zapříčinil,
že z rozhodnutí kněze probošta
doktora Franze Monse, mohl
první mši svatou nově vysvěcený kněz sloužit 1. února 1932 jen
ve skromném, komorním provedení, pouze s účastí nejbližších.
Místem eucharistické slavnosti
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byly nevelké lázně Dlugopole,
24 km vzdálené od Kladska (měly
okolo 500 obyvatel), přesněji kaple Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Pana Jezusa (Sester služebnic Nejsvětějšího Srdce Pána
Ježíše). Na obrázek ze slavnosti
umístil kněz Gerhard výmluvné
motto: "Kristus náš velikonoční
beránek byl zabitý. Aleluja!"
Charizmatické osobnosti
a duchovní, s nimiž se
G. H. setkal
Jako člen společenství kněží
náležejících k mezinárodnímu
katolickému Hnutí Schönsatt
založenému v roce 1914 Josefem Kentenichem SAC), čerpal
z jeho charakteristické duchovnosti, jež má roli mariánskou,
pedagogickou a apoštolskou.
V Čermné i v Bystřici Kladské
plnil s velkou oddaností funkci
předsedy i církevního asistenta
pro místní společenství, zejména
pro mezinárodní sdružení dělníků nazývané Kolpingova rodina
(v úsilí o důstojný život řemeslníků a zaměstnanců ho založil
v r. 1841 kněz Adolph Kolping).
Kněz Gerhard udržoval kontakt
především s redemptoristy specializujícími se na lidové misie,
v jejichž duchovnosti hledal
nábožensko-pastorální vzory.
Od r. 1900 rozvinuli redemptoristi duchovní péči v mariánské
svatyni v Bardu Slezském; v
osobních listech kněze Gerharda
se zachoval posmrtný obrázek
významného redemptoristy
Franze Xawera Franze (* 11. XII.
1864, Čermná; † 13. III. 1926,
Vratislav). Zřídka se vyskytující
formu identifikace s duchovností
kongregace redemptoristů dokumentuje také podpis Gerharda
Hirschfeldera zachovaný na lístku z prvního svatého přijímání:
"Kněz Gerhard Majella Hirschfelder” [leden 1937].
Kněžská služba
Desetileté období kněžského
života a kněžské služby Gerharda
Hirschfeldera lze rozdělit na tři
etapy. První tvořila sedmiletá
práce farního vikáře ve farnosti
svatého Bartoloměje apoštola v
Čermné. Druhá zahrnuje necelé tři roky služby jednak v úřadě
farního vikáře farnosti svatého
Michala v Bystřici Kladské a
duchovního pastýře mládeže v

kladském děkanátu. Třetí, sotva
dvanáctiměsíční etapu života
významného obyvatele Kladska, zahrnuje zatčení a pobyt
ve dvou vězeních – kladském
a vídeňském (1. VIII. 1941 – 24.
XII. 1941), a také více než sedm
měsíců v koncentračním táboře Dachau (27. XII. 1941 – 1. VIII.
1942).
Vikář „českého koutku” –
farnosti svatého
Bartoloměje apoštola
v Čermné, sdružující
mnoho vesnic (1932-1939)
Po dobu prvních sedmi let
(1. IV. 1932 – [?] II. 1939), jako
29. farní vikář v historii, sloužil
kněz Gerhard po boku cukrovkou
nemocného probošta Augustina
Hauffena (* 03. VI. 1885; † 11. IX.
1939). Zabýval se duchovní péčí
o děti a mládež a často zastupoval nedisciplinovaného otce
správce farnosti. V r. 1933 měla
Čermná 2041 obyvatel a celá farnost zahrnovala 7 vesnic a více
než 4400 věřících (v nedaleké
Kudově, předních kardiologických lázních Německa žilo tehdy
1855 lidí a v r. 1939 už 2199). V
době voleb do Reischtagu 5.
března 1933 obyvatelé Čermné
odevzdali 315 hlasů NSDAP a
868 ostatním stranám. Zatímco v předešlých parlamentních
volbách 6. června 1920 získala
katolická strana podporu dokonce 777 hlasů a ostatní strany 170
(viz. N. Bartonitschek, Grenzeck/
Tscherbeney von A bis Z, Stolberg 2007, str. 61).
Duchovní vesnické farnosti
Čermná, tzv. "českého koutku",
zahrnovali duchovní péčí okolo
4,5 tisíce věřících. Sloužili ve třech
kostelech, čtyřech klášterních kaplích, v objektu Caritas, v místech
formování ženské a mužské
mládeže, jakož i při setkáních s
okolními sedmi společenstvími
nebo mnoha sdruženími. Pokud
jde o udílení svátosti křtu, od 8.
4. 1932 do 12. 2. 1939 kněz Gerhard pokřtil ve farním kostele na
449 dětí z celkových 634 osob
přijatých do církve.
Na území farnosti Čermná
působilo mnoho sportovních
sdružení (Sportclub Preußen
23 se sekcí kopané a gymnastiky, lyžařský klub Rauhreif a
Militär-Verein) a také kulturně
společenských (dobrovolná požární ochrana, divadelní kroužek,
skauti, Kreuzbund, Kolpingfami-
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lie i Jungkolping) [*1]. Při kostele
existoval sbor, mariánská kongregace, svaz katolických žen a
sdružení mládeže, které se stalo
nelegální v okamžiku vzniku Hitlerjugend (na fotografii vpravo
– kněz G. H. se skauty z Čermné).
Kněz Gerhard Hirschfelder
měl mezi faráři několik přátel a
oddaných kolegů. Vedle obětavé
služby, svou radostnou a klidnou povahou svědčil o evangelní otevřenosti. Prorockým
kázáním a nekompromisními
morálními zásadami vydával
zářivé svědectví života. Těmi
hodnotami v krátkém čase dosáhl uznání pražského metropolity i přízně probošta Augustina
Hauffena a ohromné popularity
mezi mládeží i dospělými [ *2].
Je zřejmé, že se stal, zvláště na
poli formování mladého pokolení, nepohodlným a dokonce
nežádoucí konkurencí pro propagátory násilí ateistických vůdců
NSDAP, kteří utvářeli kult vůdce
národa jako "nového mesiáše".
Kromě toho, že z vesničky Slané
(část farnosti Čermná) pocházel
čelní politik NSDAP švec Pavel
Škoda (* 29. VI. 1901; † po 20. IV.
1945), prvořadým protivníkem a
hlavním strůjcem pronásledování
kněze Gerharda gestapem byl
místní předseda NSDAP Arno
Rogard (původním jménem
Rogowski * 2. VI. 1895 Lázně
Dušniky). Tento nevěřící fašista
pracoval jako učitel jak v Čermné,
tak v evangelické škole v Lázních
Kudova.
Nezlomný a charismatický
kněz Gerhard vychovával mládež
v evangelním duchu a jeho učení, jakož i náboženská mystéria
nebo divadelní hry se těšily
mezi mladými lidmi velkému
zájmu. Přes nacistická omezení,
nadále s radostí a uspokojením
pokračoval v liturgické službě.
Důsledkem byly různé způsoby
zastrašování a zadržování charismatického duchovního. Gestapo
používalo sledování, ostentativně stenografovalo kázání faráře,
zvalo jej k výslechům. Kněz Gerhard byl několikrát zbitý fašistickými ozbrojenci.
Obhajoval transcendentní
charakter člověka, ale nevystupoval v kázáních přímo proti nacistům. V rámci možností inteligentním a obětavým způsobem
duchovně podporoval členy nelegálních katolických organizací.
Konal tak podle vzoru prorocké
strategie zakladatele Schönstattského hnutí kněze J. Kenteni-

cha SAC. Podobně jako tento
významný pallotín (podle názoru
sv. Jana Pavla II. je kněz Kentenich "jeden z největších farářů
XX. století") chránil kněz Gerhard
duši národa, umírající víru, pobožnost a úlohu modlitby, čímž
bránil šíření národně-socialistické ideologie. Neochvějný vikář
shromažďoval mládež z Čermné
a ostatních přidružených vesniček kolem křesťanských hodnot
(shromažďoval ji na společných
modlitbách u četných kapliček
při cestách).
Farní vikář farnosti svatého
Michala v Bystřici Kl.
a duchovní pastýř mládeže
země kladské 1939–1941
Křesťanské agere contra
knězi Gerhardu Hirschlederovi
mělo za následek, že byl "pod
lupou" a neustále "na mušce"
gestapa. Kromě toho v roce přemístění do Bystřice Kladské, tedy
do větší a navíc městské farnosti, ztratil dvě nejbližší osoby [
*3]. První bolestná rána přišla
16. února. V proudu Kladské
Nisy zahynula jeho matka Marie (*13. XII. 1881). V důsledku
pronásledování nacisty odešla
do Otcova domu v pouhých
54 letech. Syn ji pochoval sám,
protože nikdo jiný se nechtěl
vystavovat vydírání a nátlaku.
Následující den zemřela jeho
babička Agnes (rozená Schwantag, narozená v Krzelowě u Wołowa). Po přemístění do Bystřice
Kladské v srpnu 1939 si byl nezlomný farář vědom množství
na něho číhajících nebezpečí a
sepsal testament a prostřednictvím pojišťovatele spojeného s
Unií Kaplanskou "PAX" uzavřel
vlastní životní pojistku ve výši 5
tisíc marek, aby v případě smrti
finančně podpořil generální arcibiskupský vikariát v Kladsku.
V době od února 1939 do
prvního srpna 1941, tedy po
necelé tři roky, z rozhodnutí
probošta doktora Franze Monse (od 1937 kladského děkana
a zplnomocněnce metropolity
pražského) *4 kněz Gerhard sloužil jako vikář farnosti svatého
Michala v Bystřici Kl., zpočátku
po boku probošta Piusa Junga
(1910-1940). Změna místa výkonu kněžské služby mu měla dopřát chvíli klidu před narůstající
šikanou od nacistů. Ve farnosti
sloužili kromě probošta ještě dva
duchovní.
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V říjnu 1939 se vikářem vyšší
hodnosti, tedy tzv. starším, stal
kněz Adolf Langer (*4. XI. 1902,
† 06. VI. 1965). Pocházel ze vsi
Słone, ve farnosti Čermná. Těšil se
autoritě mezi duchovními země
kladské a stával se potenciálním
kandidátem na úřad velkého
děkana kladského. Po smrti
probošta Junga v lednu 1940
byl jeho nástupcem až do roku
1946. Kněz Adolf a Gerhard se
znali ze studií. Dobře si rozuměli
a dokonce se přátelili. Kněz Gerhard měl pevnou, nekompromisní a otevřenou povahu. V práci
byl nadále důsledný, rozhodný a
srdnatý. Na přelomu let 1939/40,
po zrušení výuky náboženství na
základních školách a gymnáziích,
zavedl charizmatický duchovní
hodiny náboženství pro děti a
mládež v kostele a mládež zval
do rodinných domů na tzv. hodiny víry (na snímku vlevo kněz
Gerhard v rodině Pabelů v r. 1941,
z arch. kněze TF.) [ *5]. V červenci 1939 byl generálním vikářem
prelátem Franzem Monsem
jmenován duchovním pastýřem
mládeže kladského děkanátu.
Tak na jedné straně vedl setkání
osob odpovědných za formování
mladého pokolení v jednotlivých
sektorech děkanátu, a na straně druhé organizoval společné
poutě do Vambeřic a k Panně
Marii Sněžné. Zúčastnilo se jich
několik tisíc mladých lidí z celého regionu Kladska. 8. června
1941, tedy necelé dva měsíce
před uvězněním, se uskutečnila
poslední velká pouť do Vambeřic,
které se zúčastnilo, i navzdory současně probíhajícím vojenským
cvičením mládeže, 2300 děvčat
a chlapců (na snímku vpravo, z
archivu kněze TF). Při této příležitosti celebroval kněz Gerhard
slavnostní mši svatou s kázáním.
Nezlomný občan Kladska připravoval důsledně v křesťanském
duchu jemu svěřené "jaro církve".
Vůdci nacistické strany mu předhazovali, že odvádí mládež od
stranických organizací Hitlerjugend a Bund Deutscher Mädel.
Stále častěji byl špehovaný. Varovali ho a hrozby uváděli v čin. Využívali taktiku odposlouchávání
kázání a předávání jejich obsahu
odpovědným úřadům. Za protinacistické názory, jednoznačná
vyjádření a neochvějné zásady
byl duchovní pastýř mládeže
neustále sledován a mnohokrát vyslýchán gestapem. Tajná
politická policie ho pokládala
za nepřítele národa a Třetí říše.

V důsledku toho, na doporučení
nacistického vedení, ozbrojenci
z řad Hitlerjugend vykonaly akty
profanace sakrální architektury,
čímž do hloubi duše otřásly katolickým společenstvím Bystřice
Kl. (střílely do dřevěného kříže
Božích muk u poutní cesty do
vsi Wyszki a zničily hlavy čtyř
svatých z kapličky z osmnáctého století stojící při cestě). V
nedělním kázání, bezprostředně
po barbarském činu, kněz Gerhard Hirschfelder, v narážce na
nacistický režim, hájil posvátnost
devastovaných náboženských
symbolů, sloužících k péči o
transcendentní rozměr člověka.
Nakonec zformuloval závěrečnou
diagnózu: "Kdo ze srdce mládeže
vytrhává víru v Krista – je zločincem"[ *6]. Uvedená slova se stala
bezprostřední příčinou zatčení
faráře dne 1. srpna 1941 v Bystřici Kladské. Gestapo to provedlo
ostentativně, aby demonstrovalo
svou moc a rozhodnost. Nepoddajný obhájce křesťanské identity byl zatčen v průběhu hodiny
věrouky s mládeží a převezen do
kladského vězení.
Zatčení, transport, vězení,
koncentrační tábor Dachau
Z okruhu asi 140 kněží kladského děkanátu nejméně 30 duchovních (mezi nimi 2 mniši) se
setkalo ve 30. a 40. letech s represemi ze strany gestapa (časté
sledování, výslechy, zákaz výuky
katechismu nebo vysoké finanční
pokuty) [*7]. V této skupině byli
kromě významného zástupce
Kladska i jeho dva přátelé – kněz

Adolf Langer (od r. 1940 probošt
Bystřice Kladské) a kněz Konrad
Leister (*9. II. 1908 v okolí Bystřice Kladské, †24. X. 1981; neukončená doktorandská studia
teologie, talentovaný kazatel,
evangelizátor a také literát, od
r. 1940 probošt ve Wójtowicích
u Bystřice Kladské).
S výjimečnou péčí se snažilo gestapo "umlčet" především
kněze Gerharda Hirschfeldera
– duchovního pastýře mládeže
kladského děkanátu (o tuto sociální skupinu se němečtí nacisté
zajímali zejména). V r. 1941 strávil
neoblomný kněz jako farní vikář
Bystřice Kladské více než čtyři
měsíce v kladském vězení, bez
jakéhokoliv rozsudku (1. VIII. – 5.
XII. 1941). V touze připodobnit se
Kristu a zůstat věrný duchovní
misi a k vlastnímu užitku zde napsal Rozważania Drogi Krzyżowej
(Úvahy o křížové cestě). O nehasnoucím duchu pastýřské lásky
kněze Gerharda svědčí mimo
jiné fakt, že právě tady sepisoval
Komentarze do listów św. Pawła Apostoła Narodów (Komentáře k listům sv. Pavla, apoštola
národů). Nezlomný duchovní v
sobě různými způsoby utvářel
kněžskou identitu, a také upevňoval vědomou a dobrovolnou
připravenost k odevzdání života.
5. prosince 1941 byl bez soudního rozsudku převezen vlakem z Kladska nejprve do Vídně,
kde prožil mimo jiné vánoční
svátky [ *8]. Dne 27. prosince
1941 byl na dobu necelých osmi
měsíců zavřen v koncentračním
táboře Dachau (bylo zde vězněno
2 796 kněží, z toho až 1.780 z Polska; momentálně je to v Evropě

Fr. Gerhard Hirschfelder s rodinou Pabelů v roce 1941.

největší hřbitov duchovních). V
soupisu římskokatolických farářů
je uveden pod číslem 841, a jako
vězeň koncentračního tábora byl
identifikován pod pěticiferným
číslem 18972. Nezlomná víra v
Boží lásku a smysl oběti, která
jej se spásonosným utrpením
Krista, dominovaly v úvahách
a dopisech duchovního. První
dva měsíce strávil v bloku 30 s
přísnějším režimem, určeným
hlavně pro polské kněze. Od 24.
března 1942, kvůli zhoršujícímu
se zdraví, přežil posledních necelých pět měsíců v lépe vybaveném bloku č. 26 pro německé
kněze (s kaplí a oficiálně slavenou liturgií) [ *9].
Smrt
Kněz Hirschfelder byl vysokého vzrůstu a štíhlé postavy.
Nelidský a výjimečně tvrdý život v koncentračním táboře, v
továrně na smrt Dachau, těžce
podlomila jeho zdraví. V důsledku toho se ocitl u konce svých
sil a 1. srpna 1942 po několika
dnech zápasu o život zemřel. Svůj
krátký pozemský život ukončil
v táborovém lazaretu. Oficiálně
zemřel na zápal pohrudnice, ve
skutečnosti na krajní vyčerpání
a podvýživu. Odešel v mladém
věku v nedožitých 36 letech, po
desetiletém vykonávání kněžské
služby. O úmrtí informoval velitel
tábora jediného člena rodiny –
strýce Clemense Hirschfeldera
(Kudowa-Zdrój, Zakrze 72), rutinním a strohým dopisem z 10. srpna 1942. Současně představitelům církve v Kladsku a v Praze byl
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přikázán tichý pohřeb. V zásilce
z Dachau byl údajně popel těla
Gerharda Hirschfeldera z kremace 4. září 1942. Urna byla uložena
do hrobu v malé dřevěné rakvi
na hřbitově u farního kostela v
Lázních Kudova, v Čermné.
2. Vděčná paměť kněží
a věřících
Na památku mučednické
smrti milovaného farního vikáře se mezi věřícími a odchovanci spontánně rozvinul kult
úcty k jeho osobě [*10]; avšak v
poválečném období se zastavil
přesídlením obyvatel Kladska do
Německa. Věrní přátelé z diecéze
Münster – kněz Adolf Langer (na
snímku vpravo, z arch. kněze T.F.)
a kněz Karl Leister – zredigovali
a publikovali první verzi vzpomínek a životopis. Kněžské výročí Gerharda Hirschfeldera bylo
připomínáno zejména při pouti
věřících Kladské župy do svatyně Bolestné Matky Boží v Telgtě.
O zachování paměti a dědictví
kněze Gerharda Hirschfeldera
usilovali také jeho odchovanci,
účastníci poutí a náboženských
shromáždění. Mezi posledně
jmenovanými byla také Barbara Franke (* 1922 Lewin Kł.). Ta
po dohodě s prelátem Franzem
Jungem (kladským děkanem v
Německu) iniciovala vyhledávání
svědectví a vzpomínek o tomto
mučedníku z koncentračního
tábora v Dachau. Na konci 20.
století byla prostřednictvím
diecézního biskupa v Hradci
Králové Mons. Dominka Duky
OP procesní svědectví doplněna
o devítibodový dotazník a sesbírána i mezi bývalými obyvateli
„českého koutku“ žijícími v České
republice [*11].
3. Proces svatořečení
Jako nezlomný duchovní
pastýř mládeže se stal kněz
Gerhard především pro mladou generaci vzorem věrného
odvážného přátelství s Kristem
a připravenosti odevzdat svůj
život při poslání duchovního
pastýře [*12]. Jako uvědomělý
mladý křesťan a odvážný svědek
a obránce křesťanských hodnot
je dodnes uctívaný Němci, Poláky
a Čechy [ *13].
Proces svatořečení Gerharda Hirschfeldera byl zahájen 19.
září 1998 v katedrále Sv. Pavla

apoštola v Münsteru koncelebrovanou mší svatou pod vedením
biskupa Joachima Reinelta, ordináře drážďansko-míšenské diecéze, pocházejícího z Nové Rudy.
27. března 2010 papež Benedikt XVI. uznal smrt skon kněze
Gerharda za mučednickou smrt.
Slavnost blahořečení se konala
19. září 2010 taktéž v katedrále
v Münsteru. Slavnostní koncelebrovanou liturgii vedl tentokrát
kolínský metropolita kardinál Joachim Meisner (narozený ve Vratislavi) [ *14]. Koncelebranty byli
tři kněží narozeni v Kladské župě:
bývalý nuncius arcibiskup Erwin
Josef Ender z Říma, biskup Joachim Reinelt, prelát Franz
Jung z Münsteru a také arcibiskup Dominik Duka OP, primas
český a metropolita pražský,
biskup Ignacy Dec ze Svidnice[
*15] a biskup Felix Genn, ordinář
diecéze Münster. 10. října téhož
roku mladá diecéze svidnická (v
Lázních Kudova, Čermné, Bystřici Kladské a Lázních Długopole), poděkovala Bohu Otci za
dar dozrálé milosti a svědectví
evangelního života duchovního
průvodce kladského regionu –
blahoslaveného kněze Gerharda
Hirschfeldera [ *16].
4. Památka a liturgický kult
- Jako oznámení o smrti předsedy Kolpingovy rodiny, kněze
Gerharda Hirschfeldera, v koncentračním táboře v Dachau,
místopředseda téže organizace
v Čermné, Wilhelm Hanusch, pracující jako tiskař v Lázních Dušniky, vytiskl konspirativním způsobem (v rodném domě) na ruční
papír 100 exemplářů Medytacji
Drogi Krzyżowej, jejímž autorem
byl charismatický duchovní.
- Původní prostý hrob (zhotovený podle poslední vůle kněze
Gerharda), byl v souvislosti s jeho
blahořečením přemístěný blíže
k lodi farního kostela v Lázních
Kudova, Čermné. Náhrobek z
černého mramoru obsahuje
nápis ve třech jazycích (polském,
německém a českém).
- Na území farnosti svatého
Bartoloměje bylo v 19. a 20. století vytvořeno okolo 100 sakrálních
výklenků a nik a vybudováno 220
křížů a kapliček. Kněz Gerhard je
navštěvoval při různých příležitostech sám i společně s mládeží, a
tak ji vychovával k niterné důvěře
k Bohu. Věřící se vydávali v procesích, pod vedením kaplanů, ke
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křížům a kapličkám v tzv. dnech
kříže. Za účelem připomínky této
„školy modlitby pod otevřeným
nebem“, tj. iniciativy kněze Gerharda v době nacistických omezení, uspořádal kněz Tadeusz
Fitych v květnu 2009 polskou a
německou verzi výstavy věnované charismatickému duchovnímu
pastýři mládeže nazvanou „Boże
Młyny” ("Boží mlýny") – kříže a
kapličky při cestách na pohraničí kudovsko-náchodském (po
stopách kulturního dědictví Kladského regionu). Na 45 místech v
Polsku, Německu a Rakousku, se
přednášek, diskusí a pracovních
setkání věnovaných tomuto druhu památníků živé víry zúčastnilo
okolo 160 tisíc osob (na autorském portálu www.boze-mlyny.
eu nejsou zápisy počtu návštěv).
Tvůrce uvedené výstavy, za účelem připomínky Rubínu země
kladské, provádí dva autorské
výzkumné programy: 1. Kněz
Gerhard Hirschfelder – bohatýr ducha kladského regionu,
obránce víry, svatostánků a
náboženských symbolů; 2. Kněz
Gerhard Hirschfelder a Schönstattské hnutí. Kromě toho je
kněz Tadeusz Fitych autorem
tří knih (po dokončení dalších
jich bude pět) a více než 100
populárně-vědeckých a vědeckých publikací na téma života a
mise prvního blahoslaveného
svidnické diecéze (z toho jedna
biografie je v češtině).
— V Kladsku jsou po blahoslaveném knězi pojmenovány
ulice (nacházejí se nedaleko
farního kostela v obou místech
bydliště Gerharda Hirschfeldera)

a postarali se zde také o to, aby se
oslavilo první výročí blahořečení
nezlomného duchovního pastýře
mládeže kladského regionu.
- V průběhu let byly památné desky připomínající blahoslaveného kněze Gerharda odhaleny mj. v kostelech, v nichž
kněz sloužil mše, v mariánských
svatyních, které navštěvoval, a
rovněž v kladském vězení (na zdi
věznice byla tabulka zavěšena
v roce 2011 a kaple se jménem
tohoto významného občana
Kladska byla otevřena v r. 2019).
- Před několika lety celý
ročník seminaristů studia WSD
(Kněžský seminář) ve Svidnici,
si ještě před přijetím kněžského
svěcení 2016, zvolil blahoslaveného kněze G. Hirschfeldera za
svého patrona. Mnoho studentů
uvedené školy zpracovalo multimediální prezentace popularizující životní poslání bl. kněze Gerharda Hirschfeldera (nacházejí se
v dodatku č. 2-3 knihy T. Fitych,
List Boga. Błogosławiony ksiądz
Gerhard Hirschfelder heros ducha Ziemi Kłodzkiej, Lázně Kudova, Čermná 2015, další dodatky
obsahují scénáře večerních besed, soutěží, pracovních setkání,
výletů).
- Již před několika lety zřídila
nadace předválečných obyvatel
v Lázních Kudova, Čermná v ulici
B. Chrabrého 49 nevelký „Dům
setkávání“ pojmenovaný po
knězi Gerhardu Hirschelfelderovi.
- Liturgická vzpomínka na bl.
kněze Gerharda Hirschfeldera
připadá na 2. srpna v diecézi
Münster, a na 19. září ve svidnické diecézi. Nicméně po deseti

Fr. Gerhard Hirschfelder vede pouť mládeže do Wambierzyc.
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letech ode dne beatifikace kněze
Gerharda Hirschfeldera nemá
tento bývalý duchovní "českého
koutku" a mučedník koncentračního tábora v Dachau své místo
v liturgickém kalendáři českých
diecézí. Na internetových portálech pražské metropole není
ani jeho životopis.
5. Trasa blahoslaveného
kněze Gerharda
Hirschfeldera
Od r. 2011 existuje informačními tabulemi vyznačená
kulturně-turistická trasa blahoslaveného . kněze Gerharda Hirschfeldera, po níž lze rozjímavě
putovat po regionu Kladsko [
*17 ]. Její tři větve a následující
zastávky tvoří místa a sakrální
objekty (svatyně) spojené se
životem a kněžskou službou
nezlomného občana Kladska.
Označením trasy je oranžový
latinský kříž s písmenem H na
bílém pozadí.
1. etapa (celkem okolo
46 km): Kladsko Vambeřice, poutní kostel Navštívení Panny Marie
Karlov Čermná, hrob bl. kněze
Gerharda Hirschfeldera Lázně
Kudova

2. etapa (celkem okolo
45 km): Kladsko Zálesí, dřevěný
kostel sv. Anny Bystřice Kladská,
farní kostel sv. Michala Wyszki
Lázně Długopole Igliczna, svatyně Panny Marie Sněžné.
3. etapa (celkem okolo
24 km): Svatyně Panny Marie
Sněžné Puchaczówka Biała Woda
Marcinków Konradów Kąty Bystrzyckie, kaple bl. kněze Gerharda Hirschfeldera.
6. Citáty charismatického
duchovního pastýře
Texty kázání přednesených
bl. knězem Gerhardem Hirschfelderem v obou farnostech i při
poutích do mariánských svatyň
se do dnešní doby se nedochovaly. Proto uvádíme aspoň jeho
nejcharakterističtější výroky a
slova.
- kněz Gerhard Hirschfelder
různými způsoby varoval farníky
před nebezpečím spojeným s
"bronzovými" vládci Třetí říše.
Večer po katechismu v Čermné
byl napaden přívrženci NSDAP.
Mládeži, která mu radila, aby byl
"opatrnější", řekl otevřeně: "Moji
drazí, já se nemohu chovat jinak,
když vidím, jak vystupují proti

církvi a lidské důstojnosti. Musím
být svobodný od emocionálních
pohnutek svého srdce."
- „Pryč se svastikou!”(důvěrné
prohlášení svěřené "mezi čtyřma
očima" příteli Wilhelmu Hanushovi – místopředsedovi Kolpingovy
rodiny).
- „Je ničena nejen kultura,
ale i víra“ Ruinovaná je nejenom
kultura, ale i víra" (z výuky kněze
Gerharda Hirschfeldera – duchovního pastýře mládeže regionu
Kladsko, ve Vambeřicích v červnu
1941).
- „Kdo ze srdcí mládeže vytrhává víru v Boha – je zločincem”.
(kněz Gerhard Hirschfelder duchovní pastýř mládeže regionu
Kladsko – při posledním kázání
v Bystřici Kladské 27. 7. 1941)

7. Písemnosti
- Medytacje Drogi Krzyżowej
(Meditace křížové cesty) z r. 1941,
vydáno v německém jazyce: G.
Hirschfelder, Kreuzweg-Gebete des Kaplan Gerhard Hirschfelder aus Habelschwerdt niedergeschrieben im Gefängnis
zu Glatz i. J. 1941, Cloppenburg
1962, 1963.

- Kommentar zu den Paulusbriefen und Kreuzweg-Gebete.
Aus dem Nachlass des Dieners
Gottes Gerhard Hirschfelder,
Münster 1999. pol. [Komentář k
dopisům sv. Pavla a modlitbám
křížové cesty. Z dědictví sluhy
Božího Gerharda Hirschfeldera]
- Cenzurovaná korespondence kněze G. H. z kladského
vězení (4 dopisy 19. X. - 14. XII.
1941) a z konc. tábora Dachau
(18 dopisů 10. I. - 26. VII. 1942
viz. Z. Szczepaniak, Duszpasterz
młodzieży ks. Gerhard Hirschfelder 1907-1942, Kłodzko 2010, str.
106 - 109 i 121 - 134).
8. Zdroje
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 (1907-1942).
Positio Super Martyrio, Tipografia
Guerra s.r.l. Roma 2002 (Congregatio De Causis Sanctorum, P.N.
2265), [spisy o procesu blahořečení; mj. zde najdeme svědectví
25 osob z NSR, 13 z ČR].
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Ks. Jerzy Kos

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS
Nadszedł czas, aby oddać
cześć Księdzu Ernstowi Hoffmannowi - budowniczemu naszego pięknego noworudzkiego
kościoła - który w sposób milczący jest w nim obecny. Zbliża się
133. rocznica Jego przedwczesnej śmierci. Przeżył zaledwie
49 lat. Jego doczesne szczątki
spoczywają w naszej świątyni.
Od wielu już lat pragnąłem przybliżyć Jego Osobę. Wszystko ma
jednak swój czas…
Czytając kronikę kościoła, znalazłem wiadomość, iż
następca Księdza Ernsta Hoffmanna - Ksiądz August Staude,
obok innych książek (dziennik
z wyprawy do Ziemi Świętej,
biografie dwóch oryginalnych
Proboszczów z Kotliny Kłodzkiej),
napisał małe dzieło, aby upamiętnić pracowitego noworudzkiego Kapłana i Fundatora naszej
świątyni. Po wielu latach chcemy
ożywić wdzięczną pamięć o Nim.
Jak w wizji Proroka Ezechiela
z 37 rozdziału, chcemy ożywić
Jego kości i w wymiarze duchowym wskrzesić Jego Osobę.
Lata pracy duszpasterskiej
Księdza Ernsta Hoffmanna nie
były łatwe: rany zadane wspólnocie Kościoła w czasie represji
kulturkampfu, pożar poprzedniej
świątyni i dramat utraty Domu
Bożego, plany i budowa nowej
świątyni obliczonej na 4000 osób,
trud zdobywania pieniędzy i potrzebnych materiałów, wybór
najlepszych mistrzów - artystów:
murarzy, rzeźbiarzy, stolarzy, dekarzy, budowniczych organów
i ludwisarzy. To wszystko musiało
wiele kosztować tego wrażliwego
Kapłana. Niestety, wpłynęło też
na Jego zdrowie.
Niech przemówi do nas
po latach słowami kroniki parafialnej, w której sam napisał:
„Trójcy Przenajświętszej,
Najwyższemu Bogu, Stwórcy,
Wybawicielowi i Uświęcicielowi
składamy chwałę, podziękowanie i cześć za łaskę tak pięknej
Świątyni, za błogosławieństwo
i szczególną opiekę przy budowie”.
A jest za co dziękować! Realnie budowa i wyposażenie
kościoła oraz plebanii trwały
zaledwie trzy lata! Zbudować
i wyposażyć w organy, dzwony,
witraże, ołtarze, zegar, chrzcielnicę - to imponujące i nawet

w dzisiejszych czasach niemożliwe.
Pisze dalej Ksiądz Ernst Hoffmann: „Podziękowanie wszystkim
dużym i większym, i największym
dobroczyńcom, którzy poprzez
znaczące ofiary pieniężne, przez
trudy i czas tę budowę protektorowali i umożliwili. Niech ich
imiona będą wpisane w Księgę
Życia. Niezliczone koszty, które są
potrzebne do budowy kościoła
i plebanii, są wprawdzie dopiero w połowie pokryte. Przyszłe
generacje poprzez dzierżawę
i amortyzację niech także się dołożą, aby w ciągu 60 lat spłacić
zaciągnięte długi. Parafia Nowa
Ruda do tej pory była bardzo
ofiarna. Chwała Bogu, i oby
w przyszłości tak było, by i religijności nie zabrakło”. Jak On to
robił? Dziś nie możemy tej świątyni utrzymać, a On w tak krótkim
czasie ją wybudował i wyposażył!
Jest to także wielkie świadectwo
wiary katolików noworudzkich ich pomnik wiary i miłości
do tego, co Boskie, Święte
i Wielkie.
W kronice parafii św. Mikołaja czytamy dalej: „W nawie
środkowej kościoła Dziekan
Wielki Hoffmann swoje ostatnie
miejsce spoczynku znalazł, jako
budowniczy i opiekun kościoła,
i miał otrzymać płytę nagrobną i pamiątkową. Propozycję
dał ksiądz Notariusz Toepfler,
a koszty miał ponieść kler ziemi
kłodzkiej. Na pismo obiegowe,
które wysłał Ksiądz z Nowej Rudy,
odzew był niewielki, ponieważ
księża w ogóle albo niewiele
się przyłączyli do zbiórki. Wtedy następca w parafii postanowił
życiorys Zmarłego dać do druku,
a zyskiem pokryć koszty pomnika. Trzeba było jeszcze wziąć pożyczkę w wysokości 1000 marek,
aby zapłacić za tablicę nagrobną.
Także niewdzięczność jest świata
zapłatą”.
Dzięki Bogu udało się odszukać ową broszurę i przybliżyć Osobę Księdza Ernsta Hoffmanna. O „szczęśliwa wina”,
iż nie tak łatwo udało się zdobyć pieniądze na pomnik itrzeba było wydać tę broszurę. Dzisiaj pozwala nam ona poznać
i ożywić w naszej pamięci Budowniczego kościoła, milcząco
obecnego w naszej świątyni.
„Rok 1889 dla noworudzkich

Ks. Ernst Hoffmann

parafian był bardzo ciężkim
i smutnym rokiem, ponieważ
niespodziewanie zmarł przez
wszystkich czczony wielki Dziekan i ukochany Ksiądz Ernst
Hoffmann. Całą zimę chorował.
Po Wielkanocy w dniu uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego
w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny stracił
przytomność i trzeba było Go
do domu zawieźć. Nikt nie przypuszczał, że to była Jego ostatnia posługa. Na wezwanie może
za późno ściągniętych lekarzy
po Zielonych Świętach pojechał do Karlowych Warów, ponieważ stan zdrowia szybko się
pogarszał. Po kilku dniach wracał
do domu. Dotarł jednak tylko
do Pragi, gdzie w klasztorze
Ojców Bonifratrów 25 c zerwca
wieczorem o 10.30 zasnął
w Panu. Jego ciało przewieziono
do niedokończonego jeszcze kościoła i przy współudziale wielu
parafian i księży Go pochowano.
Mimo smutku z powodu śmierci
Księdza, budowa kościoła i plebanii postępowała. Marzeniem
było, aby do końca roku ukończyć kościół”.
Tak zamyka się żywot Kapłana, który jest obecny przez wieki

w naszym kościele. Idąc w procesji do Komunii Świętej, wspomnijmy z nową świadomością
tego, który żył, kochał, tworzył
i nie cofnął się przed ofiarą ze
swego życia dla Boga i ludzi. Nasz
wieszcz Cyprian Kamil Norwid
pisał w jednym ze swoich listów:
„Dziś nie potrzeba nam męczeństwa czerwonego, albo białego,
dziś potrzeba nam męczeństwa
szarego”. Takim był żywot tego
Kapłana.
Niech to będzie także znak
naszej łączności i solidarności
z wielkimi przodkami: Księdzem
Ernstem Hoffmannem i Jego
ofiarnymi Parafianami.
Oddając do rąk to opracowanie, kieruję słowa wdzięczności
do wielu osób, które pomogły
w jego powstaniu: panu Tadeuszowi Biedzie za historyczny
materiał, pani Łucji Boese z Budzowa za tłumaczenie kroniki
parafialnej i tego dzieła, państwu Kokocińskim za oprawę
edytorską oraz wielu życzliwym
i oddanym osobom. Bóg zapłać
Wam, biorącym do rąk to opracowanie, życzę wielu dobrych
myśli i odkrywania nowej jakości życia. Albowiem „Verba
docet, exempla trahunt” (Słowa
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uczą, a przykłady pociągają).
Niech przykład Księdza Ernsta
Hoffmanna będzie wymowny
i natchnie nas nadzieją.
MOWA POGRZEBOWA
KS. AUGUSTA STAUDE
Trzy wieńce na trumnie
Wielebnego Księdza Erns t a H o f f m a n n a , Wi e l k i e g o
Dziekana i Wikariusza Biskupa
na ziemi kłodzkiej, Honorowego Kanonika Katedry św. Jana
we Wrocławiu, Doradcy Konsystorialnego i Notariusza, Kapłana
z Nowej Rudy. Mowa pogrzebowa Księdza Augusta Staude
Wydana Jego staraniem O najlepszym Budowniczym kościoła
w Nowej Rudzie
Wydawnictwo komisyjne
A. Hitschfeld/pieczęć: Bibliote ka Seminarium Nauczycielskiego
w Bystrzycy Kłodzkiej

Moi Szanowni Współbracia
w Kapłaństwie, Wielce szanowni
zebrani żałobni, Goście Wszyscy
obecni Chrześcijanie „Pan dał,
Pan wziął, Niech Imię Pańskie
będzie błogosławione” (Hiob
1, 21)
Mija nieco więcej niż 11 lat,
gdy 4 lipca 1878 roku stałem
na ambonie, niedaleko tego
miejsca, w ukochanym starym,
a potem przez ogień zniszczonym Domu Bożym, i musiałem
w głębokim bólu i żałobie zebranym Parafianom nieść słowa pocieszenia. Ten obowiązek
był smutny, bo był to dzień
pogrzebu spoczywającego
w Bogu Księdza Dziekana Franza
Branda. W tamtym dniu parafia
noworudzka przeżywała wielką
i głęboką żałobę.
Przez 37 lat Ksiądz Dziekan
żył i działał w tym środowisku
jako Wikary, Ksiądz i Dziekan.
Wtedy, przed 11 laty, wszystkie
serca ogarniał strach, poczucie
zagrożenia z powodu osierocenia parafii… Strach okazał się
uzasadniony, gdyż przez 5 lat długich lat - żaden ksiądz nie
został proboszczem i nie stanął
na czele tej parafii i nie prowadził jej duszpastersko. I chociaż,
moi Kochani, dzisiaj możemy porzucić niegdysiejsze obawy, to
teraz nasze serca są wypełnione
żałobą i smutkiem przy trumnie
Czcigodnego Zmarłego Księdza
Ernsta Hoffmanna. Jego ciało zostanie tu, na tym pięknym i honorowym miejscu, w samym środku
nowo wybudowanej świątyni,

która dzięki Jego szczególnej trosce, wyrzeczeniom i staraniom
tak pięknie została wykonana.
Jednak zobaczyć końca nie było
Mu dane. Bóg zdecydował inaczej. Tu znalazł miejsce swojego
ostatniego spoczynku.
Smutek jest jeszcze większy, gdyż 11 lat temu żegnaliśmy zmarłego Księdza Franza
Branda, który był już w wieku,
o którym mówi Pismo Święte,
że dożyć tych lat to łaska Boża.
Dzisiaj grzebiemy niespełna
pięćdziesięcioletniego Kapłana. Był zawsze krzepki, mocny,
aż do ostatnich miesięcy, gdy
zmogła Go choroba. Był zdrowy.
Całe swe kapłańskie życie, 26 lat jako Wikary, Sekretarz dekanatu,
Notariusz Biskupi, Kapłan i Dziekan - przeżył w Waszej Parafii,
z nadzieją na długie jeszcze
życie i działanie. Dlatego Wy
wszyscy, my wszyscy - jesteśmy smutniejsi niż przed laty.
Ze wzrokiem skierowanym ku
Niebu powtarzamy słowa sprawiedliwego Hioba: „Pan dał, Pan
zabrał, niech Jego święte imię
będzie błogosławione”. Antyczny
mędrzec powiadał: „Nikt przed
śmiercią nie może być nazwany
szczęśliwym”. Możemy teraz skierować nasz wzrok ze czcią i uznaniem ku temu, który przed nami
leży. Ernst Hoffmann urodził się
4 stycznia 1840 roku w Domaszkowie koło Bystrzycy Kłodzkiej.
Jego skromni, uczciwi i pobożni
Rodzice tak też Go wychowali.
Jako chłopiec ciężko zachorował
i groziła mu ślepota. Przez dłuższy czas nic nie widział. Dzięki
pomocy Opatrzności Bożej
wrócił mu wzrok, nie tylko ciała,
ale stał się „Świecą - światłem”,
które świeciło daleko poza Jego
ojczyznę. Pan Bóg nie chciał, aby
zostawić je pod korcem, ale - jak
mówi Boski Zbawiciel - postawił
je na świeczniku, by to światło
świeciło i by ludzie widzieli Jego
dobre dzieła i chwalili Ojca, który
jest w Niebie.
Po ukończeniu szkoły w swojej rodzinnej miejscowości przez
8 lat uczęszczał do gimnazjum
w Kłodzku, gdzie uzyskał wiele
nagród i przez kilka lat otrzymywał stypendium za dobre wyniki w nauce. Z Kłodzka przeniósł
się do Wrocławia, gdzie przez
trzy lata studiował teologię
i po szczęśliwie zdanych egzaminach 4 lipca 1863 roku został
wyświęcony na kapłana. Swoją
Mszę Świętą prymicyjną sprawował w rodzinnej miejscowości

pod opieką jednego ze swoich
poprzedników na wysokim urzędzie Dziekana Wielkiego Ziemi
Kłodzkiej - Ludwiga. Pozostał
we wdzięcznej pamięci parafian
z Ludwikowic, gdzie pomagał
przez dwa lata, aż do śmierci
Ojca Schlösslera. Wtedy też
tymczasowo pomagał w Nowej Rudzie. Pozostał tutaj jako
sekretarz Księdza Dziekana Branda, a po Jego śmierci prowadził
przez cztery lata kancelarię parafii, potem został Notariuszem
i duszpasterzem, by wreszcie
po śmierci innego Dziekana Nitschke - zostać Dziekanem
Wielkim i Proboszczem w Nowej
Rudzie. Z nadzieją na długie posługiwanie, którego ze wszystkich stron Mu życzono, obchodził
w 1888 roku, w ubiegłym roku,
25-lecie święceń kapłańskich.
Był silny i gorliwie pracował według Serca Bożego
do ostatniego tygodnia życia. Siły
jednak Go opuszczały. W dniu
Wniebowstąpienia Pańskiego
w czasie Mszy Świętej stracił
przytomność. Za radą lekarską
udał się do Karlowych Warów
z nadzieją na poratowanie zdrowia iuzdrowienie. Jak smutnym
było dla Niego to pożegnanie
z Nową Rudą. Smutne było także
dla Parafian, którzy we wtorek po
Zielonych Świętach tak licznie
przybyli na dworzec, by swojemu
drogiemu Księdzu powiedzieć

ostatnie „do widzenia”, po raz
ostatni Go zobaczyć i pomachać Mu na pożegnanie. Na razie
wszystkich ożywiała jeszcze nadzieja odwrotu choroby. Niestety,
z dnia na dzień nadzieja ta malała. Brat bonifrater, który się Nim
opiekował, przekazywał smutne
wieści. Leczenie w uzdrowisku
w Karlowych Warach zupełnie nie
odpowiadało Księdzu Hoffmannowi. Po kilku dniach opuścił kurort, by wracać do domu. Dotarł
do Pragi, gdzie w szpitalu Ojców
Bonifratrów chciał odpocząć kilka dni i się wzmocnić, aby dalej
jechać do Nowej Rudy. Niestety,
to miejsce schronienia było Jego
ostatnim na ziemi.
Podobnie jak dla innego
księdza z Kotliny Kłodzkiej,
którego na pewno pamiętacie
jako Waszego Wikarego - dla
Księdza Müllera, który wracał
w 1856 roku z sanatorium, gdzie
leczył się z choroby podbrzusza,
i klasztor Ojców Bonifratrów
stał się miejscem Jego śmierci
i pochówku. Wy jednak chcecie
mieć doczesne szczątki swojego Proboszcza w Nowej Rudzie
i chcecie je tutaj pochować.
Przez 26 lat posługiwał Wam
jako swoim Parafianom. Teraz
stoimy ze smutnym sercem
i ze łzami w oczach w miejscu
Jego spoczynku, które miało
być znów miejscem działania.
Tego bardzo pragnął i miał taką

Nowo wybudowany kościół św. Mikołaja, 1890 rok
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nadzieję. Jego drogiemu ciału
przygotowaliście, moi Drodzy,
rzewne przyjęcie. Nigdy nie widziano tak uroczystej procesji
żałobnej. Wprawdzie smutny
to dzień, ale jest to święto dla
Waszego miasta. Wieńcami,
girlandami i żałobnymi chorągwiami udekorowane są jego
ulice. Wszystkie sklepy były
i są zamknięte, bo przecież odprowadzacie Waszego Księdza
do grobu. Jest to zaszczyt dla
Was, drodzy Parafianie i mieszkańcy miasta, i dajecie świadectwo Waszej niezawodnej,
dobrej i głębokiej wiary i religijności. Widzę dziewczęta ubrane
na biało z liliami w rękach,
związki i kluby i wiele pojedynczych osób z gałązkami palm
i wieńcami, które przynieśliście
Zmarłemu w bogactwo tej udekorowanej, nowej świątyni, by
okazać cześć i ozdobić miejsce
Jego spoczynku. Chcemy jednak
złożyć na Jego trumnie trzy wieńce, trzy duchowe wieńce.
WIENIEC
Z CZERWONYCH RÓŻ
Czerwona róża to symbol miłości. Po pierwsze miłość zmarłego Kapłana do wszystkich dzieci,
szczególnie do tych najbardziej
opuszczonych - do sierot, którym
chciał w ostatnim roku swego życia stworzyć bezpieczne miejsce
i azyl. To także symbol Jego miłości do chorych. Do ich łóżek
chętnie i szybko się udawał, by
ich pocieszać naszą świętą religią
i przygotować do dobrej śmierci.
W szczególności zdążał do chorych w pięknym noworudzkim
szpitalu, który często i z radością odwiedzał. Swoją miłością
obdarzał wszystkich parafian
bez różnicy. Czy bogaty, czy
biedny, czy wysoko postawiony, czy nisko. Wszystkich miał
w swoim kochającym sercu kapłana. Szczególną miłością pałał
do Związku Katolickich Czeladników. Przez 21 lat był jego
Prezesem i Ojcem czeladników. Na różnych stanowiskach
i miejscach wiernie im towarzyszył. Mianował wielu dobrych mistrzów i mieszczan.
Stwarzał im moralne i religijne
podwaliny do działalności rzemieślniczej. Przewodniczył przez
16 lat chrześcijańskim związkom
matek. Na comiesięcznych spotkaniach niósł matkom i żonom
naukę i pociechę w ciężkich
i wymagających odpowie -

dzialności chwilach. Pomagał
i osładzał niejedną trudną sytuację.Przez 20 lat miłość wnosił
do Związku Mieszczan. Członkom przypominał i kładł do serca
święte obowiązki wobec Kościoła
i państwa. Nadmiar obowiązków
nie pozwolił Mu - jak wcześniej być czynnym uczestnikiem Stowarzyszenia św. Wincentego
i św. Elżbiety. Pozostał jego honorowym członkiem. Czerwona
róża jest także symbolem miłości parafii. Jestem świadkiem,
jak wszyscy Go kochali z całego
serca i byli Mu posłuszni. Mali
otaczali miłością swojego Ojca,
chorzy otrzymywali pocieszenie przy Jego odwiedzinach,
a szczególnie chorzy w szpitalu
z miłością wyciągali do Niego
ręce. Czeladnicy z miłością otaczali swego Prezesa i Ojca czeladników.
Chrześcijańskie matki
z przejęciem słuchały Jego uwag
i słów wypowiadanych przez
Niego. Był duchowym Ojcem
ich rodzin. Mieszczanie cieszyli się, gdy ich Ksiądz był z nimi
i przez słowa wskazywał im ścieżki ich obowiązków i równał tym
samym wszystkie troski. Wszyscy
składają wieniec z czerwonych
róż na trumnie naszego drogiego
Zmarłego.
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w zakrystii i konfesjonale. Może
te narzędzia męki zapoczątkowały Jego śmiertelną chorobę?
Mękę, którą w cichości, cierpliwości, bez narzekania i w świątobliwym poddaniu się Woli Bożej znosił. Jakim wielkim bólem
musiał być przepełniony w dzień
swojej śmierci z dala od domu.
Łączyliście Wasze cierpienia,
moi Drodzy, z Waszym Duszpasterzem. Brak kościoła i ciasnota
w czasie nabożeństw. Wszędzie
ostatnio narzekaliście i wzdychaliście oraz martwiliście się o Jego
życie. Gdy dotarła do Was wieść
o Jego śmierci, bolesny smutek,
płacz i narzekanie słychać było
na wszystkich ulicach, drogach
i w domach miasta. Dlatego
mamy pełne prawo w Jego
ostatniej ziemskiej drodze złożyć
duchowy wieniec z kwiatów męczennicy na Jego trumnie. Nasz
ostatni ziemski i cichy dar.Jeszcze
jeden duchowy wieniec chcemy ofiarować w Jego ostatniej
drodze, jeszcze jednym chcemy
udekorować miejsce Jego spoczynku.

DUCHOWY WIENIEC
Z NIEŚMIERTELNIKÓW
Kwiat nieśmiertelnik, lub też
suszek, który gdy raz rozkwitnie,
nigdy nie ginie, podaje się jako
symbol wierności i nieginącej pamięci. Nieprzekwitającą i stałą
wiernością można nazwać stosunek Księdza Ernsta Hoffmanna do Was, do Jego Parafian.
26 lat z Wami w wierności. Nowa
Ruda stała się Jego drugim domem i ojcowizną. Dlatego kiedy
po pożarze proponowano Mu
inne ziemskie i korzystniejsze
miejsce - odmówił. Nie chciał
Was opuścić i wiernie wytrwał
wśród Was, aż do śmierci. Ciężko
mu było wyjeżdżać w chorobie
i myśleć o ewentualnej śmierci
z dala od Was. On codziennie myślał oWas w memento w czasie
Ofiary Mszy Świętej i teraz także
zawsze będzie o Was pamiętał
w wieczności. Również przy
Tronie Bożym będzie się modlił i
błagał o dobrobyt dla noworudzkiej parafii. Czy ta niewiędnąca
i wieczna pamięć nie powinna

DRUGI WIENIEC
Z KWIATÓW MĘCZENNICY
Kwiat męczennicy jest koloru fioletowego, ma znaki narzędzi Męki Pańskiej, podobne
do pieczęci na znamieniu słupka,
a z jego gałązek wyrastają zielone
listki, które symbolizują nadzieję,
zaufanie, zaś fioletowe kwiaty mękę. Ksiądz Ernst Hoffmann zaznał bardzo wiele męki w swoim
życiu. Cieleśnie i duchowo. Dzielił
mękę z parafianami, chociaż jako
wikary nie tyle, co później jako
proboszcz. Pół roku po przejęciu
urzędu miasto zniszczył ogromny
ogień. Spłonął ukochany kościół
i plebania. Wy wszyscy, moi Drodzy, zapewne też mniej lub więcej cierpieliście. Nie było jednak
dnia bez nabożeństwa i Ofiary
Mszy Świętej. Macie przecież
tutaj kilka małych kościołów.
Jak bardzo Wy, a w szczególności Wasz Proboszcz i inni Wasi
Duszpasterze, boleliście nad tą
straszną sytuacją. Jak wiele wysiłków było potrzeba przy sprawowaniu świątecznych nabożeństw,
ile trudu i potu na ambonie, przy
ołtarzu, ile przeciągów i zimna

Strona tytułowa broszury Księdza Augusta Staude
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wzmagać naszej pamięci o Nim?
Jestem bardzo głęboko przekonany, że jak długo żyje Wasze
pokolenie, również żyć będzie
w Waszych sercach i nieśmiertelny, „aere perennius” (trwalszy niż
ze spiżu) pomnik będzie wpisany w Waszych piersiach. Pomnik
w sercach i umysłach parafian
Ksiądz Hoffmann wzniósł przez
swoją wierność i pracę wśród
Was. Pomnik piękniejszy na pewno niż ten z marmuru ze złotymi literami, który położymy na
Jego grobie w tej nowej świątyni
w podłodze. Mamy zatem pełne
prawo na Jego trumnie położyć
ten duchowy wieniec z nieśmiertelników. Wy, Parafianie, składacie owe trzy wieńce na trumnie
umiłowanego Kapłana. Również
my, kapłani ziemi kłodzkiej, składamy je na trumnie naszego
Wielkiego Dziekana i naszego
duchowego Zwierzchnika. Z miłością nas prowadził i tak też rządził nami, a gdy czasem surowość
była potrzebna, umiał łączyć ją
z miłością. Dlatego kochaliśmy
Go i w miłości byliśmy Mu poddani. Chętnie wszyscy razem
i każdy z osobna przychodziliśmy
do Niego i zawsze serdecznie nas
przyjmował. Dlatego zasługuje
na wieniec z czerwonych róż - róż
miłości - i od nas Umiał współ-

cierpieć ze swoimi kapłanami
i okazywać im serdeczną czułość.
Mogę tu złożyć własne świadectwo. Więcej niż rok temu i mnie,
proboszcza w Świerkach, złożyła
ciężka choroba. Ksiądz Ernst Hoffmann był u mnie z przyjacielską
wizytą i pocieszeniem. Przysłał
swojego Wikarego, a sam przejął
Jego obowiązki w Parafii i pracował w dwójnasób przez wiele
tygodni.Przy ciągle wzrastającym
braku kapłanów, bardzo boleśnie przeżywał śmierć każdego
księdza. Jest też pewne, że brak
rąk do pracy kapłańskiej spowodował nadwyrężenie Jego zdrowia. Pamiętał o nas i my, kładąc
na Jego trumnie duchowy
wieniec z męczennicy i duchowy wieniec z nieśmiertelników, chcemy o Nim pamiętać
w Ofierze Mszy Świętej. Mam też
osobisty powód, by Ci w miłości
i wdzięczności podziękować
i Ciebie wspomnieć. Trzy dni
temu stałem nad grobem mojej
kochanej Matki. Była to ostatnia
chora, którą Ty, już sam chory,
załamany, zaopatrzyłeś Sakramentem Chorych na ostatnią
drogę życia. Ona odeszła z tego
świata do wieczności tylko jedną
godzinę przed Tobą. Ty, zaopatrujący ją Kapłan, jedną godzinę po
Niej podążyłeś za Nią. Kto mógł

Wnętrze świątyni z niewykończonym ołtarzem głównym, 1890 r.

przypuszczać, że tak się stanie. To
moje szczególne podziękowanie
za ten dar - ostatni dar kapłańskiej miłości. Przy Twojej trumnie stoi, ze zranionym sercem
i w głębokim żalu, Twój jedyny
Brat ze swoją Rodziną. Twoja tak
przedwczesna śmierć zabrała Im
mocną podporę, wiernego Opiekuna i miłego Doradcę. Płacząc,
ze smutkiem patrzą do grobu.
Moi Drodzy, niezbadane
są wyroki Boskie i nie przystoi
nam pytać: „Panie, czegoś to
nam uczynił?”, mimo wszystkich próśb imodlitw otak drogie
nam życie. Nie tylko za prawym
Hiobem musimy zawołać: „Pan
nam Go dał, Pan nam Go zabrał, niech Imię Pańskie będzie
błogosławione”. Błogosławione
poprzez wszystkie wieki. Żyj
teraz w pokoju, drogi Przyjacielu, wielce szanowny duchowy
Zwierzchniku, kochany Kapłanie
i Duszpasterzu. Wypoczywaj po
Twoich szlachetnych i kapłańskich dążeniach. Wypoczywaj
po Twoich mozolnych pracach,
w których działałeś niestrudzenie
do ostatnich godzin Twojego życia. Wypoczywaj w tym miejscu,
gdzie jeszcze długo spodziewałeś
się działać. Dla dobra tych dusz
Tobie oddanych wypoczywaj
przed tym ołtarzem, równocze-

śnie przy tych schodach - tych
samych, przy których chciałeś ofiarować siebie jako wzór
wierności zawodowej i miłości.
Bo tak mówi Duch Święty ustami
św. Jana: „Błogosławieni, którzy
w Panu umierają, a ich dzieła idą
za nimi”. Tak Twoje dzieła idą za
Tobą. Jeszcze po latach owoce
będą dojrzewać z nasion, które Ty
jako wierny siewca Boży na ambonie, w konfesjonale, przy łożu
chorego i w swojej duszpasterskiej działalności wysiałeś. Niech
Pan, Wieczny, Sprawiedliwy, dobrem Ci odpłaci. Tego Ci życzymy
z całego serca i błagamy z całego
serca: „Euge serve bone, et fidelis quia super pauca fuisti fidelis,
supra multa te constituam, intra
in gaudium Domini tui” - „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś
wierny w rzeczach niewielu, nad
wieloma cię postawię; wejdź do
radości twego Pana” (Mt 25, 23).
Zapewne tak Cię zawołano albo
gdy z ludzkiej ułomności jeszcze
tego nie usłyszałeś, to wnet to
usłyszysz, gdy Pan Cię zawoła.
Amen.W tej intencji chcemy
teraz za spokój duszy drogiego
Zmarłego odmówić „Ojcze nasz”
i „Zdrowaś Maryjo”. R. I. P.

Grób ks. E. Hoffmanna w kościele św. Mikołaja. Napis brzmi: Ernesto Hoffmann Wikariusz Biskupa Praskiego, Dziekan Wielki Kłodzki, Tej budowli najwyższy Dobroczyńca,
ur. 4 stycznia 1840 roku, zm. 25 czerwca 1889 roku. Kapłani Kłodzcy, Niech odpoczywa
w pokoju
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Tadeusz Bieda

CZASY KSIĘDZA ERNSTA HOFFMANNA
Ksiądz Ernst Hoffmann miał
sposobność żyć - jak mówi stare
porzekadło - w ciekawych czasach. W szerszym wymiarze był
to okres ostrej walki państwa
niemieckiego, które wówczas
uosabiał kanclerz Bismarck,
z Kościołem katolickim rozumianym jako instytucja, ale również
z różnymi przejawami aktywności społecznej związanej z religią.
W wymiarze lokalnym Jego zadania wyznaczały skutki wielkiego pożaru świątyni noworudzkiej i potrzeba jej odbudowy,
a właściwie wznoszenia nowego
obiektu. Wymiar osobisty przeżyć noworudzkiego Proboszcza
przedstawia sugestywnie mowa
pogrzebowa Księdza Staudego.
Aby wykonać zadanie przybliżenia okresu, w którym przyszło żyć
i działać Wielkiemu Dziekanowi
Kłodzkiemu, należy opowiedzieć o czasach, w których żył
(kulturkampf, budowa świątyni
parafialnej w Nowej Rudzie),
o miejscu, które reprezentował
(wielki dekanat kłodzki) oraz
o postaciach, po których dziedziczył schedę i którym ją przekazał
(dziekan Franz Brand, proboszcz
August Staude). W tym kontekście postać Księdza Hoffmanna
wyda się nam bardziej zrozumiała
i tym samym bliższa.
Kulturkampf
Pojęcie kulturkampf (niem.
walka o kulturę), użyte po raz
pierwszy w środowiskach antykościelnie nastawionych liberałów
i socjaldemokratów (Ferdinand
Lassale, Rudolf Wirchow), jest
do tej pory używane na określenie polityki niemieckiego rządu
wobec Kościoła katolickiego
po zjednoczeniu Niemiec i utworzeniu Cesarstwa Niemieckiego
(1871). Zdaniem Ottona von
Bismarcka, kanclerza Niemiec,
interes nowego państwa wymagał osłabienia sił odśrodkowych,
do których zaliczał hierarchię kościelną, podporządkowaną Watykanowi, katolicką partię Centrum,
która chciała zachować federacyjny charakter Niemiec, a także
Polaków, którzy stanowili większość (katolicką!) we wschodnich
prowincjach mocarstwa. Na te
przyczyny nakładały się dążenia
elit politycznych pochodzenia

protestanckiego (stanowiły one
większość w dawnych Prusach)
do osłabienia lub wyeliminowania wpływów katolickich (mówiono o „dokończeniu reformacji
w Kościele”).
Oficjalnie twierdzono, że
zagrożenia te wynikają z nowej
pozycji papiestwa po I Soborze
Watykańskim (1870) i ogłoszeniu
dogmatu o nieomylności papieża
w kwestiach wiary. Począwszy
od sierpnia 1871 roku, pojawiły
się ustawy naruszające prawa
i swobody Kościoła: ograniczono wolność słowa w kazaniach
(1871), odsunięto duchownych
od wpływu na szkolnictwo publiczne (1872), państwo zaczęło
kontrolować kształcenie i mianowania księży, zaostrzono środki
karne i dyscyplinarne wobec
duchownych, którzy się nie podporządkują ustawodawstwu państwowemu (tzw. ustawy majowe
z 1873 roku), m.in. władze mogły
wydalać opornych duchownych
(1874), wprowadzono urzędy stanu cywilnego i obowiązkowe śluby cywilne, zlikwidowano zakony,
z wyjątkiem tych, które zajmują
się chorymi (1875), szykanowano
stowarzyszenia katolickie, czasami delegalizowano je, wspierano też działania odśrodkowe
w Kościele katolickim, np. ruch
starokatolicki.
Jaki był efekt tych działań?
Papież Pius IX uznał te ustawy
za nieważne i zakazał stosować
się do nich pod karą ekskomuniki. Nie posłuchała go znikoma
liczba duchownych (0,6%), co
spowodowało, że wielu duchownych ukarano grzywną, wydaleniem lub więzieniem (więzieni
byli m.in. arcybiskup gnieźnieński Mieczysław Ledóchowski
i arcybiskup koloński Paulus
Melchers). Za obronę praw Kościoła katolickiego w1875 roku
władze pruskie pozbawiły urzędu
biskupa wrocławskiego Heinricha
Förstera, kzóry musiał rezydować
w Javorníku w austriackiej części
diecezji. Około 1000 parafii nie
było obsadzonych przez wiele
lat. Wywołało to reakcję w postaci większego zaangażowania
świeckich w życie parafialne oraz
umocnienia tzw. politycznego
katolicyzmu, który przez środki
polityczne walczył o swobodę
prawną i organizacyjną dla Kościoła i organizacji katolickich.

Pożar miasta i kościoła w Nowej Rudzie

Opór Kościoła i zmiana sytuacji politycznej (rosnąca opozycja
socjalistyczna i anarchistyczna)
sprawiły, że wlatach osiemdziesiątych zaczęto łagodzić ustawodawstwo kulturkampfu, szukać
porozumienia z Kościołem, aż
w 1887 roku ostatecznie zrezygnowano z większości restrykcji.
Wielki dekanat kłodzki
Już od średniowiecza ziemia
kłodzka stanowiła wyodrębniony
administracyjnie okręg kościelny,
należący do diecezji, a następnie
archidiecezji w Pradze. Od XIII
wieku był to dekanat (archiprezbiteriat) kłodzki. Początkowo
tytuł dziekana lub archiprezbitera miał charakter honorowy.
Z czasem jednak zaczął się wiązać
z uprawnieniami. W XVII wieku
dziekan kłodzki uzyskał prawo
przeprowadzania wizytacji kanonicznych. W 1789 roku został
wyróżniony prawem noszenia
prałackiego krzyża.
Po 1742 roku ziemia kłodzka przeszła pod panowanie
protestanckich Prus. Dekanat
kłodzki w całości znajdował się
w państwie pruskim, a podlegał
archidiecezji praskiej, która znajdowała się w większości w Austrii.
Próbę zmiany tej sytuacji
podjęły władze Prus na początku
XIX wieku. W 1810 roku nastąpiła
sekularyzacja dóbr kościelnych,
likwidacja zakonów, a także podjęto próbę wyodrębnienia dekanatu. Zarządzeniem królewskim
dziekan kłodzki otrzymał tytuł
wielkiego dziekana (Großdechant), a dekanat stał się samodzielną jednostką organizacji

kościelnej. Władze kościelne nie
zgodziły się na to i po długich
sporach król pruski musiał wycofać się z tej decyzji. Pozostał natomiast tytuł wielkiego dziekana.
Zacieśniać się też zaczęły związki
dekanatu z diecezją wrocławską,
z racji sąsiedztwa oraz podobnych warunków prawnych i politycznych. Jeden z dziekanów
kłodzkich, Josef Knauer, został
mianowany w 1820 roku kanonikiem katedry wrocławskiej iten
tytuł rozszerzono na jego następców (nawiasem mówiąc, Josef
Knauer był w latach 1843–1844
biskupem wrocławskim).
W 1857 roku dziekan Anton
Ludwig otrzymał od papieża
potwierdzenie tytułu oraz prawo noszenia prałackiego krzyża i infuły. Od 20 sierpnia 1920
roku wielki dekanat kłodzki został
podniesiony do rangi wikariatu
generalnego pruskiej części
diecezji praskiej. Z tego tytułu
wikariusze kłodzcy uczestniczyli
w obradach episkopatu Niemiec
(tak było do 1998 roku). Po 1945
roku wielki dekanat kłodzki się
nie odrodził, ziemia kłodzka nadal formalnie należała do archidiecezji praskiej (do 1972 roku),
ale administrowana była przez
biskupów wrocławskich. Urząd
wielkiego dziekana kłodzkiego
przetrwał, a duchowni noszący
ten tytuł zajmowali się duszpasterstwem wśród Niemców
wysiedlonych z ziemi kłodzkiej.
Ksiądz Franz Brand
Bezpośrednim poprzednikiem Księdza Hoffmanna
na probostwie noworudzkim
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był Ksiądz Franz Brand. Urodził
się 29 września 1806 roku w Sowinie (Eule), która obecnie jest
częścią Ludwikowic Kłodzkich.
Był uczniem szkoły w Sokolcu,
a następnie od 1819 roku uczęszczał do gimnazjum w Kłodzku.
Po jego ukończeniu wybrał studia teologiczne na uniwersytecie
we Wrocławiu. 26 lutego 1831
roku został w tymże mieście
wyświęcony na kapłana. Jako
wikariusz został skierowany
do swej rodzinnej parafii w Ludwikowicach, gdzie służył 12 lat.
W 1843 roku rozpoczął pracę jako
wikary w parafii noworudzkiej.
Dość szybko ujawnił się Jego
temperament organizatorski
i polityczny. To On zainicjował
powstanie w parafii III Zakonu
św. Franciszka. W czasie rozruchów głodowych w 1847 roku
nie obawiał się wejść w tłum
i przekonywać uczestników
zajść, aby uspokoili nastroje.
W ten sposób m.in. uratował
przed splądrowaniem młyn miejski w Nowej Rudzie. W okresie
wydarzeń Wiosny Ludów był
wybierany przez mieszkańców
miasta jako elektor uczestniczący w wyborach powiatowych
do parlamentu pruskiego i Zgromadzenia Narodowego Niemiec
we Frankfurcie nad Menem. On
też został pierwszym przewodniczącym utworzonego w Nowej
Rudzie Związku Katolickiego,
który stał się zalążkiem politycznego ruchu katolickiego.
27 listopada 1848 roku został
mianowany proboszczem tej
parafii. Od 1849 roku był też
powiatowym inspektorem szkolnictwa. Jako gospodarz dbał
o odnowienie i wzbogacenie wystroju kościoła parafialnego. Był
zwolennikiem rozwijania bractw
i stowarzyszeń religijnych.
Za jego rządów przy parafii
w Nowej Rudzie powstały m.in.:
Apostolstwo Modlitwy, Katolickie Stowarzyszenie Czeladników,
Bractwo św. Michała, Związek
św.Bonifacego, Stowarzyszenie
św. Wincentego, Stowarzyszenie św. Elżbiety, Klub Katolicki,
Związek Matek Chrześcijańskich.
W 1868 roku został dziekanem noworudzkim. 2 kwietnia
1869 roku Kardynał von Schwarzenberg mianował go na arcybiskupiego wikariusza i wielkiego dziekana kłodzkiego. Ksiądz
Franz Brand zdecydowanie opierał się zarządzeniom kulturkampfu, dwukrotnie naraził się na kary,
łącznie z grzywną zamienioną

Kościół po pożarze - maj 1884 roku

na konfiskatę mienia. Kiedy wydano ustawę o obowiązkowych
małżeństwach cywilnych, Dziekan Brand ogłosił: „Ci, którzy zadowolą się nieważnym w oczach
Kościoła związkiem cywilnym,
będą traktowani jako jawnogrzesznicy (publici peccatores)”.
W odpowiedzi wierni Proboszczowi parafianie natychmiast
po obowiązkowej rejestracji udawali się do świątyni, aby przyjąć
ślub sakramentalny.
Niestety, temu energicznemu
Kapłanowi coraz trudniej było
pełnić obowiązki. 12 grudnia
1877 roku nastąpił pierwszy atak
apopleksji, który spowodował
paraliż lewej części ciała. Niewielka poprawa stanu zdrowia spowodowała, że w następnym roku
wziął udział w procesji Bożego
Ciała. Pod koniec dnia nastąpił
kolejny atak i pojawiła się wysoka gorączka. Zmarł 1 lipca 1878
roku. Na Jego pogrzebie 4 lipca
było 50 kapłanów i - jak zanotował kronikarz - „prawie wszyscy
mieszkańcy Nowej Rudy”.
Ksiądz Ernst Hoffmann
Urodził się 4 stycznia 1840
roku w Domaszkowie (Ebersdorf
Kreis Habelschwerdt) jako syn
Amanda Hoffmanna, wiejskiego krawca, i Teresy Wachsmann.
O d 1846 rok u uczęszczał
do miejscowej szkoły. Był bardzo
dobrym uczniem i gorliwym
ministrantem Docenione wcze-

śniej Jego zdolności sprawiły, że
w wieku 11 lat zaczął uczęszczać
do gimnazjum kłodzkiego, które ukończył z bardzo dobrym
wynikiem, a następnie wstąpił
na uniwersytet we Wrocławiu,
na wydział teologiczny.Wyświęcony na kapłana we Wrocławiu
przez arcybiskupa wrocławskiego
Heinricha Förstera 4 lipca 1863
roku, swą Mszę prymicyjną odprawił w rodzinnej miejscowości.
W sierpniu został skierowany przez wielkiego dziekana
Ludwiga do parafii noworudzkiej i w niej pozostał do śmierci.
Pod opieką proboszcza Branda
zajął się pracą duszpasterską,
katechizacją, atakże włączył się
w tworzenie stowarzyszeń katolickich. Był m.in. długoletnim
prezesem Związku Czeladników
Katolickich. W 1866 roku zachorował na cholerę, ale Jego silny
organizm wytrzymał atak choroby. Kiedy Proboszcz Brand został
mianowany wielkim dziekanem,
Ksiądz Hoffmann został powołany najpierw na pomocniczego
sekretarza, a następnie głównego sekretarza wielkiego dekanatu kłodzkiego. W okresie
wakatu na urzędzie wielkiego
dziekana po śmierci Branda,
a przed nominacją Księdza Franza Nitschke (lata 1878–1881), faktycznie pełnił tę funkcję. Wobec
oporu władz nie zdołano od razu
obsadzić probostwa i dekanatu, biskup praski przekazał więc
odpowiednie pełnomocnictwa
Hoffmannowi. Władze Rejencji

wrocławskiej zatwierdziły to,
a po kilku latach milcząco zgodziły się na nominację Księdza
Hoffmanna.
W tym czasie proponowano mu, aby objął probostwo
w Bystrzycy Kłodzkiej, w pobliżu Jego rodzinnej miejscowości,
ale odmówił. Po śmierci Franza
Nitschkego, 25 października
1883 roku Ksiądz Ernst Hoffmann mianowany został przez
Kardynała Schwarzenberga
na arcybiskupiego wikariusza oraz wielkiego dziekana
kłodzkiego. W tym czasie nie
był nawet proboszczem! Dopiero 27 grudnia 1883 roku
tenże Kardynał mianował Go
noworudzkim Proboszczem.
Był wysoko cenionym duchownym, ponieważ Jego osoba była
przewidziana na nominację
na biskupa wrocławskiego
po śmierci Biskupa Roberta Herzoga.
Pożar kościoła parafialnego
w 1884 roku sprawił, że Jego wysiłki skoncentrowały się na przywróceniu parafianom miejsca
modlitwy.Dość niespodziewanie ksiądz Hoffmann zachorował
na dolegliwości żołądkowe. Udał
się do Karlowych Warów na leczenie. W czasie powrotu do Nowej
Rudy zmarł 25 czerwca 1889 roku
w klasztorze Bonifratrów w Pradze. Egzekwie nad Jego zwłokami odprawił w Pradze Kardynał
Franz hrabia Schönborn, arcybiskup praski. 3 lipca 1889 roku
Ksiądz Franz Hoffmann został
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pochowany w nawie głównej
jeszcze nieukończonego nowego
kościoła parafialnego.
Pożar i budowa kościoła
Tym, co na trwałe pozostało
po Dziekanie Hoffmannie, jest
noworudzka świątynia parafialna. Oto zwięzłe kalendarium jej
budowy.
23 maja 1884 roku
Doszło do wielkiego pożaru
w mieście. Wybuchł on w oficynie jednego z domów w Rynku.
Z powodu wiejącego w kierunku
zachodnim wiatru ogniem zajął się gontowy dach plebanii
i kościoła. Spłonęła wieża i dach
nawy. Z kościoła uratowano tabernakulum,
Najświętszy Sakrament,
główne obrazy, figury, szaty
kościelne i naczynia liturgiczne. Reszta spłonęła. Efekt pożaru - spłonęło 21 budynków
mieszkalnych, 6 gospodarczych,
częściowo zniszczone zostały
24 budynki mieszkalne.
320 ludzi (80 rodzin) pozostało
bez dachu nad głową. Szkody oszacowano na 115 tys.
marek. Kościół ubezpieczony był na 12180 marek, ale jako że nie spłonął w całości wypłacono tylko 8460 marek.
Początkowo myślano o odbudowie kościoła, ale zdecydowano
o wzniesieniu nowej budowli,
ponieważ od dawna parafialna
świątynia była za ciasna. Już
wcześniej myślano o jej poszerzeniu. Pożar ułatwił radykalną
decyzję. Projekt budowli przedstawił architekt diecezji wrocławskiej, Joseph Ebers. Miała to być
potężna budowla na 4000 miejsc,
w modnym wówczas stylu neogotyckim, ze szkliwionej cegły.
Aby nowy kościół się zmieścił,
dokupiono dwie sąsiednie parcele za 11 tys. marek. Do końca
1884 roku rozebrano mury plebanii. W tym czasie funkcję kościoła
parafialnego pełnił kościół NMP,
zwany brackim.
Marzec 1885
Po pertraktacjach z zarządem parafii Wilhelm von Magnis z Bożkowa, świecki patron
kościoła, zgodził się wpłacić
na nową świątynię i plebanię
100 tys. marek. Zarząd parafii
miał w chwili pożaru 8 tys. marek
Marzec - kwiecień 1885 Saperzy
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z Nysy wysadzili mury oraz
fundamenty starego kościoła
i plebanii.
27 lipca 1885 roku
Z kościoła pw. Świętego Krzyża, pod przewodnictwem Dziekana Hoffmanna, procesyjnie został
przeniesiony poświęcony kamień
węgielny nowej świątyni i wmurowany na fundamencie. Fundamenty zostały wylane przez
budowniczych pod kierunkiem
majstra Adama z Włodowic.
1886
Zakończono budowę ścian
zewnętrznych. Te i dalsze prace budowlane wykonała firma
majstra Lauterbacha z Wojborza.
1887
Wzniesiono filary podtrzymujące sklepienie kościoła, rozpoczęto budowę plebanii (w tym
samym stylu, co kościół).
1888
Założono więźbę dachową
i nakryto kościół dachówką.
1889
Wzniesiono główną wieżę.
Wewnątrz wykonano polichromię, wyłożono posadzki, ustawiono ołtarze, rzeźby, obrazy,
ambonę. 17 grudnia 1889 roku
miało miejsce próbne kazanie
nowego już proboszcza - Augustyna Staude.
1890
6 stycznia w nowej świątyni pierwszą Mszę św. odprawił
dziekan Mandel. Wstawiono
ławki, witraże. 18 września
na wieży zawieszono 3 brązowe
dzwony: Barbara, NMP, Mikołaj.
19 października nastąpiła uroczysta konsekracja nowego kościoła
św. Mikołaja. Dokonał jej Kardynał Franz hrabia Schönborn, arcybiskup praski.28 października
po raz pierwszy wypróbowano
organy wykonane przez firmę
Schlag i Synowie ze Świdnicy.
W podsumowaniu należy dodać, że całkowity koszt budowy
wyniósł 368 tys. marek.
Na potrzeby budowy zarząd
parafii wziął pożyczkę 150 tys.
marek. Władze miasta udzieliły
pomocy, przekazując obligacje
na 8 tys. marek. Kilkadziesiąt
tysięcy marek wpłynęło jako
dary indywidualnych, czasem
anonimowych ofiarodawców.
Wiele elementów wyposażenia

Zebrani podejmują decyzję o wyburzeniu murów dawnego kościoła - maj 1884 roku

kościoła było darem stowarzyszeń i organizacji kościelnych.
Ksiądz Augustyn Staude
Dziekanowi Hoffmannowi nie
było dane zakończyć budowy
świątyni. Dokonał tego Jego
następca Ksiądz Augustyn Staude
Urodził się w 1831 roku w Nowej Rudzie. Jego ojciec, Franciszek Staude, był miejskim młynarzem znanym z dobroczynności.
Augustyn Staude, wyświęcony
w1852 roku na kapłana, pracował jako wikary w Słupcu (1852–
1869), Szalejewie Dolnym (1869),
Nowej Rudzie (1869–1873).
W 1873 roku na 16 lat został
proboszczem w Świerkach, aby
od 1889 roku powrócić do Nowej Rudy jako proboszcz. Jego
głównym zadaniem w Nowej Rudzie było ukończenie budowy
i wyposażenie świątyni, z czego się wywiązał. Kontynuując
dzieło poprzedników, tworzył
przy parafii kolejne organizacje,
m.in. Katolickie Stowarzyszenie
Mężczyzn i Katolickie Stowarzyszenie Robotników.
Ksiądz Staude miał dwie
pasje. Jedną było organizowanie pielgrzymek. Jako wikary
w Słupcu zorganizował pielgrzymki m.in. do Jerozolimy
(1859), do Rzymu (1865), Philippsdorfu (obecnie Jiřikov
w Czechach, 1868). Będąc
w Nowej Rudzie, pielgrzymował
w 1870 roku do Oberammergau.
Druga pasja Proboszcza
noworudzkiego to pisanie. Pozostawił po sobie wiele dzieł

poetyckich, np. Dźwięki z ojczyzny (Klänge aus der Heimat,
1859), opisów pielgrzymek,
np. Pielgrzymka do Oberammergau (Wallfahrt nach Oberammergau, 1871), biografii, np.
Życie franciszkanina ojca Anastasiusa Kleinwächtera(Lebensbeschreibung des Franziskaner
Pater Athanasius Kleinwächter,
1871), Dwaj oryginalni duchowni
z hrabstwa kłodzkiego (ZweiOriginale aus Klerus der Grafschaft
Glatz, 1889). Uczcił również swego Poprzednika nie tylko mową
pogrzebową, ale również wydaniem materiałów do Jego życia
i działalności - Hoffmannia, 1891.
Zmarł 12 grudnia 1895 roku
po długiej chorobie.

Kielich mszalny. Dar kapłanów z Dekanatu
z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich
- 1888
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POŻEGNANIE KS. PRAŁATA ANTONIEGO KOPACZA

„W DOBRYCH ZAWODACH WYSTĄPIŁEM..." (2 TM 4,7A)
Ekscelencje, najdostojniejsi
księża biskupi: Stefanie i Adamie!;
Drodzy bracia prezbiterzy
diecezjalni i zakonni, przybyli
z trzech dolnośląskich diecezji,
w szczególności księża, koledzy
z roku święceń i księża z dekanatu Polanica - Zdrój;
Drodzy bracia diakoni i klerycy!
Czcigodne siostry zakonne!
Szanowni pr zedstawicie le władz samorządowych!
Drodzy przedstawiciele rodziny zmarłego ks. Antoniego
Drodzy mieszkańcy Polanicy,
osieroceni parafianie, bracia
i siostry w Chrystusie!
Wśród różnych doświadczeń, jakie są naszym udziałem
w ziemskim życiu, jest doświadczenie przemijania. Przeżywamy
je zwykle na przełomie lat kalendarzowych, ale najbardziej
przemijania doświadczamy
na pogrzebach, gdy patrzymy
na trumnę i cmentarne groby.
W Jutrzni żałobnej znajdujemy
słowa:: „Lata nasze przemijają jak
trawa, a Ty, Boże, trwasz na wieki". Z pierwszą częścią tego wersetu zgadzają się wszyscy, nawet
ateiści, bowiem wszyscy: wierzący i niewierzący doświadczamy
przemijania - „lata nasze przemijają jak trawa". Jakaż to łaska, że
wierzymy w drugą część tego
stwierdzenia; „A Ty, Boże, trwasz
na wieki". Wierzymy, że Bóg jest
od zawsze i trwa na wieki. To
On powołał nas do życia przez
naszych rodziców. To On - Bóg
ratuje nas przed nicością, przed
bezsensem i przed rozpaczą.
W takiej wierze patrzymy dziś
na trumnę ks. prałata Antoniego Kopacza. Wierzymy, że
Bóg trwa i że stanął przed Nim
nasz wspaniały kapłan Antoni.
Jego Odwieczny, Jednorodzony
Syn, Jezus Chrystus przyszedł
na świat, aby nam odpowiedzieć na nurtujące od początku ludzkości pytanie:
co będzie po naszej śmierci? W swoim nauczaniu,
a przede wszystkim swoją śmiercią i zmartwychwstaniem, ogłosił wszystkim, że śmierć została
przez Niego pokonana i przez
bramę naszej śmierci przechodzimy z życia do życia.

Chrystus żyjący
w Kościele przypomina
nam prawdę
o życiu wiecznym
Gdy przekazujemy dzisiaj
Panu Bogu ks. prałata Antoniego,
przyjmujemy słowa orędzia Bożego o życiu wiecznym. Apostoł
Paweł nas dziś zapewnia: „Nikt
z nas nie żyje dla siebie i nikt
nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana;
jeżeli zaś umieramy, umieramy
dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana" (Rz 14,78). Ks. Antoni nie żył dla siebie.
Żył dla Pana Boga i żył dla ludzi.
W każdym człowieku, którego
spotykał, widział oblicze Boga,
dlatego był taki dobry i rozdawał
ludziom hojnie słowa dobroci,
pocieszenia, ale także udzielał
pomocy materialnej potrzebującym ludziom, także Polakom
na Ukrainie. Jutro przybędzie
na pogrzeb do Rudnika ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki,
metropolita lwowski, by modlitwą podziękować za to, że ten
kapłan był darem dla potrzebujących Polaków, mieszkających
na dawnych Kresach Wschodnich. Wiemy, że w naszej diecezji wielu księżom i osobom
świeckim pomagał w dotarciu
do lekarzy, do specjalistów. Wielu zawdzięcza mu ocalenie życia
i powrót do zdrowia. Służył chorym, sam dźwigając niemal przez
całe życie krzyż różnych chorób,
poddając się tak często leczeniu
szpitalnemu.
Moi drodzy, przypomnijmy także słowa Pana Jezusa,
które przed chwilą słyszeliśmy:
„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to
bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.
A gdy odejdę i przygotuję wam
miejsce, przyjdę powtórnie
i zabiorę was do siebie, abyście
i wy byli tam, gdzie Ja jestem”
(J 14,2-3). Takiej obietnicy nie
złożył ludziom żaden przywódca, żaden milioner, żaden święty.
Szczęśliwe życie wieczne jest darem Pana Boga dla nas.
Moi drodzy, w ten dzień
ziemskiego pożegnania i rozstania się ks. Antoniego z tutejszą
parafią, miastem Polanica - Zdrój

Śp. ks. prałat Antoni Kopacz

i diecezją świdnicką, powróćmy
na drogę jego ziemskiego życia, którą prowadziła go Boża
Opatrzność. Ta ziemska droga
zaczęła się na Podkarpaciu,
w Rudniku nad Sanem i prowadziła go do domu niebieskiego przez ziemskie domy, które
były rozlokowane w trzech diecezjach: diecezji przemyskiej
(18 lat), archidiecezji wrocławskiej
(36 lat) i diecezji świdnickiej także 18 lat). Spójrzmy na tę
drogę, abyśmy lepiej wiedzieli,
za co mamy dziękować naszemu
Bogu - Ojcu Miłosierdzia.
Z drogi życia ziemskiego
ks. prałata Antoniego
Kopacza
Bóg, który jest dawcą ludzkiego życia, wybrał dla ks. Antoniego na pierwszy etap życia
ziemię podkarpacką. Ks. Antoni
Kopacz urodził się 14 marca
1950 roku w Rudniku nad Sanem
w rodzinie robotniczo-chłopskiej,
jako trzecie dziecko Stanisława
i Weroniki z domu Karaś. Jego
dwaj bracia zmarli w 1949 roku
w wieku 3 i 2 lat, jeszcze przed

jego narodzeniem. Rodzice prowadzili niewielkie gospodarstwo
rolne. Ojciec pracował jako stolarz w Spółdzielni Rzemieślniczej
w Rudniku nad Sanem. Szkołę
podstawową ukończył chłopiec
Antoś w Stróży. Następnie podjął
naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku nad Sanem.
Maturę uzyskał w roku 1968,
w osiemnastym roku życia.
W swojej młodości odkr ył
w sobie łaskę powołania kapłańskiego i zgłosił się zaraz
po maturze do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego
we Wrocławiu. Sześcioletnie
studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1968-1974.
Były to ostatnie lata życia ks.
kard. Bolesława Kominka, który
zmarł dwa miesiące przed jego
święceniami kapłańskimi. Święcenia kapłańskie przyjął diakon
Antoni wraz ze swoimi kolegami
25 maja 1974 roku z rąk ks. biskupa Wincentego Urbana, ówczesnego wikariusza kapitulnego,
pod kierunkiem którego kleryk
Antoni napisał, jako student
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pracę
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Kościoła.
Po święceniach kapłańskich
ks. Antoni pełnił posługę wikariusza w czterech parafiach:
w parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej
Górze (1974-1976); w parafii
p.w. Narodzenia NMP w Lądku Zdroju (1976-1980); w parafii
p.w. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Legnicy (1980-1982),
oraz w parafii p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego. w Wałbrzychu
(1982-1985).
Dnia 27 czerwca 1985 roku
objął stanowisko proboszcza
parafii p.w. Matki Bożej Królowej
Polski i św. Maternusa w Stroniu
Śląskim. Był tam proboszczem
7 lat (1985-1992). Dał się tam
poznać jako proboszcz dbający
o świątynie. Odnowił w parafii
trzy kościoły (dwa w Stroniu Śląskim i kościół filialny w Siennej).
Najwięcej pracy włożył w odnowienie wnętrza świątyni parafialnej w Stroniu Śląskim. Ks. kard.
Henryk Gulbinowicz, doceniając
Jego zaangażowanie duszpasterskie i uzdolnienia gospodarczoadministracyjne, powierzył
mu urząd proboszcza w parafii
p.w. Wniebowzięcia NMP w Polanicy - Zdroju. Parafię tę objął
ks. Antoni 19 czerwca 1992 roku.
Rok później został ustanowiony
dziekanem dekanatu Polanica
- Zdrój. Za wniesiony wkład pracy w parafii i zasługi położone
dla Kościoła, na wniosek kard.
Henryka Gulbinowicza, 10 listopada 1997 roku Ojciec Święty
Jan Paweł II włączył ks. kanonika
Antoniego Kopacza do rodziny
papieskiej i obdarzył Go godnością honorowego kapelana,
czyli prałata. We wrześniu 2005
roku ks. Antoni Kopacz został
włączony do grona kanoników
gremialnych Świdnickiej Kapituły Katedralnej oraz do Kolegium
Konsultorów. Za swoje zasługi
wielokrotnie był odznaczany zarówno przez władze kościelne,
jak i świeckie. Rada Miejska Polanicy-Zdroju w 2006 roku podjęła
uchwałę o przyznaniu Księdzu
Prałatowi medalu „Zasłużony
dla Miasta Polanica - Zdrój”
za wkład w rozwój i promocję miasta. Z okazji Jubileuszu
100-lecia kościoła polanickiego,
na wniosek Biskupa Świdnickiego bp Ignacego Deca, Ojciec
Święty Benedykt XVI odznaczył
ks. prałata Kopacza „Prałatem
Honorowym Jego Świątobliwości”. Było to uznanie Kościoła dla

posługi kapłańskiej ks. Antoniego. Za wkład wniesiony w życie
miasta i parafii w ciągu dwudziestoletniej posługi Rada Miejska
w dniu 27 czerwca 2012 roku
podjęła uchwałę o przyznaniu
Księdzu Prałatowi, proboszczowi
i dziekanowi tytułu „Honorowego Obywatela Polanicy - Zdroju”.
Dzięki staraniom Księdza Prałata
polanicka świątynia otrzymała
w roku 2006 trzy nowe dzwony, a w roku 2013 roku stała się
Sanktuarium poświęconym Matce Bożej Nieustającej Pomocy,
z uwagi na słynący łaskami obraz,
przywieziony ze Stanisławowa
z kościoła pomocniczego „Ave
Maria”, koronowany koronami
papieskimi.
Słowo końcowe
do Zmarłego
Drogi Przyjacielu, księże Antoni, odchodzisz od nas upracowany i schorowany. Nie znałeś tu
na ziemi odpoczynku. Już jako
chłopiec nauczyłeś się pracowitości przy swoich rodzicach.
Opuściłeś swój rodzinny dom
ze wspaniałym wianem dobrego
wychowania, jako młodzieniec
ustabilizowany w pobożności
i pracowitości. Jako ksiądz nie
szukałeś własnych wygód. Dla
ciebie najważniejszy był Bóg
i sprawy Kościoła. Dałeś nam
przykład, jak kochać Pana Boga
i jak służyć Kościołowi, człowiekowi i Ojczyźnie. Nauczyłeś wielu
ludzi wierzyć, modlić się, żyć dla
drugich, przebaczać, zachowywać Boże przykazania, trwać
wytrwale w cierpieniu i chorobie. Sam niosłeś krzyż różnych
chorób przez większość lat
kapłańskiego życia. Ten krzyż
choroby przygniatał Cię swym
ciężarem, zwłaszcza w ostatnich
latach i miesiącach Twego życia.
Nie skarżyłeś się, nie narzekałeś.
Twój życiowy krzyż doniosłeś
godnie do końca. Możesz powtórzyć słowa św. Pawła Apostoła
z Drugiego Listu do Tymoteusza:
„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary
ustrzegłem" (2 Tm 4,7).
Drogi Przyjacielu, twoim
oczkiem w głowie była ta świątynia. W niej rozwinąłeś kult Jezusa
Eucharystycznego. Cieszyłeś się
urządzoną w świątyni kaplicą adoracji Najświętszego Sakramentu. Zadbałeś w tej świątyni o rozwój kultu maryjnego. Tę miłość
do Matki Najświętszej zaszczepiła
ci w dzieciństwie Twoja mama,
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która pielgrzymowała z tobą
do pobliskiego Leżajska, do
Matki Bożej Pocieszenia. Na Dolnym Śląsku byłeś proboszczem
w dwóch maryjnych parafiach.
W tej polanickiej świątyni, która
stała się maryjnym sanktuarium,
w ołtarzyku, nad którym znajduje
się obraz Maki Bożej Nieustającej Pomocy, umieściłeś relikwiarz
z kroplą krwi św. Jana Pawła II.
Wielkość tego papieża odsłonił
ci jego przyjaciel kard. Marian
Jaworski, metropolita lwowski,
który był także Twoim przyjacielem. W tutejszym sanktuarium,
w ołtarzu Krzyża umieściłeś także
relikwie św. s. Faustyny, Apostołki
Miłosierdzia Bożego. Księże Prałacie zostawiasz tę świątynię,
w której wielbiłeś z ludźmi Pana
Boga, gdzie głosiłeś słowo Boże
i sprawowałeś Eucharystię, karmiąc siebie i innych Chlebem eucharystycznym, który daje życie.
W tej świątyni przez Ciebie Bóg
obdarzał wiernych miłosierdziem
i przebaczeniem w Sakramencie Pokuty. W tej świątyni i z tej
świątyni przekazujemy Cię dzisiaj
do świątyni niebiańskiej. Przy
Twojej trumnie dziękujemy Bogu
za Ciebie, za tak wiele dobra, które Bóg przekazał przez Ciebie ludziom, tego dobra duchowego
i materialnego. Dziękujmy także
Tobie, za przykład kapłańskiego
życia, dziękujemy Ci za Twoją
przyjaźń.
Drogi Księże Prałacie, w duchu wdzięczności za Twoje życie,
wstawiamy się także za Ciebie
u Pana Boga i prosimy, aby cię
oczyścił z grzechów i przybrał
Cię podczas tej Eucharystii
w szaty zbawienia i wprowadził
do swoich niebieskich przyjaciół.

Odpocznij tam od trudów tej ziemi. Żegnają Cię biskupi i kapłani,
siostry zakonne, Twoi przyjaciele
i znajomi. Żegnają Cię twoi parafianie, którym tu służyłeś 30 lat.
Żegna cię Polanica - Zdrój. W naszych osobach żegna Cię biskup
świdnicki Marek i cała wdzięczna
Ci diecezja świdnicka, dla której tak bardzo się przysłużyłeś
swoją ofiarną modlitwą i pracą.
Jako pierwszy biskup świdnicki
dziękuję Ci za wspieranie młodej
diecezji modlitwą, dobrą radą
i ofiarami materialnymi.
Niech dusza Twoja uwolniona
od więzów ciała pobiegnie do rodzinnego domu, niech nawiedzi
wszystkie miejsca Twojego kapłańskiego posługiwania, niech
pobiegnie na wszystkie miejsca
Twoich pielgrzymek i życiowych
wędrówek. Niech ucieszy się
na nowo tym wszystkim, co widziałeś, czego doświadczyłeś
w ziemskim życiu, które się dla
ciebie zakończyło.
Drogi Księże Antoni, nasz
Przyjacielu, niech aniołowie zawiodą cię do raju. Odnajdź tam
swoich kochanych Rodziców.
Dołącz do grona świętych kapłanów w niebie. Niech Maryja,
którą miłowałeś na ziemskich
drogach swego życia, zaprowadzi
do Jezusa. Po trudach tej ziemi,
odpoczywaj w pokoju wiecznym.
Do zobaczenia w wieczności.
Amen.
Homilia wygłoszona 19.01.2022
roku podczas Mszy św. żałobnej
przed pogrzebem śp. ks. prałata
Antoniego Kopacza, proboszcza
parafii p.w. Wniebowzięcia NMP,
dziekana dekanatu Polnica - Zdrój
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DO DOMU WRACAM JAK STRUDZONY PIELGRZYM
Ekscelencjo, Najdostojniejszy
Księże Arcybiskupie Mieczysławie, metropolito lwowski;
Czcigodny Ojcze Wojciechu,
prowincjale Ojców Sercanów
wraz z o. Zdzisławem, kustoszem Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej w Polanicy - Zdroju
Sokołówce;
Czcigodny Księże Józefie,
proboszczu tutejszej parafii wraz
z wszystkimi obecnymi tu kapłanami z archidiecezji przemyskiej, z diecezji sandomierskiej
i z diecezji świdnickiej;
Drodzy tutejsi parafianie
i inni wierni przybyli na dzisiejszy
pogrzeb z diecezji świdnickiej,
zwłaszcza z parafii p.w. Wniebowzięcia NMP z Polanicy - Zdroju;
Bracia i siostry w Chrystusie!
Cała diecezja świdnicka pogrążyła się w żałobie na wieść
o śmierci ks. prałata Antoniego
Kopacza, proboszcza parafii p.w.
Wniebowzięcia NMP w Polanicy - Zdroju i dziekana dekanatu
Polanica - Zdrój. Bóg zabrał go
dość niespodziewanie. Wydawało
się nam, że ostatnia chorobowa
niemoc została przezwyciężona.
Ksiądz prałat będąc w szpitalu,
a potem w domu, na plebanii,
snuł plany na przyszłość. Wydawało się nam, że jeszcze wiele lat
będzie służył Bogu i Kościołowi,
że doczeka zasłużonej emerytury,
na którą osoby duchowne przechodzą zwykle po ukończeniu
siedemdziesiątego piątego roku
życia. Jednakże Bóg chciał inaczej. Z pokorą i wiarą przyjęliśmy
wyrok Bożej Opatrzności, wierząc, że to Bóg nam wszystkim
określa czas życia na ziemi i że
to On wybiera nam czas odejścia
z tego świata. Czas odejścia nie
jest nam znany, ale na pewno
nadejdzie. Patrząc na tę śmierć,
pamiętajmy, że młyny Boże mielą
inaczej, niż młyny ludzkie. Jednakże wierzymy, że wola Boża dla
nas znaczy miłość Boga do nas.
Wszelkie Boże działanie wobec
nas trzeba nazywać miłością.
Gotowość
na zapowiedziane przyjście
Chrystusa
Drodzy Bracia i Siostry, ten
fakt niespodzianej śmierci księdza Antoniego wyjaśnia nam

w dużej mierze słowo Boże,
które wysłuchaliśmy. Mędrzec
Pański pod natchnieniem Ducha
Świętego napisał: „Sprawiedliwy,
choćby umarł przedwcześnie,
znajdzie odpoczynek... Ponieważ
spodobał się Bogu, znalazł Jego
miłość, i żyjąc wśród grzeszników,
został przeniesiony.... Wcześnie
osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego
podobała się Bogu, dlatego
pospiesznie wyszedł spośród
nieprawości. A ludzie patrzyli
i nie pojmowali ani sobie tego
nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi
i nad świętymi Jego opatrzność
(Mdr 4, 7-15).
Drogi Księże Antoni, uważaliśmy Cię zawsze za sprawiedliwego, pracowitego i na wskroś
dobrego. Z pewnością dusza
Twoja spodobała się Bogu, dlatego chciał Cię mieć już przy
sobie. W Jego oczach wcześnie
osiągnąwszy doskonałość, przeżyłeś czasów wiele i Pan Życia
zabrał Cię z tego świata wypełnionego kłótniami, niesprawiedliwością, zazdrością, chorobami
i śmiercią. My patrzymy i może
nie pojmujemy, że jako wybrany
przez Boga, zostałeś przez Niego
obdarzony łaską i miłosierdziem.
Przyjmujemy także przy
Twojej trumnie wskazania i przestrogę Pana Jezusa: „Niech będą
przepasane wasze biodra i zapalone pochodnie. A wy podobni
do ludzi, oczekujących swego
pana, kiedy z uczty weselnej
powróci, aby mu zaraz otworzyć,
gdy nadejdzie i zakołacze... Wy
też bądźcie gotowi, o godzinie,
której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie" (Łk 12,
35.40). Księże Antoni, nie wiemy,
czy domyślałeś się, że Pan przyjdzie po Ciebie tak niespodzianie,
już teraz, gdy wiek twój wskazywał, że powinieneś jeszcze
żyć. Wierzymy jednak, że byłeś
przygotowany, że byłeś gotowy
na Jego przyjście. Nie ukrywamy,
że to my zostaliśmy zaskoczeni.
Przez Twoją śmierć Pan Jezus
nam przypomina, abyśmy byli
zawsze gotowi na spełnienie
się Jego słów: „Wy też bądźcie
gotowi, o godzinie, której się
nie domyślacie, Syn człowieczy
przyjdzie" (Łk 12,40). Księże Antoni, przyjmujemy to ostrzeżenie

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczy mszy świętej pogrzebowej w kościele
pw. NMP Matki Kościoła w Rudniku nad Sanem w dniu 20.01.2022 r. Fot. Gość Niedzielny

i wezwanie, które przez twoją
śmierć kieruje Bóg do nas.
Drogi Przyjacielu Boga i ludzi, gdy w tej Eucharystii mamy
dzisiaj dziękować Panu Bogu
za ciebie, za dobro, które On, Gospodarz nieba i ziemi, przekazał
przez ciebie ludziom, wracamy
z Tobą na drogę twego ziemskiego życia, by zobaczyć, co na niej
się wydarzyło, za co trzeba nam
dziękować, za co przepraszać
i o co prosić Pana Boga.
Spojrzenie na drogę
ziemskiego życia
ks. prałata Antoniego
Kopacza
Czcigodny nasz Przyjacielu,
droga twojego życia zaczęła
się tutaj, w domu rodzinnym
w Stróży koło Rudnika nad Sanem. Byłeś trzecim synem rodziców Stanisława i Weroniki
z d. Karaś. W domu rodzinnym rodzice Twoi nauczyli cię pacierza;
prowadzili cię do kościoła, rozmawiali o Bogu. Nauczyli cię także
pracowitości. A więc nauczyli
tego, co najważniejsze: modlitwy i pracy. Dzisiaj dziękujemy
Panu Bogu za Twoich rodziców,
którzy cię tak dobrze wychowali i przekazali ci na drogę życia
cenne wiano, dobre wychowanie
i zdrowe, ewangeliczne zasady
moralne. Dziś lepiej rozumiemy,
dlaczego Bóg był zawsze w Twoim życiu na pierwszym miejscu
i dlaczego byłeś tak pracowity,
dlaczego tak bezinteresownie
i chętnie pomagałeś potrze-

bującym. Te wartości wyniosłeś
z rodzinnego domu.
Tutaj w rodzinnej miejscowości, gdy ukończyłeś szkołę
podstawową, a potem w Rudniku
średnią, w 1968 r. otrzymałeś dar
powołania kapłańskiego i udałeś
się do dalekiego Wrocławia, by
zostać kapłanem. Z pewnością
z nostalgią opuszczałeś swoje rodzinne strony, ale ich nigdy nie
zdradziłeś; kiedy tylko mogłeś,
to je odwiedzałeś. Czułeś jakby
dług wdzięczności wobec rodziców, twoich sąsiadów, krewnych
i krajanów.
Drogi nasz Przyjacielu, sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne odbyłeś w latach 19681974. Były to ostatnie lata życia
ks. kard. Bolesława Kominka,
który zmarł dwa miesiące przed
waszymi święceniami, które przyjęliście 25 maja 1974 roku z rąk
ks. biskupa Wincentego Urbana,
ówczesnego wikariusza kapitulnego. Jego wcześniej wybrałeś
sobie na przewodnika w naukach
teologicznych i na prowadzonym
przez niego seminarium naukowym napisałeś pracę magisterką z zakresu Historii Kościoła
i zdobyłeś tytuł magistra teologii.
Po święceniach kapłańskich
przez jedenaście lat pełniłeś
posługę wikariusza w czterech
parafiach: w parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Kamiennej Górze (1974-1976);
w parafii p.w. Narodzenia NMP
w Lądku - Zdroju (1976-1980);
w parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy (1980-1982), oraz w parafii
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p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu (1982-1985).
W c z e r wc u 1 9 8 5 ro k u
ks. kard. Henryk Gulbinowicz
wybrał Cię na proboszcza parafii p.w. Matki Bożej Królowej
Polski i św. Maternusa w Stroniu
Śląskim. Jako proboszcz posługiwałeś tam 7 lat (1985-1992).
Dałeś się poznać jako pasterz
dbający o swoje owieczki,
o Kościół żywy, ale także jako
dobry gospodarz parafii dbający
o świątynie, których w parafii
było trzy. Odnowiłeś w parafii
dwa kościoły w Stroniu Śląskim
i kościół filialny w Siennej. Pięknie odnowiłeś wnętrze głównej
świątyni parafialnej w Stroniu
Śląskim. Ks. kard. Henryk Gulbinowicz doceniając twoje zaangażowanie duszpasterskie
i uzdolnienia gospodarczo-administracyjne, skierował cię na
proboszcza do parafii bardziej
eksponowanej w mieście uzdrowiskowym Polanica - Zdrój. Był to
czerwiec 1992 rok. Tam posługiwałeś jako proboszcz i dziekan
do końca twoich kapłańskich
dni.
Drogi Antosiu, pozwól, że
nie będę wyliczał wykonanych
tam prac, przeprowadzonych
inicjatyw i różnych parafialnych
uroczystości, Twoich godności
i wyróżnień kościelnych oraz
świeckich. O tym więcej mówiłem wczoraj do Twoich parafian
w Polanicy - Zdroju.
Wspomnę tylko, że w polanickiej parafii rozwinąłeś kult
Najświętszego Sakramentu, kult
Najświętszego Serca Pana Jezusa
i kult Najświętszej Maryi Panny.
Stworzyłeś wiernym możliwość
adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Postarałeś się, aby świątynia parafialna
w Polanicy, dokąd przyjeżdżają
kuracjusze po zdrowie i na odpoczynek z całej Polski, aby ta
pięknie odnowiona przez Ciebie
świątynia stała się Sanktuarium
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
I tak się stało w roku 2013. Wczoraj po Mszy św. żałobnej, ofiarowanej za Ciebie, podszedłem
przed maryjny ołtarz, spojrzałem
na przepiękny, omodlony obraz
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
i na relikwiarz na ołtarzu, gdzie
umieściłeś kroplę krwi św. Jana
Pawła II. A potem odwróciłem się
i spojrzałem na Twój konfesjonał.
Ujrzałem w nim bukiet pięknych
kwiatów, które wierni postawili,
aby w ten sposób podziękować ci
za Twoją posługę w konfesjonale.

Drodzy Bracia i Siostry, możecie być dumni, że wydaliście
z waszego środowiska tak wielkiego, szanowanego, znanego
niemal w całej Polsce, kapłana.
W końcowym fragmencie tej pogrzebowej refleksji, zwracamy
się do Ciebie, Księże Prałacie, ze
słowem pożegnania.
Słowo pożegnania
do Zmarłego
Drogi księże Antosiu, podczas pogrzebów na Górnym
Śląsku jest śpiewana żałobna
pieśń, która ma takie słowa:
„Dziś moją duszę w ręce Twe
powierzam, mój Stworzycielu
i najlepszy Ojcze. Do domu wracam jak strudzony pielgrzym,
a Ty z miłością przyjmij mnie
z powrotem". Drogi Przyjacielu, wracasz do swoich. Tutaj
na ziemi rudnickiej przyszedłeś
na świat. Tu miałeś rodzinny dom,
z którego po maturze wyfrunąłeś
jak ptak z gniazda. Przeszedłeś
ciekawą i piękną drogę w swoim
życiu, jako Chrystusowy kapłan.
Dziś wracasz do swoich, do swojej małej Ojczyzny. W tej ziemi
twojego urodzenia, dzieciństwa
i młodości, będziesz oczekiwał
na końcowe zmartwychwstanie.
Drogi Przyjacielu, opuściłeś
swój rodzinny dom ze wspaniałym wianem dobrego wychowania. Jako ksiądz nie szukałeś
własnych wygód, nie szukałeś
zaszczytów. Dla Ciebie najważniejszy był Bóg i sprawy Kościoła.
Dałeś nam przykład, jak kochać
Pana Boga i jak służyć Kościołowi,
człowiekowi i Ojczyźnie. Nauczyłeś wielu ludzi wierzyć, modlić
się, żyć dla drugich, przebaczać,
zachowywać Boże przykazania,
trwać wytrwale w cierpieniu
i chorobie. Uczyłeś nas jak mamy
się zachować w chorobie i w cierpieniu. Ilekroć odwiedzaliśmy Cię
chorego, tryskałeś humorem.
Podziwialiśmy twoją postawę.
Twój życiowy krzyż doniosłeś
godnie do końca. Możesz powtórzyć słowa św. Pawła Apostoła
z Drugiego Listu do Tymoteusza:
„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary
ustrzegłem" (2 Tm 4,7). W tej
rodzinnej świątyni przekazujemy Cię dzisiaj do świątyni niebieskiej. Przy twojej trumnie dziękujemy Bogu za Ciebie, za tak
wiele dobra, które Bóg przekazał
przez Ciebie ludziom, dobra duchowego i materialnego.
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Drogi Księże Prałacie, w duchu wdzięczności za Twoje życie, wstawiamy się także za Tobą
u Pana Boga i prosimy, aby Cię
oczyścił z grzechów i przybrał
Cię podczas tej Eucharystii w
szaty zbawienia i wprowadził Cię
do swoich niebieskich przyjaciół. Odpocznij tam od trudów
tej ziemi. Jako pierwszy biskup
świdnicki dziękuję Ci za wspieranie młodej diecezji modlitwą,
dobrą radą i ofiarami materialnymi. Prosimy - wspomagaj z nieba
nadal parafię, w której służyłeś,
wspomagaj Twoje rodzinne miasto, Twoich przyjaciół, których
zostawiasz tu na ziemi. Wiemy,
że prawdziwa przyjaźń i miłość
przekraczają granicę śmierci, że
więzy przyjaźni i miłości trwają
wiecznie.
Drogi księże Antoni, nasz
Przyjacielu, niech aniołowie zawiodą cię do raju. Odnajdź tam
swoich kochanych rodziców. Dołącz do grona świętych kapłanów
w niebie. Niech Maryja, którą miłowałeś na ziemskich drogach

swego życia, zaprowadzi Cię do
Jezusa. Drogi księże Prałacie,
znałeś zapewne słowa z Apokalipsy św. Jana: „Błogosławieni już
teraz, którzy w Panu umierają.
Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich trudów, bo
ich czyny idą z nimi" (Ap 14,13).
Księże Antoni, umarłeś w wierze
i miłości do Chrystusa, umarłeś
w Panu. Odpocznij teraz od trudów tej ziemi, od trudów Twojej,
kapłańskiej posługi. Niech Twoje
dobre uczynki, spełnione tu na
ziemi, idą za Tobą do niebieskiego domu. Niech zdobią ten
niebieski dom po wieczny czas.
Spoczywaj w pokoju i w światłości wiekuistej. Do zobaczenia
w wieczności. Amen.
Homilia wygłoszona 20.01.2022
rokou w kościele p.w. NMP Matki Kościoła w Rudniku nad Sanem - Stróża
podczas Mszy św. pogrzebowej za
śp. Ks. prałata Antoniego Kopacza,
proboszcza parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Polanicy - Zdroju

Złożenie do grobu śp. ks. prałata Antoniego Kopacza w Rudniku nad Sanem. Fot. Gość
Niedzielny

Fot. Gość Niedzielny
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HISTORIĘ REJESTROWAŁ KAMERĄ

Wspomnienie o Robercie Stando (1931-2022)
Pod koniec studiów w łódzkiej filmówce wybierano specjalizację reżyserską. Jego kolegów,
choćby Romana Polańskiego czy
Kazimierza Kutza urzekł film fabularny. Robert Stando wybrał
dokument filmowy. Do łódzkiej
filmówki dostał się za drugim razem, w roku 1951. Po wojsku, ale
za to od razu na drugi rok. Miał
zacięcie, bo wcześniej w kłodzkim liceum im. Chrobrego, którego był absolwentem, wystawił
m.in.„Niemców” Kruczkowskiego.
Już wtedy – choć w sztuce teatralnej – dotknął problematyki
niemieckiej. Będzie mu towarzyszyła przez całe dorosłe życie.
Na Wydziale Reżyserii PWSTiF
w Łodzi trafił na naprawdę wspaniałych ludzi, choćby profesor
Wanda Jakubowska. O tym, że
zajął się filmem dokumentalnym, zdecydował jego kontakt
z profesorem Jerzym Bossakiem,
filmowcem, właśnie dokumentalistą. On nauczył mnie cennej
rzeczy: jak w krótkim czasie ująć
maksimum treści – opowiadał mi
kiedyś w jednej z rozmów. - Bo
to jest istota dokumentu filmowego. Kto wyszedł spod ręki
Bossaka, ten wiedział, jak robi
się dokument. A jest to sztuką!
Nawet dziś, gdy pierwsze cięcie
materiału może łatwo prowadzić
do filmowej manipulacji.
Jego filmografia może imponować! To grubo ponad setka

filmów. Reżyser, scenarzysta, laureat wielu nagród. Jeden z tych,
dzięki którym film dokumentalny
ma do dziś swoje należne miejsce w historii polskiego kina. Podejmował niechciane i zapomniane tematy, często okiem kamery
dotykał skomplikowanych zmagań z historią, zwłaszcza polskoniemieckich trudnych rozliczeń
z przeszłością. Interesowali go
westerplatczycy i Albert Forster,
powstańcy wielkopolscy i Artur
Greiser, rządca Warthegau stracony publicznie na poznańskiej Cytadeli, Ziemie Zachodnie z ukochanym Kłodzkiem, gdzie trafił
po wojnie. A przede wszystkim
zainteresował go niemiecki literat
Gerhart Hauptmann, kończący
w 1946 roku swój żywot w polskich już Karkonoszach.
Był koniec lat osiemdziesiątych. Stando, autor wielu uznanych i nagrodzonych filmów
pracował wtedy w wytwórni filmowej „Czołówka”, która miała
ścisłe kontakty z Armeefilmstudio
w Berlinie. Ta enerdowska wytwórnia zaproponowała Polakom
koprodukcję filmu „HauptmannTransport”, rzecz o ostatniej drodze zwłok niemieckiego pisarza
Gerharta Hauptmanna spod
Karkonoszy na bałtycką wyspę
Hiddensee. Trafiło na Roberta.
On, rocznik 1931, urodzony
w Berlinie. Choć był Polakiem,
wychowywał się w duchu ger-

manofilskim, wśród Niemców.
Całą wojnę mieszkał w Toruniu.
Rozpoznawał wszystkie niemieckie mundury, stopnie wojskowe.
Okupacja, choć dała mu mocno
w kość, pozostawiła w nim poszanowanie do porządku. To później
przydało się w pracy i z kamerą,
i w prostowaniu historii.
Jego zadaniem przy „Hauptmann-Transport” było znalezienie kontaktu z Polakami , którzy
w jakiś sposób – już po za-

kończeniu wojny – zetknęli się
z niemieckim pisarzem. Udało mu
się uzyskać zgodę profesora Stanisława Lorentza, żeby zechciał
wystąpić przed kamerą. Niezbyt
już zdrowy, 88-letni profesor zaproponował, że wystąpi w Sali
Matejkowskiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Wystawione
są tam dwa obrazy Jana Matejki
„Rejtan” i „Batory pod Pskowem”,
które zostały przez Lorentza sprowadzone z ówczesnej miejsco-
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wości Hain w Karkonoszach.
Obecnie jest to Przesieka.
W lipcu 1945 roku będąc
w jeleniogórskiem, profesor
dowiedział się, że w swej willi
Wiesenstein mieszka Hauptmann. Nazajutrz po otrzymaniu tej wiadomości, przerwał
pracę przy odnajdywaniu zrabowanych przez hitlerowców
polskich dzieł sztuki i odwiedził
pisarza. Wieś, w której mieszkał
Agnetendorf, przekształcano już
na polski Agnieszków, dziś jest
to Jagniątków. Niestety, z pracy reżysera, zwłaszcza z relacji
profesora, niewiele wykorzystano
w niemieckim filmie. Ledwie 2 minuty, choć materiału było nawet
na 15 minut wartościowego
dokumentu. Reżyser Matthias
Blochwitz nie uznał nawet
za stosowne pokazania fotografii Hauptmanna, jaką otrzymał
Lorentz z odręczną dedykacją
pisarza, dosłownie za to, „że dał
mu rzecz najważniejszą tych
czasach – przywrócił mu spokój”. Przypomnijmy, że to zdanie
wypowiedział Hauptmann po
otrzymaniu od Lorentza dokumentu stwierdzającego, że willa Wiesenstein jest pod opieką
Rządu Polskiego i nie podlega
rekwizycji. Inny fragment jego
pracy, kiedy dotarł zdjęć i relacji ze spotkania z byłym dziennikarzem Władysławem Grzędzielskim, który również tuż po
wojnie odwiedził Hauptmanna,
w ogóle znalazł się w tym filmie.
Na premierze w Neubrandenburgu zrobił się skandal. Po uroczystej projekcji filmu Stando wstał
i powiedział, co o tym sądzi.

Dobitnie, o pomijaniu wkładu
Polaków w powojenną pomoc
Hauptmannowi. I nie przysiadł
się do stołu dla oficjeli, bo nie
tam było jego miejsce. Uznał, że
skoro dotarł do Polaków, którzy
w tamtych trudnych czasach
wznieśli się ponad urazy, kiedy
pamięć piekła jak sól, i w pierwszym roku po wojnie pomagali
pisarzowi i jego domowi, to nie
można takich rzeczy przemilczać.
A on odszukał Polaków, którzy
się na to zdobyli! Na tym polegała dalekowzroczność takich
ludzi, jak Lorentz, jeleniogórski starosta Wojciech Tabaka,
jego sekretarz, później student
architektury Politechniki Warszawskiej – Zdzisław Straszak i
inni. Dlatego Stando uparł się,
że jego dokumentacja filmowa
nie może zaginąć. I tak powstały – ważne dla nas dwa dokumenty filmowe na ten temat –
najpierw „Hauptmann 19451946”, a potem „7 i pół tygodnia”.
Nie chciałem polemizować z Blochwitzem. Chciałem swoją wiedzę, ważną historycznie, filmowo
uzupełnić. Stąd te dwa moje filmy. W imię historycznej prawdy –
podsumowywał Stando.
To dzięki zachowanym i nieznanym wcześniej listom żony
Hauptmanna do Polaka Zdzisława Straszaka, a także listowi
pielęgniarza Hauptmanna Paula Metzkowa, dowiadujemy się
o problemach tego nietypowego w powojennej Polsce domu.
Była to prośba o dostarczenie
60 ton koksu na ogrzanie willi,
i to w czasach, gdy opału brakowało. Prośba, która nie wyma-
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ga komentarza. A jaki był finał?
Interwencja studenta Straszaka
u ministra Stefana Jędrychowskiego, jego zgoda, a potem
osobisty nadzór Straszaka, by
koks z wałbrzyskiej kopalni mógł
dotrzeć do Agnieszkowa, pokazuje zaangażowanie Polaków.
Mało tego, węgiel dostarczono
za darmo, choć Tamara Straszak
opowiadała w filmie, że Zdzisław, by wszystko pomyślnie załatwić, udał się do Wałbrzycha z
dwiema skrzynkami wódki. Bo
należało załatwić ciężarówki, którymi koks z Wałbrzycha dotrze
do Agnieszkowa. Jak zauważał
reżyser: listy nie stanowią dla
dokumentalisty frapującego
materiału, chyba że dociera on
do takich listów.
Z l i s t ó w t y c h w i e m y,
że Straszak zabiegał przez
prof. Lorentza o wystawienie
w zrujnowanej Warszawie jednej
ze sztuk Hauptmanna, najchętniej „Tkaczy” . Odważny pomysł,
pokazujący jak przyszłościowo
i dalekowzrocznie myślał. Pracując w Jeleniej Górze, później studiując w Warszawie, Straszak odwiedzał Hauptmanna kilkukrotnie. Długo rozmawiał, no i przez
ministra Stefana Jędrychowskiego załatwił koks na zimę. w zrujnowanej wojną stolicy. Z kolei
w korespondencji Hauptmanna
do Straszaka jakże ważne jest
ostatnie zdanie: w interesie obu
naszych narodów i dla odbudowy obu krajów pragnąłbym takiego zrozumienia i wzajemnego
oddania, jakim obaj nauczyliśmy
się nawzajem obdarzać. Pada
ono 5 grudnia 1945 roku.

Dodajmy, że bogaty filmowy dorobek Roberta Stando
i zachowana dokumentacja są
dziś inspiracją do pracy Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta
Hauptmanna” w Jeleniej Górze.
Dzięki jego filmom odnalezione
zostały pamiątki i dokumenty
po pisarzu, które możemy dziś
oglądać w naszym muzeum:
zdjęcia z dedykacjami, listy
z prośbą o pomoc czy darowane
Polakom książki. Od dwóch lat
czynna jest stała wystawa „Gerhart Hauptmann i Polacy 19451946”, muzeum wydało nowe publikacje książkowe na ten temat
i pracuje nad kolejnymi, które są
wielkim zaskoczeniem, zwłaszcza
dla turystów niemieckich, którzy
tych faktów przez lata nie znali.
Z wszystkich filmów Roberta Stando bije profesjonalizm
twórczy, poparty głęboką wiedzą, niemal detektywistyczną
pracą badawczą i zgromadzoną
dokumentacją. No i szczęście,
które w ten profesji mieć trzeba,
a Robert je miał, gdy odkrywa
się a potem okiem kamery powraca do zdarzeń z przeszłości.
Na taśmie filmowej zarejestrował
wielu świadków historii. Gdyby
nie on, wielu spraw nigdy nie
poznalibyśmy. Muzeum w Jagniątkowie planuje w maju podczas tegorocznej Nocy Muzeów
zorganizować wieczór filmów
dokumentalnych poświęcony
zmarłemu 12 stycznia br. reżyserowi. Robert Stando został
pochowany 25 stycznia 2022
roku w Warszawie na cmentarzu
Powązki Wojskowe.
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ODSZEDŁ PROF. STEFAN BEDNAREK
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 10 lutego 2022 roku
zmarł prof. Stefan Bednarek,
wybitny kulturoznawca, Prezes
Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego. Urodził się w 1944
roku w Blachowni, poświęcił
swoje życie badaniom kultury
i tworzeniu kultury. W latach
2004 - 2007 był Przewodniczącym Komitetu Nauk o Kulturze
w Polskiej Akademii Nauk. Pełnił
także stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Prezesa Dolnośląskiego
Towarszystwa Regionalnego,
działał również w Polsko-Czeskim Towarzystwie Naukowym,
pełniąc funkcję współprzewodniczącego III Komisji Nauk Społecznych. Ten wybitny teoretyk
i animator kultury przyjeżdżał do
Kudowy - Zdroju na konferencje,
narady i warsztaty kulturowe,
a szczególnie żywe były Jego
zainteresowania środowiskiem
kudowskim w ostatnich piętnastu latach. Na konferencji naukowej w skansenie w Pstrążnej
30 czerwca 2007 roku Prof.
Stefan Bednarek mówił o metaforach pogranicza i kulturze
na ziemi kłodzkiej. Wskazywał, że
na pograniczu krzyżują się różne
kultury, dlatego teren taki jest
szczególnie bogaty kulturowo.
Każda kultura ma swój rdzenny
zespół pytań badawczych, metod, hipotez i teorii, swój język
i każda styka się z pozostałymi
kulturami. Nie można mówić
jednocześnie kilkoma językami –

dodawał Profesor – ale można,
choćby chwilowo „wyjść z własnej skóry”, by poznać stanowisko innego i zrozumieć jego
wrażliwość. Takie spotkania
kultur nazywane „tyglem kulturowym”, „kresami”, „sąsiedztwem”,
„dialogiem”, itp. rodzą - według
Profesora – pożytki poznawcze,
i to mamy na ziemi kłodzkiej.
Symbolicznie widzimy te spotkania w Pomniku Trzech Kultur
i w Skansenie w Pstrążnej.
Prof. Stefan Bednarek popierał projekt zainstalowania tablicy
pamiątkowej Antoniego Szemika na budynku przy ul. Zdrojowej róg ul.Kościelnej. W jednej
z ostatnich korespondencji z dnia
26 grudnia 2021 roku uznał
projekt Pomnika Więźniom
„Sackisch” w formie księgi z różą
kłodzką jako piękny i że chciałby zobaczyć go jak najszybciej
w rzeczywistości. Prof. Stefan Bednarek wspierał także
ruch muzeów domow ych.
Wprost entuzjastycznie odnosił siędo wykonywania Ścian
Pamięci, czemu dał szcze gólny wyraz uczestnictwem
w odsłonięciu Ściany Pamięci
w świetlicy wiejskiej w Lusinie
w powiecie Środa Śląska. Profesor
był zawsze pełen optymizu. Jego
obecność pobudzała do działania
i do wiary, że wszystko co dobre,
powiedzie się. Nawet po ostatnim namaszczeniu nie tracił tego
ducha i powiedział: Ciekawe, jak
TAM będzie. Żegnamy Prof. Stefana Bednarka i mamy nadzieję, że

Śp. prof. Stefan Bednarek

Jego zapał, entuzjazm dla działań
kulturowych, zwłaszcza regionalnych, życzliwość i angażowanie
się całym sercem dla kultury
duchowej i materialnej pozostawi trwały ślad i przyczyni się

do wiekszych sił kontynuatorów
Jego dzieł. Niech odpoczywa
w pokoju. Rodzinie Ś.P. Prof. Stefana Bednarka składamy wyrazy
najserdeczniejszego współczucia.

Odsłonięcie Ściany Pamięci w świetlicy wiejskiej w Lusinie. Od lewej: dr Ryszard Gładkiewicz, Janina Hucał, Marek Biernacki, Lidia Fleszar, Magdalena Rasała, prof. Stefan Bednarek,
Bronisław MJ Kamiński, Krzysztof Dziurla, Jadwiga Dunaj, Daniel Hurlak.
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ADAM LIS W SALONIKU CHURCHILLA
Salonik Churchilla
W 2021 roku Salonik Churchilla obchodzi 10-lecie swojej
działalności. Przypominamy, że
w tradycji kudowskiej przyjęto,
że w 1913 roku przebywał w Sanatorium „Polonia” wybitny brytyjczyk Winston Churchill, który
będąc wtedy Pierwszym Lordem
Admiralicji, brał udział w ocenie
manewrów wojsk niemieckich
w Szczawnie - Zdroju, i przy
okazji odwiedził Kudowę. Prezes
Zarządu Uzdrowisk Klodzkich Jerzy Szymańczyk poszukiwał jakiegoś uroczystego momentu
wypromowania pomieszczenia
w „Polonii”, nazywanego Salonikiem Churchilla. Przyszedłem
z pomocą, zapraszając do Kudowy równie wybitnego brytyjczyka, znakomitego historyka prof.
Normana Daviesa. 29 sierpnia
2011roku prof. Norman Davies
z żoną Marią przybyli do Saloniku
Churchilla, rozmawiano o Winstonie Churchillu i od tej chwili
Salonik ten stał się rodzajem
klubu towarzyskiego ważnych
spotkań kulturalnych. W dobrym
towarzystwie nie mówi się o meandrach i emocjach bieżącej polityki, nie jest ważna chorągiew
na wietrze, lecz fundamenty,
na których stoimy. Salonik wszedł
do historii Kudowy, spotykają się
tu osoby o różnych poglądach,
dyskutują o ważnych ideach, by
znaleźć jakąś nić porozumienia,
która łączy. Nie musimy się we
wszystkim zgadzać, żeby żyć
w zgodzie i iść razem do przodu. W Saloniku Churchilla szczególnie cenieni są ludzie, którzy
działali lub działają dla dobra
wspólnego. 26 listopada 2021
roku spotkanie w Saloniku poświęcono Adamowi Lisowi, wybitnej postaci w powojennej
historii Kudowy - Zdroju.
Droga Adama Lisa
do Kudowy - Zdroju
Adam Lis urodził się w 1932
roku w Nowym Kamieńsku,
ojciec był pracownikiem PKP.
Do roku 1948 mieszkali w Dobroszycach powiat Radomsko,
tam też rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Do Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego
o kierunku matematyczno - fi-

zycznym uczęszczał w Radomsku. Po maturze w 1950 roku
rozpoczął studia metamatyczne
na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Miał wybitne uzdolnienia matematyczne, które zostały zauważone już na pierwszym roku studiów. Sytuacja życiowa zmusiła
go jednak do jak najszybszego
zdobycia zawodu, przeszedł
na studia na Wyższą Szkołę Inżynierską w Częstochowie na Wydział Włókienniczy
i po ukończeniu tych studiów
otrzymał w 1954 roku nakaz
pracy do Kudowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego
(KZPB) w Kudowie - Zdroju.
W KZPB najpierw był asystentem k ierownik a produkcji
(przez trzy miesiące), awansował
na kierownika tkalni automatycznej, w latach 1956 – 1963
był kierownikiem działu postępu
technicznego i szkolenia zawodowego, przez pewien czas pełnił
stanowisko kierownika tkalni.
Od 1963 r był Zastępcą Dyrektora ds. Techniczno-Produkcyjnych. Mimo bardzo absorbującej pracy zawodowej, inż. Adam
Lis działał społecznie jako radny
w Radzie Powiatu i jako ławnik
w Sądzie Rejonowym w Klodzku. W czasie kadencji Burmistrza
Czesława Kręcichwosta i Przewodniczącego Rady Miejskiej
dr Bogusława Burgera,
inż. Adam Lis pełnił stanowisko Wiceburmistrza Kudowy Zdroju. Z żoną Marią – powszechnie szanowaną panią
i cenioną pracownicą KZPB – mieli dwoje dzieci, Iwonę i Ryszarda.
Za swoją działalność zawodową
i społeczną inż.Lis otrzymał wiele
dyplomów i odznaczeń, w tym
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Miał opinię człowieka o rozległej wiedzy, chętnie
i z dużym znawstwem rozmawiał
nie tylko o sprawach z dziedziny
nowoczesnych technologii, lecz
również filozofii i socjologii. Jego
poglądy lewicowe ewoluowały
w stronę nowoczesnej demokracji, dyskusje polityczne z panem
Adamem były otwarte i twórcze.
Nie narzekał na stan zdrowia,
zawsze czynny, stale widoczny
na spacerach w parku zdrojowym, koło którego mieszkał. Pod koniec życia narzekał
na pogarszający się wzrok i żało-

Śp. Inżynier Adam Lis

W saloniku Churchilla, od lewej: Janusz Okrzesik, prof. Jan Rzońca, Michał Punda, Janina
Bukrej (z fotografią Adama Lisa), Bogusław Burger, Marek Kulpa, Stanisław Bukrej,
Bronisław MJ Kamiński

Pomnik Anny Świdnickiej w Kudowie - Zdroju Czermnej

wał, że musi rezygnować z czytania książek, a czytanie wprost
uwielbiał. Wysoki, szczupły pan,
90-letni, zdrowy, pogodny i ra-

cjonalny, zmarł w biegu w 2021
roku i zrobilo się pusto koła jego
bardzo widocznego domu. Odszedł jeden z ważnych obywateli
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naszego miasta, który decydował
o sprawach istotnych dla całej
społeczności, robił to sumiennie,
starannie i z dobrą wolą. Zasłużył
na naszą wdzięczna pamięć.
O panu Adamie w Saloniku
Tak właśnie mówiliśmy
o inż. Adamie Lisie w Saloniku
Churchilla, na wieczorze Jemu
poświęconym 26 listopada 2021r.
Ze względu na czas pandemii
warunki spotkania były silnie
zaostrzone, uczestniczyć mogłi
tylko zaszczepieni przeciwko
covidowi dwu lub trzykrotnie i
tylko można było zdjąć maseczki
na czas wykonania pamiątkowego zdjęcia. Uczestniczyli: Bogu-

sław Burger, Janina Bukrej, Stanisław Bukrej, Bronisław MJ Kamiński, Marek Kulpa, Janusz Okrzesik,
Michał Punda, prof. Jan Rzońca.
Mówiono o zasługach inż. Adama Lisa w życiu gospodarczym
i społecznym miasta. Dr Burger,
który był Przewodniczącym Rady
Miejskiej, wspominał pracę inż.
Lisa jako Wiceburmistrza i Przewodniczacego Zespołu Monitorowania Strategii Rozwoju Kudowy - Zdroju. Na stanowisku
wiceburmistrza pan Lis wykazał
wielką dojrzałość obywatelską,
jakby zsumowało się całe jego
bogate doświadczenie życiowe.
Przed 1989 rokiem dyrektorzy
i osoby sprawujące ważne funkcje kierownicze doświadczali

MAG. DER GERMANISCHEN PHILOLOGIE

działań nakazowo-odgórnych,
a nawet pewnych rygorów światopoglądowych, i tym samym
doznawali skutków kieratu systemu społeczno-politycznego.
Niektórych ten kierat wyniszczał.
Jednak u osób refleksyjnych,
o postawie intelektualnej, narastała wrażliwość na wady
systemu i wewnętrzna potrzeba naprawiania świata. Inż. Lis
jako wiceburmistrz wsłuchiwał
się uważnie i życzliwie w rozmówców, szanował niezależne
poglądy i opinie, pozwalał pracownikom na komfort bycia sobą
i na twórcze, krytyczne myślenie.
Taki wizerunek inż. Lisa dominował na tym wieczorze pamięci.
Mile wspominano małżonkę

pana Adama, panią Marię Lis.
Jako mieszkańcy Kudowy a niektórzy z nas zaprzyjaźnieni
z inż. Adamem Lisem - mamy poczucie, że wykonaliśmy drobny
krok dla utrwalenia w pamięci
naszego miasta mądrego i ważnego człowieka, który oddał
temu miastu swoją pracę, wiedzę, doświadczenie i na końcu
dał do zrozumienia, że pokora
w traktowaniu ludzi i ich spraw
powinna być stale palącą się lampą, zwłaszcza, gdy ma się wpływ
na życie społeczne. To przesłanie
Pana Adama niech będzie żywe
teraz i w przyszłości.

magister filologii germańskiej

IRENA ROGOWSKA

Irena Rogowska

Vereidigte Dolmetscherin
und Übersetzerin der deutschen Sprache

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Tel. (00-48) 74 8726091

telefon
(74)
8726091

Wyjazdy Au-pair

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

Jarosław Radomski
renowacje antyków
sztukaterie artystyczne
wystroje lokali

Kłodzko ul. Mariańska 2/4
www.pracownia93.republika.pl
tel. 696 157 407
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Annie i Warcisławowi Martynowskim
oraz ich Dzieciom Dobromile i Wszeradowi
składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci ich Syna i Brata

Radogosta Martynowskiego
który odszedł do Wieczności dn. 29.01.2022 roku
Radogost był wspaniale wychowanym przez Was, wyjątkowym młodym człowiekiem. W swoim krótkim 29-letnim
życiu uczynił wiele dobra jako zdolny inżynier, świetnie wywiązujący się ze swoich obowiązków zawodowych,
aktywny członek Koła Naukowego Energetyków w Krakowie, honorowy dawca krwi, pasjonat społeczny,
kontynuator rodzinnych tradycji patriotycznych. Dlatego Kościół w Lądku-Zdroju w dniu pogrzebu wypełnili
tak licznie Jego Przyjaciele, wdzięczni za okazywaną przyjaźń i uczynne podejście do ludzi.
Widocznie Pan Bóg potrzebuje w Niebie takich pięknych młodych Ludzi.
Życzymy Wam dużo sił i mocy Bożej w tym trudnym okresie po stracie ukochanego Syna.
Przyjaciele ze Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej
i Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej, Redakcja Ziemi Kłodzkiej

Dla nas wszystkich, wzorem jak przyjmować ból i cierpienie w duchu wiary, pozostanie Twoje Aniu wzruszające pożegnanie
skierowane do Syna w chwili największego bólu i cierpienia na wiadomość o Jego śmierci.
I widzisz Synku? Marzeniem moim było, aby jedno z moich dzieci poszło na służbę Bogu. Gdy to mówiłam, patrząc na Ciebie, śmiałeś
się (zawsze się uśmiechałeś). I wyszło na moje. Ty u Chrystusa już na ordynansach. Trzymaj się tam śp. księdza Piotra Niewiadomskiego.
Pamiętasz, jak jako nastolatki, z bratem, wykonaliście, hm... „renowację” wnętrza w Jego kaplicy Matki Bożej z la Salette w Travnej?
Ale było za darmo.
Pomagałeś starym dziadom, na przekór Czasom Złym, w opracowaniu zrębów lądeckiego muzeum. Uważając, że nasza przeszłość
jest nie mniej ważna od przyszłości i jedna wpływa na drugą. Poszedłeś w ślady śp. dziadka Zbyszka, który takie muzeum, w naszym
domu, dawno, dawno temu urządził. Jak oni sobie teraz, bez Ciebie, poradzą? Byłeś dumnym krwiodawcą. Oddałeś wielokrotnie więcej
czystej, z serca płynącej krwi, niż sam miałeś. Tak więc żyjesz w tych biedakach, do których ona popłynęła. Doprowadziłeś się do takiej
sytuacji, że ojciec musiał Ci kupić biblioteczkę na masę książek, które zgromadziłeś. Ty, który nie mogłeś przebrnąć przez szkolne lektury.
I czytałeś, czytałeś, a potem opowiadałeś i oprowadzałeś z ochotą po śladach przeszłości każdego, kto tego potrzebował.
W szczególnej pamięci mam amerykańskie dziewczyny ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. I jeśli kiedyś z nieba spadnie łańcuch
rowerowy (a czasami leciało Ci z rąk) - to znak, że rozkręcasz Panu Bogu turystykę rowerową. Po zapomnianych kościółkach, prastarych
zamczyskach, tak, jak robiłeś to tu, wciągając w ten proceder wielu młodych.
Kto teraz będzie się wspinał z tym Libańczykiem, którego asekurowałeś na Skałkach? Kto Cię zastąpi na ślubach i weselach, gdzie
tak chętnie byłeś zapraszany jako drużba i świadek? Przyznam, że moje matczyne serce drżało na wiadomość o kolejnych wieczorach
kawalerskich. I to nie z powodu alkoholu, ale niesamowitych pomysłów, jak ten ostatni, z eksploracji podziemnych korytarzy pod Bystrzycą. A te białe obłoki na niebie - to z perfekcyjnie zaprojektowanej przez Ciebie spalarni grzechów naszych. Niebiański już, inżynierze.
Byłeś Dziełem Boga doskonałym. I ani, niejednokrotnie mój zły przykład, ani żadne zło tego świata nie miało do Ciebie przystępu. Nie
zmarnowałeś ani minuty Swojego życia. Sztuka, która mnie się nie udaje. Z dumą prezentowałeś mnie i moim przyjaciołom (Cecylce,
Tomkowi, Mariuszowi, Bartkowi), wieczorem, przed wyruszeniem w Tatry - perfekcyjny sprzęt na wypadek lawiny. Synku! Tatry to nie
były nasze góry. Nasze były Gorce. I widzisz, nawet pomoc herosa, jakim okazał się Twój nieszczęsny towarzysz jazdy na nartach -Wojtek
Mazan, nie odwróciły biegu zdarzeń. Umarłeś szybko i honornie (S.Pitoń).
Jestem pewna, że oglądasz teraz Chwałę Najwyższego. A nie ma większej radości dla matki, niż doprowadzić dziecko przed tron Tego,
Który Był, Jest i Będzie, aż po Wszystkie Czasy. Jezu ufam Tobie. Niegodna matka A.M
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Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 14.03.2022 roku
odszedł do Wieczności

Śp. Janusz Romaniszyn
Znany i ceniony chirurg z Lądka – Zdroju
Działacz opozycji antykomunistycznej.

Uczestnik strajków studenckich we Wrocławiu w 1968 roku.
W l.1980-1989 organizator i działacz NSZZ „Solidarność” na ziemi kłodzkiej.
Delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
13.12.1981 roku mobilizował do strajku załogi zakładów pracy na ziemi kłodzkiej.
Internowany 14.12.1981 roku, przetrzymywany przez rok w kilku ośrodkach internowania,
w których sprawował opiekę lekarską nad Współinternowanymi.
Współorganizator podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” i Solidarności Walczącej,
Solidarności Polsko-Czechosłowackiej na ziemi kłodzkiej, lokalnej poligrafii podziemnej.
Organizator kanałów przerzutowych do innych regionów Polski i za granicę
oraz międzynarodowych tajnych spotkań opozycjonistów z Polski i Czechosłowacji.
W 1988 roku inicjator tajnych obchodów 1000-lecia chrztu Rusi na Górze Cierniak k. Radochowa.
Organizator i działacz Polskiego Klubu Ekologicznego w Lądku-Zdroju w l.1986-1989.
Współzałożyciel Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
Niech odpoczywa w pokoju.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najserdeczniejszego współczucia.

Członkowie Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej
i Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej, Redakcja Ziemi Kłodzkiej
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ŚP. JANUSZ ROMANISZYN
14 marca 2022 r. zmarł Janusz
Romaniszyn (ur. 1948 r.), chirurg,
uczestnik strajków studenckich
w marcu 1968 we Wrocławiu,
w latach 1980 - 1989 działacz
„Solidarności” ziemi kłodzkiej
i Solidarności Walczącej, był przez
blisko rok przetrzymywany w kilku ośrodkach internowania.
Pierwsze szlify opozycjonisty Janusz Romaniszyn odebrał
będąc studentem Akademii
Medycznej (AM) we Wrocławiu.
W marcu 1968 r., gdy wybuchły
protesty studenckie w kilku największych miastach Polski, został
członkiem Komitetu Strajkowego
(KS) na AM oraz wszedł w skład
Międzyuczelnianego KS. Uniknął
relegowania z uczelni, ale często
był zatrzymywany na 48 godzin.
Sesję w semestrze letnim 1968 r.
zawalił, ale szczęśliwie studia
ukończył w 1972 r. i został chirurgiem. Praktykę zdobywał jako
lekarz zakładowy w Hucie Szkła
Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim i chirurg w Szpitalu
Miejskim w Lądku-Zdroju.
Gdy narodził się NSZZ
„Solidarność” Janusz Romaniszyn w pełni zaangażował się
w działalność związkową i społeczną. W latach 1980 - 1981
w województwie wałbrzyskim
współorganizował komitety
założycielskie „Solidarności”
w placówkach służby zdrowia
woj. wałbrzyskiego. Został członkiem Komitetu Założycielskiego
NSZZ „Solidarność” w ZOZ w Bystrzycy Kłodzkiej, a od listopada
1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Koła NSZZ „Solidarność”
w Szpitalu Miejskim w LądkuZdroju. Wspierał też rozwój
struktur rolniczej Solidarności
na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W 1981 r. został delegatem
na I Walne Zabranie Delegatów
(WZD) NSZZ „Solidarność” Województwa Wałbrzyskiego, a następnie w dniach 29–30 czerwca 1981 r. był także delegatem
na I WZD NSZZ „Solidarność”
Regionu Dolny Śląsk. Cieszył się
zaufaniem wśród związkowców
ziemi kłodzkiej, dlatego otrzymał również mandat delegata
na I Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku,
który odbył się w dwóch turach
we wrześniu i październiku tego
roku.
Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.

objechał najważniejsze zakłady
ziemi kłodzkiej w celu zmobilizowania członków Solidarności
do strajku powszechnego.
W d n i a c h 1 4 – 1 5 gr u d n i a
do strajku przystąpili górnicy
z KWK „Nowa Ruda” (pola „ Słupiec” i „Piast”).Na polu Słupiec
protest odbył się pod ziemią.
O tym fakcie Janusz Romaniszyn
dowiedział się ponad rok później, ponieważ 14 grudnia 1981 r.
został internowany, najpierw
w Ośrodku Odosobnienia (OO)
w Areszcie Śledczym w Świdnicy,
gdzie z kilkoma kolegami przystąpił do głodówki przeciwko
ogłoszonemu stanowi wojennemu i prowadzonym przez władze
PRL represjom niewinnych ludzi.
W styczniu 1982 r. ze Świdnicy
został przewieziony do OO w Zakładzie Karnym (ZK) w Kamiennej
Górze, w kwietniu do OO w ZK
w Głogowie, następnie w lipcu
do Grodkowa, a w sierpniu
do Uherzec Mineralnych
w Bieszczadach. Wszędzie
sprawował opiekę lekarską
nad współinternowanymi. Diagnozował choroby i apelował
do komendantów ośrodków
o ich natychmiastową hospitalizację. Fachowa wiedza medyczna
i stała obserwacja stanu zdrowia
kolegów z obozów doprowadziła
go do wniosku, że internowanym
do posiłków podawano w małych dawkach środki farmakologiczne i toksyczne, które
negatywnie wpływały na zdrowie. Próbki żywności i napojów
potajemnie przekazał do badań
przedstawicielom Międzynarodowego Komitetu Czerwonego
Krzyża, wizytujących obozy internowania. 7 grudnia 1982 r.
otrzymał decyzję zwolnienia
z Uherzec, ale jako lekarz czuł się
odpowiedzialny za kolegów i nie
chciał ich opuścić. 9 grudnia 1982
roku niemal siłą został wydalony
z uherzeckiego ZK.
Po powrocie do Lądka-Zdroju, od początku 1983 r. włączył
się w działalność konspiracyjną,
którą nieprzerwanie prowadził
z wielkim zaangażowaniem
do 1989 r. Współorganizował
podziemne struktury Solidarności Ziemi Kłodzkiej, Grupę
Solidarności Walczącej (był
członkiem tej organizacji),
w ramach których drukowano
ulotki i pisma, kolportowano
wydawnictwa przywożone m.in.

Janusz Romaniszyn (1948 - 2022) podczas odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności.

z Wrocławia, Rzeszowa i Katowic.
Współorganizował też przerzut
bibuły do Czechosłowacji i ZSRS.
W latach 1987–1989 był współorganizatorem tajnych spotkań,
m.in. w Bielicach, z udziałem
opozycjonistów z Polski i Czechosłowacji. Miał też wielki wkład
w zorganizowanie w 1988 r.
tajnych obchodów 1000-lecia
chrztu Rusi na Górze Cierniak
k. Radochowa.
Walka Janusza Romaniszyna
o wolną i niepodległą Polskę została dostrzeżona przez Państwo
Polskie. W 2012 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orde-

ru Odrodzenia Polski i w 2017 r.
Krzyżem Wolności i Solidarności.
Jego biogram znalazł się na kartach Encyklopedii Solidarności
t. 1 (zob. www.encysol.pl).
Jego wspomnienia zostały
opublikowane w książce pióra Marii i Andrzeja Perlaków
pt. Internowani w Uhercach
II (16 sierpnia – 23 grudnia 1982 r.)
(red. Jarosław Maliniak, Wrocław
2010) wydanej przez Oddział IPN
we Wrocławiu.
Informacja przygotowana przez
Łukasza Sołtysika, opublikowana
na stronie Instytut Pamięci Narodowej
we Wrocławiu.

Pożegnanie śp. Janusza Romaniszyna w kaplicy cmentarnej w Lądku-Zdroju 18 marca 2022 r.
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PAMIĘCI TADEUSZA CHRZĄSZCZA (1936-2021)
ARTYSTY MALARZA, ARCHITEKTA WNĘTRZ
„Nikogo nie nazywaj szczęśliwym przed śmiercią, bo człowieka
poznaje się dopiero w ostatniej
chwili.”
(Mądrości Salomona)
W październiku 2021 roku,
po dwuletnich zmaganiach z chorobą zmarł Tadeusz Chrząszcz,
artysta średniego pokolenia,
uzdolniony malarz i autor wspaniałych aranżacji, realizowanych
w latach sześćdziesiątych i osiemdziesiątych w wielu obiektach
na ziemi kłodzkiej .
Urodził się w Tarnowie
w 1936 roku. Po ukończeniu
szkoły średniej rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, na Wydziale Malarstwa, pod kierunkiem Prof.
Marczyńskiego. Dyplom uzyskał
w 1963 roku. Pod koniec lat
60-tych, wraz z żoną - lekarzem
kardiologiem i córką Basią, obecnie artystką ceramiczką, osiedlają
się na ziemi kłodzkiej. Mieszkają
krótko w Szczytnej, następnie
w Polanicy, z którą związali się
na stałe.
Lata siedemdziesiąte to czas

kiedy w świadomości społeczeństwa Kłodczyzny dojrzewa
poczucie wartości uroków tej
ziemi, dla której priorytetem
staje się rozwój turystyki, zagospodarowanie miejscowości
uzdrowiskowych, możliwość
wypoczynku na łonie natury
w domkach campingowych czy
letniskowych. Powstaje wiele
hoteli, otwierane są kawiarnie,
liczne obiekty kultury.
Istnieje wielkie zapotrzebowanie na aktywnych twórców
i ich zaangażowanie w życie
społeczne. Nasze życie, dzięki
ich pracy i talentom, staje się
radośniejsze i kolorowe . Licznie osiedlający się artyści wielu
specjalności skupiają się wokół
Kłodzkiego Oddziału Związku
Polskich Artystów Plastyków.
Związek pełni rolę integrującą środowisko plastyczne, ma
wpływ na kulturę i estetykę
środowiska w którym żyjemy,
wspomaga artystów.
Tadeusz wstępuje do Związku w 1973 roku, a po kilku latach
zostaje członkiem zwyczajnym.
Już wcześniej bierze udział w wy-

stawach okręgowych we Wrocławiu. W 1970 roku Biuro Wystaw
Artystycznych w Kłodzku organizuje Jego wystawę indywidualną
prezentującą zespół kilkunastu
projektów wnętrz, które wykonywał artysta dla wielu obiektów
na ziemi kłodzkiej. Swoje prace
prezentuje autor także w Telgte
/RFN/.
Jako architekt wnętrz, niezwykle skromny i pracowity
otrzymuje coraz więcej zleceń,
staje się rozpoznawalny, cieszy
uznaniem zleceniodawców, biur
turystycznych i wielu instytucji.
Wszystkie Jego projekty odznaczają się innowacyjnymi pomysłami, różnorodnością stosowanych materiałów /drewno,
kamień, ceramika, szkło / łącząc
tradycyjne formy z nowoczesnymi pomysłami. Artysta staje się
coraz bardziej znany.
Czas sukcesów i rozwoju
działalności kulturalnej i artystycznej przerywa Stan Wojenny.
Zawieszona jest wszelka działalność społeczna, zamknięte teatry,
kina, przestaje działać Związek
Polskich Artystów Plastyków.

Strona tytułowa katalogu do wystawy malarstwa Tadeusza Chrząszcza w Biurze Wystaw Artystycznych w Kłodzku w 1970 roku.

Artyści poszukują możliwości
i sposobów na życie.
Tadeusz wraca do malarstwa.
Maluje piękne ikony, akwarelowe
krajobrazy, z wielkim talentem
kopiuje obrazy sławnych mistrzów: Rembrandta, Volmeera,
romantyczne ruiny czy wzburzone morza Fridricha Kaspra Dawida. Na swoje prace znajduje
licznych nabywców w Polsce
i za granicą. Zebrane fundusze
pozwalają na spełnienie marzeń o podróżach, poznawaniu
zabytków polskich i europejskich
sprzyjają pozyskiwaniu przyjaciół
/Grecja!/.
Niestety stan zdrowia Tadeusza pogarsza się – pojawiają się
objawy poważnej choroby. Jeszcze na krótko udaje się na kilka
wypraw na narty w Alpy, ale już
ciężka choroba unieruchamia Go
w domu. Mimo blisko dwuletniej,
troskliwej opieki oddanej żony
Haliny kończy się życie Tadeusza.
Umiera 12 października 2021
roku. Na polanickim cmentarzu
żegna Go najbliższa Rodzina
i Przyjaciele.
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DR ANNA JABŁOŃSKA NIE ŻYJE
W dniu 19 marca 2022
roku zmarła nagle w Kłodzku,
w wieku 57 lat doktor Anna
Jabłońska.
Doktor Anna Jabłońska
była lekarzem rehabilitantem
w szpitalu w Oświęcimiu, a następnie ordynatorem oddziału
rehabilitacyjnego Specjalistycznego Centrum Medycznego
w Polanicy - Zdroju. Przez ostatnie kilkanaście lat pracowała jako
lekarz w Pogotowiu Ratunkowym
w Kłodzku. Była świetnym specjalistą, wielokrotnie dała się poznać
jako skuteczny lekarz, ratujący
życie ludzi w najtrudniejszych
przypadkach. Była także zaan-

gażowana społecznie w Nowej
Rudzie podczas organizacji
Ogólnopolskich Turniejów Wiedzy Pierwsza Pomoc. Układała
pytania i przewodniczyła przez
kilka lat pracom Komisji Konkursowej. Jej fachowość i praca, za
którą nie pobierała żadnego wynagrodzenia, zostały dobrze zapamiętane przez organizatorów
i uczestników kilku edycji Turniejów Wiedzy Pierwsza Pomoc
w Nowej Rudzie. Zawsze mocno
zaangażowana, bardzo szczera,
otwarta i życzliwa dla innych ludzi, dała się poznać jako świetny lekarz, ratownik i społecznik.
W środowisku lekarskim była

znana z koleżeńskiego podejścia
do współpracy z innymi pracownikami służby zdrowia, szczególnie lubiana wśród załóg pogotowia ratunkowego w Kłodzku.
Przez dziewięć lat pracowała społecznie w Oddziale
Maltańskiej Służby Medycznej
w Nowej Rudzie. Wielokrotnie
wyjeżdżaliśmy wspólnie karetką
maltańską na akcje zabezpieczenia medycznego różnych wydarzeń, np. pielgrzymek pieszych
do sanktuariów maryjnych. Pamiętam jej udział i poświęcenie
przy zabezpieczeniu medycznym
pielgrzymki papieża Jana Pawła II w Krakowie. Niosła pomoc

osobom niepełnosprawnym,
bowiem była znakomitym specjalistą w dziedzinie rehabilitacji.
Ofiarnie zajmowała się chorymi
z najtrudniejszymi schorzeniami,
zawsze uśmiechnięta, miła, życzliwa. Można było na nią zawsze
liczyć, chociaż często jej choroba
nie pozwalała na normalną pracę.
W zmarłej tracimy na ziemi
dobrego człowieka, lekarza, który
uratował i wyleczył bardzo wiele
osób. Doktor Anna Jabłońska nasza Ania potrafiła dzielić się
dobrocią. Niech odpoczywa
w pokoju.

dr Anna Jabłońska była autorem pytań konkursowych podczas Ogólnopolskich Turniejów
Wiedzy „Pierwsza Pomoc”. Na zdjęciu z laureatami 8. edycji wydarzenia 24.05.2010 roku.

dr Anna Jabłońska podczas X Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Śp. dr Anna Jabłońska podczas XIV Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Śp. dr Anna Jabłońska podczas XIV Turnieju Wiedzy "Pierwsza Pomoc"
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SYBIRACZKA. MALARKA. POETKA
Janina Czuchnicka urodziła
się w 1933 roku koło Lwowa,
jako ostatnie dziecko swoich
rodziców. Jej tragedia zaczęła się
po wkroczeniu Rosjan 17 IX 1939
roku. Brat Leon, żołnierz września
został wzięty do niewoli, przeżył
gehennę w wielu radzieckich łagrach. Ojciec Antoni Czuchnicki,
piłsudczyk, osadnik wojskowy
znalazł się na liście deportowanych już w lutym 1940 roku. Janina miała wówczas 13 lat. Dnia
10 lutego 1940 zbudziło ją nad
ranem głośne pukanie do drzwi
i okien. Dom otoczony został
przez enkawudzistów z karabinami. Zabroniono wychodzić
z domu i cokolwiek brać. Tylko
ona, gdyż wyglądała jak dziecko,
została lepiej potraktowana. Zabrała na sanie trochę żywności,
która była w domu. Całą rodzinę
wsadzono na sanie i zawieziono
do jakiegoś biura, gdzie przez
cały dzień, aż do wieczora wtłaczano do niewielkich pomieszczeń kolejno przywożone rodziny. Późnym wieczorem wszystkich pod eskortą i karabinami
zawieziono na stację kolejową
Chodaczków. Tu wepchnięto
ich rodzinę do bardzo zatłoczonych wagonów. Jechali ponad
miesiąc. Stawali tylko po wodę.
Wspomina, że ludzi, którzy zmarli
wyrzucano z pociągu. Przez zakratowane okna można było
zobaczyć, jak odzierano trupy

Janina Czuchnicka „Droga przez tajgę”

z odzieży. Pani Janina zapamiętała też tunele i wysokie góry. Był
to dla niej szok, gdyż nigdy dotąd
nie widziała takiego krajobrazu.
Po miesięcznej tułaczce wyładowano ich w Krasnojarsku.
Znaleźli się w portowym doku,
gdzie poznała wiele dziewcząt,
z którymi kontakty utrzymywała
wiele lat. Z tego okresu pamięta zakrwawione ubikacje. Potem
dowiedziała się, że były to skutki
czerwonki.
Po tygodniu przyjechali
po nich Buriaci w kożuchach,
z warkoczami i przez 10 dni
transportowali ich po zamarzniętym Jeniseju saniami. Jechali w głąb tajgi do obozu Tiubil.
Na noc zatrzymywali się w domach Rosjan. Podczas jednego
z takich noclegów ojciec zaprzyjaźnił się z rosyjskim geologiem
Naumienką, z którym rozmawiał
całą noc, a który potem uratował
go od śmierci głodowej.
Przyjechali do łagru Kandżul
nad rzeką Tiubil. Byli tu sami Polacy, którzy pracowali w tajdze.
Tutaj bardzo chorowała. Najpierw
przebyła żółtaczkę głodową. Matka przestrzegała ją przed tymi,
którzy zbierali „tyfuśników”. Kiedy
leżała bez sił, ciężko chora odpowiadała Rosjanom, że odpoczywa. Całe rodziny umierały
z głodu. Jej życie uratował litr
mleka i kilka cebulek, które matka dostała od Rosjanki. Zimą było

Janina Czuchnicka

jeszcze gorzej. Jej najważniejszą
pracą było chodzenie po zupę.
O świcie, kiedy matka budziła
ją, by szła do kolejki, zdawało
się jej, że dopiero co położyła
się spać. Musiała jednak iść, bo
rodzice wracali tak późno z pracy, że nigdy nie kupiliby „zupy”.
Zapach tej zupy przyprawiał ją
o mdłości. Była gotowana na zepsutych, śmierdzących głowach
śledziowych, nazywana uchą. Dla
matki i dla siebie brała tańszy
kapuśniak, nazywany szczyjem.
Zapamiętała, jak brat chrupał te
głowy, jak najlepsze przysmaki.
Wkrótce brat zachorował
na chorobę głodową, puchły

mu nogi, pojawiły się wory pod
oczami. Nie mógł wstać do pracy.
Brygadzista wpadał do baraku
o świcie z wrzaskiem, że wszyscy czekają. Gienek na nogach
jak słupki wychodził z bólem
z domu. Od śmierci głodowej
uratował ich miejscowy piekarz. Chorował na przepuklinę.
Jego żona dowiedziała się, że ich
matka pomogła innemu człowiekowi w tej samej chorobie.
Za tę pomoc otrzymywali jeden
bochenek chleba dziennie oraz
różne odpady. Żona piekarza
z wdzięczności wzięła Panią Janinę do bawienia dziecka. Bardzo
jej to pomogło w wyjściu z choroby głodowej. Mieszkali w baraku,
który stał blisko placu nazywanego kantorą, gdzie dokonywano
obliczeń i odbywały się zebrania.
Wyczytywali tu często wszystkie nazwiska, stąd zapamiętała
wiele rodzin. Stąd także wywozili
do domów dziecka, dzieci, którym zmarli rodzice. Polakom ciągle mówiono, że kto nie pracuje,
ten nie je i, że włosy im prędzej
wyrosną na dłoni, niż wrócą
do Polski. Powtarzano im, że zostali przywiezieni po to, by pracować i umierać w ZSRR. Miał to
być ich ostatni etap.
Zimą barak ogrzewany był
piecem nazywanym krową.
Pracujący dostawali 40 dkg
chleba dziennie, a niepracujący 20 dkg. Chleb był twardy
jak cegła, z ościami i trocinami.
Matka od razu dzieliła go między rodzinę. Ojciec nie dostawał
chleba, bo był inwalidą wojen-
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nym. Ojciec był już starszy. Nie
wierzył, że przeżyją u bolszewików. W tym baraku odnalazł ich
inż. Naumienko, który zabrał ojca
na pasiekę w Złotych Pryskach.
Była tam kopalnia złota.
Głód był tak wielki, że ludzie
masowo umierali. Na grobach nie
wolno było stawiać krzyży, więc
szybko porastały drzewami. Polacy nie mieli też żadnych dokumentów tożsamości. Próbowali
zmuszać ich do przyjęcia radzieckiego obywatelstwa, ale nikt nie
chciał przyjąć. Matka chodziła
od wsi do wsi po żywność,
zbierać kłoski. Zaaresztowali ją
za włóczęgostwo. Zwolniono ją
jednak, bo była Polką. Rosjanom
nie wolno było przemieszczać
się swobodnie bez pozwolenia.
W czerwcu 1941 roku zebrali
ludzi na placu-kantorze, by obwieścić wiadomość o napadzie
Niemiec na ZSRR. Oświadczyli,
że dzięki Stalinowi, którego
nazywali Batko, Polacy mogą
się swobodnie poruszać w Krasnojarskim Kraju i są uwolnieni
spod komendantury NKWD. Rodzice postanowili opuścić Tiubil
i udać się do odległego o około
400 km Derbina. Pani Jasia została u piekarzy. Jednak bardzo
tęskniła za rodzicami. Zrozumiała
to jej gospodyni, która pomogła
w połączeniu się z rodzicami.
Na pożegnanie kupiła jej nawet
buty i materiał na sukienkę, którą sama uszyła. Wyprawiła ją
w drogę z kobietami, które szły
do Derbina. Jedna z tych kobiet
była wnuczką powstańca polskiego, aczkolwiek zrusyfikowaną.
Drogę tę zapamięta do końca
życia. Kobiety szły bardzo szybko,
nie mogła za nimi nadążyć. Wle-

Janina Czuchnicka, „Droga do Jakuszowej”

kła się tropinką przez tajgę. Kobiety nie zważały na jej dziecięce
lata. Bała się niedźwiedzi. Strach
dodawał jej sił, bała się stracić
z oczu swoje przewodniczki.
Szła boso, na nogach miała rany.
Przed wieczorem skończył się
las. Teraz wiedziała, że kobiety
chciały dojść przed zmrokiem.
Do wioski dowlekła się prowadzona pod pachy przez kobiety. Odprowadziły ją do baraku,
gdzie mieszkali Polacy, licząc, że
ci doprowadzą ją do rodziców.
Ujrzała swoją zamężną siostrę
i zasnęła. Spała dwie doby.
Po obudzeniu się, poczuła
głód. Siostra powiedziała jej, że
dalej pójdzie sama do kołchozu, w którym pracują rodzice.
Teraz przeżyła jeszcze większy strach. Siostra uzyskała
zgodę brygadzisty, by mogła
kawałek ją odprowadzić. Potem wytłumaczyła jak dalej iść
do Riezanki. Miała iść sama, mała
chuda dziewczyna. Był sierpień,
dni były już bardzo krótkie. We
wrześniu zaczynała się tutaj zima.
Modliła się całą drogę, aby dojść.
Z radością przywitała rodziców
pracujących w kołchozie. Matka
pracowała w polu, a ojciec przy
koniach. Mieszkali u Rosjan, gotowała rodzicom obiady. W rodzinie tej był umysłowo chory
Wania. W obawie, by coś się jej
nie stało, matka zaczęła zabierać
ją w pole. Zboże żęli sierpami.
Zostali tu do zimy. W zimie zamieszkali u staruszki, której syn
był na wojnie. Było im tu dobrze,
ale Jasię zaczęły boleć zęby. Całe
noce cierpiała z bólu. Pomogła
jej gospodyni Baba Junia. Zamówiła chorobę i na trzy lata miała
spokój z bólem zębów. Modliła
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się nad nią po rosyjsku podczas
pełni księżyca.
Na przedwiośniu 1942 roku
znów zagroził im głód. Polacy
zaczęli wyprowadzać się na stepy, gdzie były większe kołchozy.
Brat wcześniej wyruszył do Jakuszowej. Opuścili więc Riezankę
i przenieśli się do Nowosiołowskiej Obłasti. Było tu duże skupisko Polaków wywiezionych jeszcze w latach międzywojennych.
Szli po Jeniseju, niosąc garnki,
pierzynę, itp. Spotkali wiele
rodzin inteligenckich, sędziów,
nauczycieli, lekarzy, itp. Po drodze zafascynowało ją miasteczko
Daursk z pięknymi drewnianymi
domami. Po widzianych dotąd
ziemiankach i barakach doznała
kolejnego szoku. Cały dzień szukali kwatery w Daursku. Ludzie
spotykani po drodze byli bardzo
życzliwi, nigdy nie odmawiali
noclegu. Zaproponowali im nawet dalszą drogę w towarzystwie
młodej Rosjanki. Ta wędrowała
od mleczarni do mleczarni, załatwiała sprawy w nocy, a raniutko
wyruszali w drogę. Ich dobytek
na saniach ciągnęła stara, siwa
szkapa. Trzeba więc było często
pchać sanie. Jej twarz od wiatru
i śniegu była jak posiekana. Pomogła jej znów kobieta, u której
nocowali. Posmarowała twarz
kremem, a nawet dała trochę
maści na drogę. Przyjmowano
ich wszędzie, gdzie zapukali.
Spali przeważnie na piecach całą
rodziną. Niektóre rodziny były
tak biedne, że mogły podzielić
się z nimi tylko kipiatkom (wrzątkiem) i ziemniakami w łupach.
Czasem trafiała się nawet na noclegu wspaniała wykrochmalona
pościel. Droga trwała tydzień.

Dotarli do Nowosiołowej,
a następnie do Jakuszowej, gdzie
odnaleźli brata. Tu mieszkali
kilka dni z rodziną Orłów, śpiąc
na podłodze. Rosjanie zwolnili
im jeden pokój u pewnej rodziny.
Wkrótce poszła do pracy. Wszystkie dzieci pracowały, szkoły były
zamknięte 4 miesiące. Mężczyźni
i młode kobiety poszli do wojska. Zaczął się potworny głód.
Za pracę w kołchozie dostawali
kawałek mięsa ze zdychających
krów lub trochę zboża. Wkrótce
nawet zabrakło tej zapłaty. Matce powiedziano, że mają długi,
chociaż cały rok pracowała przy
świniach, ojciec na pasiece, a brat
w polu. Zabronili im opuścić kołchoz, zanim nie odrobią długu.
Brat na własną rękę zaczął szukać pracy. W domu nie było nic
do jedzenia. Janina ponownie
zaczęła chorować. Pojawiły się
zwidy, majaczenia , zwracanie
żółcią. Silna wola życia nie dawała jej jednak umrzeć. Mówiła sobie wówczas, że nie może
umrzeć, bo musi najeść się do
syta chleba. Głodowali też Rosjanie. Ulitowała się nad nią Rosjanka Warwara. Przyniosła jej
w blaszanym garnuszku mały
kawałek ugotowanej wątroby
z wodą. Po zjedzeniu, podobnie
jak podczas pobytu na Tiubilu,
kiedy zjadła cebulę i wypiła kubek mleka przyniesiony przez
matkę od Rosjanki, wstała natychmiast z łóżka. Którejś nocy
brat wykradł ich z Jakuszowej.
Była jednak tak zamorzona, że
zaniesiono ją na sanie. Smaku
zupy, którą ugotowała na ich
przywitanie pani Kuzdębowa
z Bieriezowej nie zapomni. Zapamiętała szczególnie Panią

Janina Czuchnicka „Oczekiwanie na transport w doku”
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Mikołajczykową, żonę ministerialnego urzędnika, zesłaną tu
z trójką dzieci, która nic nie
umiała robić. Jej najstarszy syn
12-letni Tadzio musiał pracować
na całą rodzinę.
Na początku 1944 roku brat
poszedł do Dywizji Kościuszkowskiej. O drugim bracie Leonie nic
wówczas nie wiedzieli. Stała się
wtedy głównym żywicielem
rodziny. Pasła w stepie cielęta,
uprawiała ziemniaki w przydzielonym niewielkim ogródku. Matka miała wówczas 60 lat i coraz
mniej sił, ojciec blisko 70 lat i był
inwalidą wojennym z I wojny
światowej. Państwo zabierało
całą żywność wyprodukowaną
w sowchozie. Transportowali ją
do odległych magazynów pod
strażą. Za zabranie garstki zboża
groziło 10 lat więzienia. Matka
zaczęła chorować na malarię.
Janina Czuchnicka ponownie zaczęła chorować na przednówku
na chorobę głodową. Pozostali
tu do 1946 roku.
Na początku marca 1946 roku
wszyscy dostali karty repatriacyjne. Musieli czekać na transport.
Następnie jechali 3 dni saniami
do pociągu. Cały miesiąc jechali
pociągiem rosyjskim do Brześcia
nad Bugiem, gdzie przesiedli się
do polskiego pociągu. Rosjanie
często sprawdzali dokumenty.
Tych, którzy nie mieli, ukrywano
pod prycze. Z tej podróży najbardziej zapamiętała zburzoną Warszawę oraz most, który wyleciał
w powietrze, wkrótce po tym jak
zjechał ostatni wagon. Pociąg był
tak długi, że nie było widać końca. Ciągnęły go trzy lokomotywy.
Tydzień stali na dworcu w Poznaniu. 3 maja 1946 roku znaleźli się
w Szczecinie. Matce odnowiła się

malaria, na którą chorowała w
Bieriezowej i trzeba było opuścić
Szczecin. Brat Gienek, który był
oficerem, zabrał ich do Torunia,
ojciec zaczął pracować w kasynie
wojskowym. Chciał jednak pracować na gospodarstwie rolnym.
Z tego powodu znaleźli się późną
jesienią w Woliborzu koło Nowej
Rudy. Potem była szkoła z internatem w Dzierżoniowie, praca
w administracji kopalni węgla
w Nowej Rudzie. Z Anglii wrócił
brat Leon, który trafił do Armii
Andersa i walczył pod Monte
Cassino.
Janina Czuchnicka zawsze
chciała malować. W łagrze rysowała na zamarzniętych szybach,
a także kijem na kurzu. Po powrocie z zesłania przestała o tym
myśleć. Pochłaniała ją praca, wychowywanie dzieci. Jej pensja
z pracy administracyjnej Kopalni
Węgla Kamiennego w Nowej Rudzie musiała wystarczyć na utrzymanie całej rodziny. Obiecywała
sobie, że powróci do malowania
jak przejdzie na emeryturę. Przeszła na rentę inwalidzką w 1979
roku. Zaprzyjaźniona plastyczka
z Noworudzkiego Ośrodka Kultury zachęcała ją do malowania.
Któregoś dnia postanowiła, że
musi utrwalić na płótnie swoje
przeżycia z zesłania. Zaczęło się
od ogólnopolskiego konkursu
w 1989 roku dla malarzy amatorów. Janina Czuchnicka, wówczas
Prezes Związku Artystów Amatorów, zgłosiła swoją pracę „Tryptyk
1939 rok”. Obrazy nosiły tytuły:
„Rozbrajanie gen. Kleeberga”,
„Ostatnie boje” , „Pożegnanie kolegi”. Otrzymała trzecią nagrodę
w kraju. Następnie namalowała
„Katyń” oraz „Więźniarki na Syberii”.

Janina Czuchnicka „Dziecko z chorobą głodową”

Grób Janiny Czuchnickiej na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie.

Janina Czuchnicka, „ W poszukiwaniu żywności”
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W 1996 roku odwiedził ją
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu, który zachęcił do malowania następnych
prac. Wydobywała z pamięci
i dziecięcej wyobraźni kolejne
obrazy. Powstał więc cykl obrazów „Deportacja”, w ramach
którego namalowała: „Transport
Polaków na Sybir”, „Pejzaż”, „Rzeka Tiubil” , „Łagier Tiubil”, „Przejazd przez Ural” , „W stepie”.
Obrazy te oddała do muzeów
w Polsce. Zostały wykorzystane
w filmie Jacka Frankowskiego
pt. „Martyrologia Leśników. Katyń, Sybir, Kresy”. Uczestniczyła
w 60 plenerach malarskich, miała

ponad 40 wystaw w kraju i zagranicą. Była laureatką licznych
konkursów artystycznych. Pisała wiersze, które stanowiły
oprawę do Jej obrazów. Jej inne
obrazy znajdują się w muzeach
i w zbiorach prywatnych. Zebrane zostały w okolicznościowym
albumie. W uznaniu zasług Rada
Miejska w Nowej Rudzie przyznała Jej honorowy tytuł Zasłużony
dla Miasta Nowa Ruda. W 2021
roku Pani Janina obchodziłaby
40-lecie pracy twórczej. Odeszła
13.04.2021 r. Spoczęła na noworudzkim cmentarzu. Niech odpoczywa w pokoju. Na Jej grobie
złożyłam Różę dla Poetów.
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Janina Czuchnicka podczas odbierania tytułu „Zasłużona dla miasta Nowa Ruda”.

Wygnańcy
W dzień dziesiąty luty
Roku czterdziestego
Wywieźli Polaków
Na Sybir daleko
Pod strażą sołdatów
Szli po białym śniegu
Nie ujrzeli więcej
Domu rodzinnego
A potem wtłoczyli
W bydlęce wagony
I wieźli przez miesiąc
Przez stepy i góry
Ty nasza Ojczyzno
Zostałaś daleko
I tylko myśl nasza
Do Ciebie ucieka
Przez sześć lat do Ciebie
W głodzie i chłodzie
Idziemy po lądzie
Płyniemy po wodzie
Przez sześć lat do Ciebie
Wędrowne ptaki
Lecimy przez chmurne
Wichrowe szlaki
Za sześć lat niewoli
Śmierci i rozpaczy
Ty nasz wielki bracie
Niech ci Bóg przebaczy
Syberio, Syberio
Ty kraju daleki
Niejeden tam Polak
Pozostał na wieki
(zamęczony)
Jeżeli ja o tym zapomnę
Ty Boże zapomnij o mnie.

Katyń
Ręce związane
Drutem kolczastym
Stoją nad dołem
Czarnym i strasznym
Nad nimi niebo
Jak chusta czysta
Żegnaj nam Polsko
Ziemio Ojczysta
Żegnaj o Matko
Moja jedyna
Po raz ostatni
Twój syn Cię wzywa
Myśl ma do Ciebie
Skowronkiem doleci
Kiedy nad Polską
Wolność zaświeci
Huknęły strzały złowrogie
Zostały ścięte kwiaty
Polskiej ziemi
Szlachetne piękne
Kwiaty czyste
Jak ziemia
na której wyrosły
Jak ich kraj ojczysty
We wspólnej mogile
Na bratniej piersi
Strzaskane głowy
Śpią już snem wieczystym
Lecz pamięć o nich
Nigdy nie zginie
W kraju nad Wisłą
Nad morzem przejrzystym
Leć wietrze daleko
Nad katyńskie lasy
I ucałuj kwiaty
Co z tej krwi wyrosły
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Wioleta Suzańska

PSTRĄŻNA I EWANGELICY REFORMOWANI
Historia ewangelików reformowanych w Pstrążnej ściśle
wiąże się z dziejami tej małej
miejscowości. Wieś narodowościowo należała do historycznego mikroregionu zwanego
dawniej „zakątkiem czeskim”
ziemi kłodzkiej. Założona była
w drugiej połowie XV wieku
przy rozrastaniu się feudalnego
państewka Homole. Homole jako
część Hrabstwa Kłodzkiego należało do Królestwa Czeskiego
i dzieliło z nim wspólny los aż
do wojen o austriackie dziedzictwo. W 1742 roku ziemia kłodzka została przyłączona do Prus,
a następnie do Rzeszy Niemieckiej. W powojennym układzie
po II wojnie światowej przypadła Polsce. Informacji o najdawniejszej historii wsi jest niewiele.
Z zapisków pastora Bergmanna,
wieś mieli założyć husyci w 1461
roku, którzy schronili się przed
prześladowaniami po śmierci
Jana Husa. Pierwsze osiedlone
rodziny musiały walczyć z dziką
przyrodą i zapewnić sobie pełną samowystarczalność. Trudne
położenie geograficzne również
dawało możliwości schronienia,
a także pozwalało na piastowanie i umacnianie przekonań
religijnych.
W okresie wojny trzydziestoletniej wieś prawdopodobnie została dotknięta głodem
i zarazą. Miejscowi protestanci
byli prześladowani przez rządzących katolickich Habsburgów. Pastor Bergmann pisze w
swojej kronice: „w 1760 roku odebrano im wszystkie pisma i spa-

lono przy kościele w Czermnej,
a niektórych mieszkańców zakuto
w kajdany i pognano do Wiednia i Siedmiogrodu”. Wieś, tak jak
sąsiednie regiony, wyludniła się.
Po wejściu Pstrążnej w skład protestanckich Prus, nastąpiła swoboda wyznaniowa, a tym samym
ponowny rozkwit wsi. Z Czech
przybywali imigranci, głównie
z okolic Hradca Kralove. Do dziś
we wsi mieszkają ich potomkowie. W 1787 roku Pstrążna liczyła już około 135 mieszkańców.
Wśród zamieszkującej ją ludności
wyznania ewangelickiego nastąpił rozłam, w wyniku którego
większość przyjęła naukę reformowaną, mniejszość pozostała
luterańska.
Ze względu na uciążliwości
uczestnictwa w nabożeństwach
luterańskich w kościele w Kudowie, miejscowa ludność w 1813
roku wybudowała mały drewniany kościółek ewangelicki, a następnie w 1817 zbudowano także
plebanię i szkołę. W 1830 roku
uregulowano status prawny gminy reformowanej i przydzielono
na stałe pastora Josefa Arnošta
Bergmanna - Czecha z Zápudova
koło Mnichova Hradiště. Dzięki
niemu mała, niepozorna wieś
stała się lokalnym ośrodkiem
religijno - narodowym, także
dla Czechów mieszkających
w pobliskich miejscowościach
przy granicy. Pastor Bergmann
był autorem kroniki parafialnej,
w której opisywał realistycznie
trudną dolę tutejszych mieszkańców, zajmujących się uprawą
karłowatych poletek i tkactwem

Wizyta pastora Hoffmanna w 1956 roku. Zdjęcie przed kościołem w Pstrążnej.
Na zdjęciu parafianie z Pstrążnej i Bukowiny – jeszcze w tych latach spora grupa

chałupniczym. Prężnie działający
duchowny założył m.in. Bractwo
trzeźwości i był inicjatorem budowy kamiennego kościoła (1848
rok), który stoi i służy do dziś.
W Pstrążnej oprócz ewangelików
byli również mieszkańcy wyznania rzymsko - katolickiego, którzy
należeli do parafii w Czermnej.
W okresie międzywojennym powstała w jednym z miejscowych
domów kaplica pod wezwaniem
Trójcy Świętej. Dla miejscowych
katolików w kaplicy odbywały
się regularnie, raz w miesiącu,
msze. Posługę duszpasterską
sprawował ksiądz przyjeżdżający
z Czermnej.
Rozkwit małej osady nastąpił na początku XX wieku.
W tym czasie wieś miała największą liczbę mieszkańców. W 1905
roku notuje się 820 osób. Prężnie
działały dwie szkoły ewangelicka i katolicka. Pstrążna posiadała
sklepy, piekarnie, hotel, gospody, rzeźnie i kuźnię. Była również
poczta. Oprócz codziennych zajęć, ludzie niezależnie od wyznania, spotykali się w domach na
wspólnych pogawędkach, a także
pomagali sobie. Ważnym faktem
historycznym, o którym należy
wspomnieć było wydobywanie
w Pstrążnej węgla kamiennego.
Duża liczba mężczyzn pracowała
w kopalni.
Trudne czasy w Pstrążnej
Mieszkańcy Pstrążnej posługiwali się na co dzień językiem
czeskim, a właściwie gwarą cze-

Pastor Josef Arnošt Bergmann

ską. Także działające we wsi szkoły początkowo miały charakter
czeski. Jednak nacisk germanizacyjny ze strony pruskiej administracji nasilał się i ostatecznie
w 1866 roku zakazano nauczania
w tym języku. Dotyczyło to również nabożeństw. Władze pruskie
surowo karały ludzi za łamanie
przepisów związanych z germanizacją. Pstrążniacy nie ulegli tej
presji. W domach rozmawiało się
po czesku. Ewangelicy spotykali
się wieczorami na wspólnych modlitwach i czytaniu Biblii.
Pastor Josef Arnošt
Bergmann
Pastor Bergmann prze bywał w Pstrążnej 19 lat, aż
do roku 1849. Z powodów czysto politycznych wyjechał wraz

Młodzież z pastorem luterańskim po akcie konfirmacji – świadomego przystąpienia
do kościoła w 1928 roku
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z rodziną do Ameryki. Dzięki
jego „Letopisom”, czyli kronice
zatytułowanej „Roczniki ewangelicko - chrześcijańskiej miejscowości Pstrążna” dowiadujemy się
o powstaniu wsi i o codziennym
życiu jej mieszkańców. Jak pisze
Wolfgang Berndt, wyjazd Bergmanna oznaczał dla Pstrążnej
i okolic ogromną stratę. Pamięć
o tym duchownym pozostanie
na zawsze. Po Bergmannie urząd
duchownego pełnili w Pstrążnej
na przemian pastorzy luterańscy
i reformowani, którzy przybyli
głównie z Czech. Wśród nich byli
między innymi: Josef Chlumsky,
Hugo Teodor Sikora, Karol Michael, Edward Kaiser, a także Martin
Hoffmann. Ze względu na zdecydowaną większość pastorów
luterańskich wprowadzono katechizm i porządek nabożeństw
według tego wyznania.
Protesty wiernych i przytłaczana świadomość reformowana spowodowały, że
27 grudnia 1926 roku Konsystorz
podjął decyzję o obsadzeniu
urzędu pastorskiego duchownym reformowanym. Nowy
pastor Kaiser odnowił stare reformowane zwyczaje. Zadecydowano, że Wieczerza Pańska
będzie udzielana wyłącznie
pod postacią chleba łamanego
i wina, do nauczania religii posłuży „Katechizm heidelberski”. Tak
pozostało do dnia dzisiejszego.
W 1932 roku nasilała się germanizacja i Niemcy nie uznawali
czeskiej tradycji. W tych trudnych
czasach mieszkańcy Pstrążnej
wspierali się wzajemnie, a wiara przodków była dla nich drogowskazem. Opoką dla ewangelików stał się nowo przybyły
pastor Martin Hoffmann (1933),

Kościół ewangelicki w Pstrążnej

który podobnie jak Bergmann,
wniósł wiele dobrego w gminie
ewangelickiej.
Kilka słów
o pastorze Hoffmannie
Martin Hoffmann urodził
się w 1908 roku w Wiktorii,
w Kamerunie, jako syn szwajcarskich misjonarzy. Ojciec jego, Jiří
Hoffmann, pochodził ze Strzelina i mówił po czesku. W wieku
trzech lat młody chłopiec, który
źle znosił klimat, musiał wyjechać
z Kamerunu. Zaopiekowała się
nim siostra ojca mieszkająca
w Strzelinie. Tam młody Martin
poznał braci czeskich. Wzrastając
między nimi, gorliwie uczył się języka czeskiego. Wiara jego przodków stała się dla niego wzorem.
Po ukończeniu gimnazjum strzelińskiego zaczął studiować teologię i slawistykę na Uniwersytecie
Wrocławskim. Na duchownego
ewangelickiego został ordynowany 7 listopada 1933 roku,
a już dwa dni później przyjechał
do Pstrążnej jako nowy duszpasterz wiedząc, że żyją tu potomkowie braci czeskich, mówiących
po czesku. Kiedy wiosną 1933
roku do władzy doszli naziści,
położenie chrześcijan, ewangelików, zwłaszcza pochodzenia
czeskiego, było trudne. Nazistowski Związek Niemieckich Chrześcijan kolaborował z ówczesną
władzą. Duchowni należący
do tego związku chrzcili dzieci
„w imię ziemi niemieckiej i Führera”. Większość księży przeciwstawiała się temu. Z pełną świadomością konsekwencji, zwiastowali słowo boże na podstawie
Biblii, nie mieszając w to żadnej
politycznej ideologii.
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Tak też postąpił pastor Hoffmann, który uświadamiał parafianom ich bogate czeskobraterskie
dziedzictwo. Jako „niepokorny”
duchowny został powołany
do wojska i odesłany na front
w 1943 roku. Znając języki
słowiańskie, został tłumaczem
języka rosyjskiego i nie musiał
walczyć na linii frontu. W 1944
roku uciekł z wojska. Po długiej
wędrówce trafił ostatecznie
w 1945 roku do Pragi i tam został wciągnięty w prace Komitetu Ziemi Kłodzkiej. W tymże
roku wrócił do Pstrążnej, gdzie
przywitali go serdecznie rodzina
i parafianie. Niedługo potem Hoffmann wraz z rodziną wyjechał
do Czech. Rdzenni mieszkańcy
Pstrążnej znaleźli się w bardzo
ciężkiej sytuacji. Przybyli Polacy
po II wojnie światowej, traktowali tutejszą ludność na równi
z Niemcami i stali się dla nich
obywatelami drugiej kategorii.
Mieli do wyboru: przyjąć obywatelstwo polskie, albo na zawsze
opuścić swoje domy. Życie stało
się niebezpieczne pod wieloma
względami. Pastor Hoffmann,
chcąc pomóc ludności pochodzenia czeskiego, miał przeprowadzić referendum, co ostatecznie spowodowało, że polskie
władze aresztowały go i w lutym 1946 roku trafił do więzień
we Wrocławiu, Kłodzku, Warszawie. Po interwencji premiera czeskiego Fierlingera, po pół
roku został zwolniony i odesłany do Pragi. W 1946 roku został
duchownym czesko braterskiej
parafii w Šonovie w Czechach.
Następnie w 1952 roku wyjechał
do Niemiec, gdzie pełnił funkcję
pastora w parafii ewangelickiej
w Bisses. Prowadził audycje ra-

Panorama Pstrążnej z kościołem w tle

Pastor Martin Hoffmann

diowe o tematyce religijnej
i ewangelizacyjnej, pracował
w Misji dla Południowo-Wschodniej Europy w Siegen. Nigdy nie
zapomniał o swoich parafianach
z Pstrążnej. Tym, którzy wytrwali
i pozostali w imię swojej małej
ojczyzny i wiary, pomagał wysyłając paczki żywnościowe lub
pieniądze. Kilkakrotnie odwiedził swoich wiernych. Ostatni raz
był obecny na uroczystościach
125-lecia kościoła ewangelickiego w 1973 roku, gdzie wraz
z księdzem Zdzisławem Trandą
i księdzem Jaromirem Stradalem,
poprowadził nabożeństwo.
Pastor Martin Hoffmann
mówił, że Pstrążna była jego
pierwszą miłością. Kochał ten
zbór, kochał ziemię kłodzką
i nigdy nie miał za złe Polakom
tego, co uczynili. Cieszył się, że
po latach wrogości, trzy narodowości: czeska, polska i niemiecka,
utrzymują ze sobą przyjacielskie
kontakty. Zmarł w Bisses w wieku
95 lat.
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Ks. Bartosz Tusiński

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA
W TRZEBIESZOWICACH
Wieś Trzebieszowice usytuowana w Dolinie Białej Lądeckiej,
przy dawnej Drodze Solnej, łączącej Śląsk przez Kłodzko, Lądek
z Pragą, jest jedną z najstarszych
miejscowości, która była lokowana na prawie niemieckim, o czym
świadczy historyczna nazwa wsi
Chunchonis willa. Według Klemenza wieś została założona
w XIII w. przez zasadźcę Kunza,
co znalazło swoje odzwierciedlenie w nazwie miejscowości
Kunzendorf (an der Biele), nad
którą patronat utrzymywały rody
panujące na terenie wsi.
Zespół kościelny składa się
z kościoła parafialnego, dawnego cmentarza, plebanii i szkoły.
Umiejscowiony jest na centralnym wzgórzu nad brzegiem
rzeki Biała Lądecka, znajdujący
się nieopodal dóbr Steinhof.
Kościół wraz z proboszczem
wymieniono po raz pierwszy
w dokumencie z 1269 r. Tutejszych proboszczów wzmiankowano w latach 1341, 1415
i 1416. Trzebieszowicka parafia
była jedną z pierwszych, która
przeszła na luteranizm w I ćwierci
XVI w., jako własność panującej na dobrach protestanckiej
rodziny von Reichenbachów.
W 1546 r. zanotowano działalność szkoły, a w 1560 roku, wymieniono dobra parafialne(Wiedmuth). Nauczali pastorzy luterańscy, później wyznania ewangelicko-augsburskiego. Parafia prowadzona przez protestantów przetrwała do 1622/1623 r., kiedy to
po okresie czesko-palatynackim
wojny trzydziestoletniej, kościół
powrócił do katolików. Ze względu na brak duchownych, parafia została powiększona o wsie:
Skrzynka (Heinzendorf ), Radochów (Reichenstain) i Orłowiec
(Schönau). Ostatnie dwie wioski
od 1631 r. posiadały już własnego
proboszcza. Wieś Trzebieszowice
zamieszkiwali głównie katolicy
i nieliczni protestanci. Od 1857
roku, kiedy erygowano parafię
w Skrzynce, aż do 1945 roku
Trzebieszowice były samodzielną
parafią.
Na przełomie XIX/XX w.
na terenie miejscowości prowadziły swą działalność dwie
instytucje zakonne. W 1878 r.

zainstalowały się Ubogie Siostry
Szkolne (Arme Schulschwester),
posługujące w szkole, której fundatorką była lndgrafini Henrietta
von Fürstenberg. W 1937 r. osiadły we wsi Szarytki od Św. Elżbiety z Wrocławia (Graue Schwester
von Hl. Elisabeth). W tym roku
oprócz szkoły ludowej była czynna szkoła dla dziewcząt.
Pierwszy średniowieczny
kościół był drewniany, ale miał
przynajmniej częściowo murowaną wieżę, w której zachował
się kamienny portal z XV wieku,
z gotycką wimpergą (chusta
Św. Weroniki z odbitą twarzą
Pana Jezusa), znajdujący się
dziś nad wejściem do kaplicy
cmentarnej, co oznacza iż kościół
w XV i XVI w. był raczej drewniano-murowany. Wieś w tym
czasie była bardzo zamożna
ze względu na patronat Reichenbachów. Wyposażyli oni
też bogato świątynię. Kościół
wzmiankowano w dokumentacji wizytacyjnej w 1405 r. W 1560
i 1631 roku wymieniono obecne wezwanie patrona kościoła.
W XVI w. kościół był zaniedbany. Wyposażenie stanowiło trzy
ołtarze i dwa dzwony. W XVII w.
podczas wizytacji odnotowano
dobry stan budynku kościoła.
Nowe mszały już do katolickiego kościoła ufundowała hrabina
von Liechtenstein.
Budowę nowego kościoła
rozpoczęto w 1683 r. (informacja ta pochodzi od Patzaka). Fakt
pozostawienia starej wieży sugeruje, że pozostały murowane
nawy, prezbiterium oraz mury.
W XVII wieku podczas barokizacji pozostawiano stary rdzeń kościoła, wzbogacając go w wystrój
i powiększając rozmiary. Rycina
kościoła z 1738 r. przedstawia
prezbiterium z dwukondygnacyjną przybudówką, z wyższą krótką
nawą, połączoną z dobudówką,
nakrytą dachem dwuspadowym
i czterokondygnacyjną wieżą
z hełmem cebulastym. Schody
na wieżę znajdowały się w oddzielnej przybudówce, a do wieży przylegała kruchta. Powstała
także loża patronacka. Podczas
barokowej przebudowy kościoła
urządzony został w prezbiterium
grobowiec rodzinny Walisów (ród

Panorama Trzebieszowic z kościołem pw. św. Andrzeja Apostoła. Zdjęcie archiwalne.

katolicki panujący na dobrach
w Trzebieszowicach), który mieścił się w niszy. Niestety nic nie
wiadomo o krypcie rodzinny
Reichenbachów, chowanych tu
od XIV do XVII w.
W końcu XVIII w. kościół wymagał renowacji. W 1796 r. wieża
została uszkodzona przez piorun,
którą odtworzył cieśla Hauck,
a dekarz May pokrył gontem
cebulasty hełm. W 1800 r. przeprowadzono renowację kościoła,
a w 1811 r. proboszcz - ks.Seppelt przedstawił propozycję
budowy nowego kościoła kłodzkiemu mistrzowi budowlanemu
Aloysuis Langerowi. Po ogłoszonym konkursie na projekt, mistrz
Langer wraz z cieślą Benediktem
Schulzem z Lądka - Zdroju (Bad
Landeck) zostali rzeczoznawcami
projektu, który przedstawili Lederowi z Bystrzycy (Habelschweld)
i Franzowi Knapie z Międzylesia
(Mittelwalde). Ten ostatni znany
jest jako budowniczy wielu kościołów w Hrabstwie Kłodzkim.
Po akceptacji projektu rozpoczęto wyburzanie starego kościoła,
za wyjątkiem wieży. Przy pracach
uczestniczyli również: kamieniarz
Nürnberger z Nesselgrund, stolarz Storach z Lądka - Zdroju
i szklarz Joseph Thamm. W czasie
prac otwarto grobowiec Wallisów, gdzie znaleziono dwie urny.
W pierwszej znajdowało się serce
barona Georga Oliviera von Wallis
(zm.1689r.), złożone przez żonę

Marię Magdalenę von Wallis,
a w drugiej serce Ladislausa
Aeneasa barona von Wallis
z Kuzendorf, zmarłego w Tyrolu
w 1703 roku. Epitafium Georga
Oliwiera von Wallis zostało wmurowane w ścianę prezbiterium
nowego kościoła wraz z herbem
rodowym i inskrypcją. Kościół
został uroczyście konsekrowany
14. XI. 1813 r., po 130 latach
od ostatniej przebudowy, co
potwierdza data na zwieńczeniu
portalu południowym kościoła.
Obecny kościół wzniesiony
został w stylu późnego baroku
na planie krzyża łacińskiego
w duchu neoklasycyzmu, wzbogacony elementami neogotyku.
Końcowa faza baroku odznaczała
się układem przestrzennym salonowym, co cechowało maksymalne uproszczenie. Pozbawioną
empor salową nawę kościoła nakryto drewnianym sklepieniem
kolebkow ym, w ykonanym
z drewnianych belek i szalowanych deskami. Wbudowano
w nią tylko chór muzyczny,
a ściany rozczłonkowano osiemnastoma pilastrami. Pierwsze
piętro nad zakrystią północną
i południową przeznaczono
na loże kolatorskie. Budowniczy
Knape odnosząc się do bryły
starego kościoła, umieścił przy
wieży schody na chór i kruchtę.
Elewację z podziałem ramowym
i artykulacją z piastami i lizenami
cechuje atektoniczność, wyra-
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żająca się we włączeniu pilastrów i lizen w pas belkowania.
Z architektury późnego baroku
wywodziły się okna o łuku odcinkowym. Neoklasycyzm wpłynął
na ogólne usztywnienie form
architektonicznych, na charakterystyczne wzniesienie aneksów
przy prezbiterium, zwieńczone
trapezowatymi szczytami i dachami naczółkowymi, oraz formy
kanelowanych (żłobkowanych)
trzonów pilastrów i lizen. Dach
został pokryty dachówką karpiową, ułożoną w koronkę. Neogotyk uwidocznił się w najmniejszym stopniu, prezentując się
w formie ostrołukowych okien.
Owe okna były również tematem
sporu pomiędzy budowniczym
Franzem Knape, a patronem
trzebieszowickiego kościoła landgrafem Josephem von Fürstenberg. Ostatecznie w sporze
zwyciężył landgraf, który nakazał
zmienić obramowania okienne
na ostrołukowe, z witrażami
w nawie i prezbiterium, witrażem z wizerunkiem Serca Jezusa
i Serca Maryi (paralela do modlitewnie ułożonych dłoni). Do
końca nie wiadomo, czy chodziło
o symboliczne podkreślenie wieku kościoła, czy upodobania estetyczne. W XIX w. neogotyk nie
był już niczym nowym w architekturze europejskiej, ale w Hrabstwie Kłodzkim (Gratrszaft Glatz)
był nowatorski. Wieża kościoła
posiadała zegar słoneczny, który
został zdemontowany w 1886 r.
i zastąpiony żelaznym. Obecnie
kościół nie posiada zegara, a jedynie ślady jego obecności.
Kolejną renowację kościoła
przeprowadzono w 1892 r. Wykonano nowy, neobarokowy hełm
wieży z bębnem cebulastym

z prześwitem, zwieńczony iglicą krzyża papieskiego. W latach
1903-1911 lądecki malarz Wilhelm Reinsch namalował na suficie absydy ukoronowanie Matki
Bożej na Królową Nieba i Ziemi,
i wzbogacił ornament roślinny
fryzu i lizeny wnętrza kościoła.
Prawdopodobnie namalował też
postacie czterech ewangelistów:
Św. Łukasza - siedzącego na wole
z księgą, patrona: lekarzy, aptekarzy, prawników, Św. Marka
siedzącego na Lwie z księgą patrona: notariuszy, murarzy,
pisarzy, Św. Mateusza z aniołem spisującym księgę - patrona rodzin, oraz Św. Jana z orłem
i księgą - patrona: bednarzy, teologów i zawodów pisarskich. Najprawdopodobniej też wykonał
malowidła na łuku tęczowym dwanaście medalionów z atrybutami wiary. Rzeźbiarz Aloys
Schmidt wyremontował w tych
latach górną części wieży.
Kościół posiadał w różnych
okresach od jednego do czterech
dzwonów : duży dzwon z 1597 r.
o brzmieniu (Fis) z napisem
Gerttes Lob Und Ehre (Bogu
Chwała i Honor), ufundowany
przez braci Reichenbachów
oraz dwa małe dzwony. Jeden
został przetopiony nie wiadomo
kiedy, a drugi ufundował Baour
z Trzebieszowic. Dzwon (G)
z 1734 r. odlany w Kłodzku
(Glatz), miał być przetopiony
na cele I wojny światowej, choć
szczęśliwym trafem powrócił. Nie
ominął go zły los podczas II wojny światowej. Kościół posiadał
również dzwon pogrzebowy (AS)
z 1744 r., który najprawdopodobniej podzielił losy innych podczas jednej z wojen światowych.
W 1935 r. Firma Petit Und Gerb
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odlała dwa dzwony. Większy
z napisem St. Maria Dei Genetr ix,Virgo immaculatae
o.p.n., (Nieskalana dziewica
Św. Maria Boża Rodzicielka) i drugi (H) St. Isidore, o.p.n. Obecnie
kościół posiada jeden dzwon.
Pierwsze powojenne remonty kościoła miały miejsce w latach
50-tych, kiedy przełożono dachówkę na dachu kościoła. W latach 1961-1970 przełożono nową
dachówkę na zakrystii południowej i północnej oraz położono
nową instalacją elektryczną.
W latach 1975-1980 zainstalowano nagłośnienie, stół soborowy,
odremontowano kopułę wieży,
położono na całości dachu blachę ocynkowaną, kościół otrzymał częściowo nową elewacją
zewnętrzną. W 1984 r. dokonano
remontu całej elewacji, o czym
świadczy wmurowana tablica
w południowej ścianie kościoła
(Renowacja z zewnątrz i wewnątrz
kościoła 1963-1985). Wnętrze kościoła zyskało na suficie nawy
głównej malowidło pt. „Kazanie
na górze” oraz przedstawienia
czterech proroków Starego
Testamentu, po lewej stronie
sklepienia - Mojżesza z tablicami
dziesięciorga przykazań i Eliasza
z gołębiem, po prawej - Dawida
ze zwojem papirusu i kadzidłem
oraz Abrahama podczas ofiar,
a na łuku tęczowym postacie
św. Piotra i Pawła, w centrum
medalion z widokiem na bazylikę Św. Piotra na Watykanie.
W 1991 r. przeprowadzono demontaż starych ławek i zakupiono 40 nowych sosnowych oraz
dwa konfesjonały. Wymieniono
podłogę w zakrystii i położono
na całości podłogi nawy głównej
marmurowe płytki. W 1994 roku
zamontowano instalację alarmową na plebanii i w kościele,
a rok później położono nową
blachę miedzianą na kopule
wieży z prześwitem. W latach
2000 - 2003 przeprowadzono
gruntowny remont wnętrza
plebanii wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz
elewacją zewnętrzną i pracami
porządkowymi wokół budynku.
Poza tym we wspomnianych latach dokonano konserwacji obrazów Drogi Krzyżowej oraz prac
bieżących we wnętrzu kościoła.
W 2004 r. zakonserwowano i pomalowano pokrycie dachowe kościoła. W 2007 r. wmontowano
kraty w sieni głównego wejścia
do kościoła. W 2009 r. zakupiono elektryczne ogrzewanie

i wybudowano nowe ogrodzenie
powiększonej części cmentarza
parafialnego. W 2010 r. zainstalowano w wieży kościoła melodyjne i wskazujące czas kuranty.
W 2011r. odnowiono zewnętrzną
elewację plebanii, przełożono
dachówkę oraz zainstalowano
nowe okucia dachowe. W 2013 r.
zakonserwowano i pomalowano
blachę na całości kościoła oraz
wybudowano chodnik wzdłuż
cmentarza. W 2015 r. przeprowadzono odwodnienie kościoła,
a w 2016 r. wybrukowano obejście. Od 1.06.2017 r. kościół posiada poświęconą przez ks. bp.
Ignacego Deca Kaplicę Dzieciątka
Jezus i Świętych Dzieci.
Późnobarokowy ołtarz główny o imitacji jasnobrązowej, zielonej z detalem białym i złoceniami
(drewno-polichromia) oparty
na czterech kolumnach w stylu
korynckim. Na profilowanych cokołach w szczycie z prawej strony
figura Św. Pawła Ap. z atrybutem
Jego śmierci - mieczem. U szczytu z lewej strony widnieje figura
Św. Piotra Ap. z kluczami - jest patronem, murarzy, zegarmistrzów,
blacharzy, rybaków, kamieniarzy.
W centrum zwieńczenia ujęta
nisza rosnąca po bokach wolty
w asyście puttów, wsparta dwoma kolumnami podtrzymującymi gzyms zwieńczony krzyżem
łacińskim, w niej rzeźba Matki
Boskiej z Dzieciątkiem Jezus
i berłem - polichromia złocona.
Centralny obraz ołtarzowy pomiędzy kolumnami przedstawia
Św. Andrzeja Apostoła w chwili Jego śmierci, z atrybutami
krzyża w kształcie litery X, jest
patronem rzeźników, rybaków,
podróżnych, rycerzy, zakochanych, małżeństw. Zdobna banderola nad obrazem świętego
z napisem Altare privilegiatum
(ołtarz uprzywilejowany), wiąże
się z odprawianiem mszy świętej
za dusze zmarłych. Sam termin
„uprzywilejowany" oznacza ołtarz, na którym sprawowanie
Eucharystii zasadniczo wiązało
się z otrzymaniem jakiś odpustów, nadawanych przez Stolicę
Apostolską, czy z pozwoleniem
na odprawianie specjalnych mszy
wotywnych przy danym ołtarzu. Ołtarz wzniesiony w latach
1835/36 r. jest dziełem artysty
stolarza i snycerza Johannesa
Petricika z Gorzanowa, (Grafenort), autora wielu dzieł snycerskich w Hrabstwie. Na początku
XX w. Aloys Schmidt wykonał ramy dla pochodzącego
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z Wiednia obrazu Św. Andrzeja
Ap. oraz neobarokowe antepedium z nową mensą, tabernakulum z krzyżem ołtarzowym,
rzeźbami czterech puttów
i dwóch aniołów. U podstawy
obrazu znajdują się od 2016
roku relikwie Św. Andrzeja
w zabytkowym relikwiarzu. Ołtarz ornamentowany po bokach
w malejące wolty (esownice), posiada po bokach wieczne lampy.
Szczyt tabernakulum zwieńczony
jest drewnianą płaskorzeźbą z wizerunkiem pelikana karmiącego
własną krwią ze swojego wola
pisklęta. J.est to alegoria przedstawienia Pana Jezusa, który własnym ciałem karmi swój wierny
lud. Ostatnia renowacja ołtarza
przeprowadzona była według inskrypcji w podłodze za ołtarzem
6. XII 1866 roku i 10.VIII 1880 r.
przez Paula ? Najprawdopodobniej są to daty zakończenia prac
konserwatorskich. Przy stole soborowym znajduje się zabytkowy
krzyż autorstwa Michała Klara,
w którego bogatej podstawie
snycersko wykonanej w duchu
baroku w 2016 roku, znajdują się
relikwie krzyża świętego, które
nota bene pochodzą z kościoła
ze Skrzynki.
Ołtarz boczny lewy p.w. Matki Boskiej z dzieciątkiem Jezus.
Od 07.VIII. 2011 stał się ołtarzem
poświęconym Św. Janowi Pawłowi II (patron dialogu, młodzieży,
nadziei, ekumenizmu, siły woli,
wiary) wraz z Jego relikwiami,
które sprowadził proboszcz
ks. Marek Wasztyl, a uroczyście
wprowadził do kościoła arcybiskup Edward Nowak. Ołtarzowi
patronuje również Matka Boża
Fatimska, ukoronowana przez
ks. Ryszarda Pasieke 13.10.2014 r.
Ołtarz wyrzeźbiony w 1835 r.
w stylu klasycznym z dwoma
kolumnami jońskimi. Ołtarz
jest zakończony półkolistym
łukiem na profilowanych gzymsach, zwieńczony promienistym
krzyżem łacińskim, w centrum
łuku ujęte symboliczne wyobrażenia Trójcy Świętej w postaci
trójkąta z wpisanymi w środek
inicjałami Maryi. Ołtarz boczny prawy z 1835 r. poświęcony
św. Józefowi z dzieciątkiem
Jezus, na którym do niedawna
znajdowała się zabytkowa figurka Dzieciątka Jezus, zastąpiona
13.VIII.2009 roku intronizowaną
Figurą Matki Boskiej Fatimskiej.
Ołtarz został wykonany tą samą
techniką, co lewy ołtarz boczny,
z wyjątkiem przedstawienia

Trójcy Świętej bez oznaczeń
Maryi tylko z trzema ognikami.
Konserwacja ołtarzy bocznych
była przeprowadzona w 1910 r.
Przed balaskami umiejscowiona jest chrzcielnica (klasycyzm
z ok. poł. XIX, warsztatu śląskiego, piaskowiec i drewno rzeźbione, polichromowane, złocone),
ukoronowana przedstawieniem chrztu Jezusa w Jordanie.
Po lewej stronie łuku tęczowego
wkomponowana jest ambona
z 1835 r. (warsztat śląski drewno rzeźbione, snycerka, polichromia, z daszkiem akustycznym, nad którym góruje rzeźba
św. Michała Archanioła z mieczem i tarczą z napisem Quis ut
Deus („Któż jak Bóg"), jest patronem złotników, policjantów,
żołnierzy i dobrej śmierci.
Prospekt organowy, polichromowany złocony o pneumatycznej trakturze został wykonany
w 1911/1912 r. przez organmistrza ze Świdnicy Christiana Schlaga. Organy te były
egzemplarzem wystawowym
na międzynarodowych targach
w Poznaniu i zostały zainstalowane w trzebieszowickim kościele.
Zdobione festonem i głowami
puttów, w centrum dwie kolumny kręcone (neobarok), u szczytu
alegoryczne wyobrażenie Trójcy Świętej. Chór jednorzędowy,
nad nawą główną – drewniany,
wsparty na dwóch kolumnach,
w centrum ujęte organy, nad
nimi drugi chór jednorzędowy
tzw. Hühnerstall (kurnik)
Kościół upiększony jest figurami rzeźb warsztatu śląskiego
z ok. poł XIX w., wykonanych
z drewna polichromowanego
na konsolach w prezbiterium:
św. Anny z modlitewnikiem patronki matek, wdów, piekarzy
i małżeństw, św. Antoniego
z Padwy z małym Jezusem, wzywanym w przypadkach rzeczy
zagubionych, doktor kościoła patron dzieci, zakonów, narzeczonych, Św. Rozalii z atrybutem
wieńcem róż - jest orędowniczką
chroniącą od zarazy, św. Józefa
z małym Jezusem i laską patron cieśli, rodzin, ludzi pracy.
Św. Alojzy Gonzaga w komży - patrona kleryków i rzeźba
Chrystusa Zmartwychwstałego.
Najstarsza rzeźba gotycka Matka
Boska z Dzieciątkiem pochodzi
z XV w. Obrazy upiększające wnętrze kościoła wykonane zostały
przez lokalny warsztat w duchu
baroku ludowego, farbą olejną
na płótnie, ramy drewno poli-

chromia. Obrazy z II poł. XVIII
wieku: św. Franciszka (patron
ubogich, zwierząt). Św. Franciszka Ksawerego (patron misji
katolickich). Obrazy I poł. XIX:
Boże Naradzenie, Św. Antoniego,
Św. Anny i Maria podczas nauki
czytania. Obrazy z 4 ćw. XIX w.(eklektyzm): Matki Boskiej Bolesnej,
Chrystus Ecce Homo, czternaście
stylizowanych snycersko z napisami obrazy Drogi Krzyżowej.
W prezbiterium umiejscowiona
jest neobarokowa Stella.
Stary przykościelny cmentarz
ma zarys owalnego muru, którym
był otoczony już w 1631 roku,
a ok. 1738 r. mur cmentarny
łączył się z zabudową zagrody
plebańskiej. W południowym
odcinku muru cmentarnego
znajdował się wieżowy dwukondygnacyjny budynek bramny,
nakryty wysoką iglicą, pochodzi
najprawdopodobniej z XV wieku,
nakryty namiotowym dachem.
Wyburzony w 1886 roku i zastąpiony neobarokową, murowaną
bramą filarową, poprzedzoną
jednobiegowymi schodami
z balustradami. Najprawdopodobniej ok. 1738 r. rozbudowano
budynek przypominający bryłą
kostnicę, przebudowano go na
nowo w XIX w. W szczyt elewacji
wmurowano XV- wieczną wimpergę z wizerunkiem głowy
św, Jana Chrzciciela, lub chustą
św. Weroniki z odbitą twarzą
Jezusa, pochodzącą z dawnej
bramy wejściowej.
Stara Plebania i przylegająca
do niej zagroda plebańska usytuowana została na wschód od
kościoła. W latach 1714-1730
plebania została poddana renowacji. Układ budynku na planie

litery C z dwoma kondygnacjami
zbliżony do budownictwa wiejskiego. Oba budynki włączone
były w mur powiązany z murem
cmentarnym, prowadzony wydłuż drogi wiodącej do zespołu
pałacowego. W odcinku muru
pomiędzy budynkami znajdowała się brama z naczółkiem.
Jeden z budynków, zwrócony
frontem do drogi, służył jako
plebania. Obecna plebania
(nr 152), zbudowana w stylu neoklasycznym w latach ok. 18251840, sytuowana kalenicowo
wzdłuż drogi jest budynkiem
dwukondygnacyjnym, dwutraktowym, z centralną sienią,
nakrytym dachem naczółkowym i wolimi oczami. Elewacja
w kolorze białym z gzymsami
i fryzem w ząbki, fasada ożywiona ryzalitem pozornym,
z trapezowatym szczytem.
Za plebanią wzniesiono dwa budynki gospodarcze, przy wschodniej i północnej pierzei zagrody.
Współcześnie pozostał tylko
jeden budynek gospodarczy.
Do zespołu kościelnego ok.1738
roku należała również szkoła,
niewielki parterowy budynek włączony w południowy
odcinek muru cmentarnego,
na zachód od budynku bramnego (obecnie kaplica). Użytkowano ją do 1897 roku,
do czasu budowy nowej, trzyklasowej szkoły. Po jej wzniesieniu, budynek przeznaczono
na mieszkania dla nauczycieli,
a nową szkołę, nakrytą dachem
naczółkowym, rozbudowano
w 1910 r.
Wieś św. Andrzeja posiada
wiele zabytkowych kapliczek
słupowych, domkowych i rzeźb
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wotywnych, między innymi: usytuowaną na wprost schodów
do kościoła barokową rzeźbą
wotywną Pasja, z elementami
klasycyzmu z 1803 r. (warsztat
śląski-piaskowiec) Rzeźba zwieńczona Krucyfiksem z czaszką,
w asyście dwóch aniołów, w cokole płaskorzeźba Matki Boskiej
z nieczytelną do końca inskrypcją,
pod jej stopami Jesus Meine
Liebe (Jezus mój kochany), nad
Nią w centrum Serce Jezusa
z inskrypcją na stylizowanym
gzymsie w banderoli ECCE ERECTA STIPES REDEMPTIONIS (co
w dosłownym tłumaczeniu
z łaciny brzmi Oto prosty słup odkupienia). U podstawy umieszczony wizerunek św. Andrzeja
Ap., Rzeźba Św. Jana Nepomucena (barokowa, 1749 r., warsztat
śląski-piaskowiec), stojąca przed
budynkiem plebanii, i rzeźba
św. Jana Nepomucena z 1803 r.
koło cmentarza w lesie. Przed

kościołem od strony południowej znajduje się pomnik Bł. Jana
Pawła II, uroczyście poświęcony
30. IV. 2011 r. Do dnia dzisiejszego zachowały się nieliczne epitafia płyt nagrobnych mieszkańców
wsi Kunzendorf (pozostałe uległy zniszczeniu w II poł. XX w.).
Kościół wraz z plebanią wpisany
jest do rejestru zabytków nieruchomych drogą decyzji PRN
nr 2045 z dnia 25.05.1972. I jest
w ścisłej strefie konserwatorskiej
„A”, oraz wyznaczona strefą „K”
ochrony krajobrazu, w którą
włączona jest cała wieś i jej
otoczenie. Zabytkowe elementy
ruchome wyposażenia kościoła
pw. św. Andrzeja Apostoła wpisano do rejestru zabytków decyzją z dnia 6.07.2004 pod nr
762/B/04/1-52.
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Wioleta Suzańska

KRÓTKIE HISTORIE NIEZWYKŁYCH
MIESZKAŃCÓW PSTRĄŻNEJ
Potrzeba wspomnień nie
powinna dotyczyć tylko święta
zmarłych. Zachowanie pamięci
o ludziach pomaga określić siebie w kontekście dziedzictwa
swojego rodu, swojej społeczności. Wspomnienia należą się
wszystkim niezależnie, czy są to
osoby zasłużone, czy też z pozoru
zwykli obywatele. Każdy człowiek
stanowi ważny, odrębny i niepowtarzalny punkt w danej grupie
społecznej. Obcując na co dzień
w tej zbiorowości mimochodem
nasiąkamy tym, co nas otacza. To
od nas zależy, czy zgromadzone
przez lata wspomnienia utrwalimy, czy też obrócą się w niwecz.
Śledząc dzieje Pstrążnej,
chciałoby się wszystkim poświęcić chwilę uwagi, bowiem
k ażdy człowiek wnosi coś
do historii, ubogaca ją, dopełnia,
coś przekazuje. Nawet jeśli są to
małe epizody, ale one składają
się na całokształt, uzupełniają
się jak puzzle w obrazku. Niepowtarzalność i odmienność
pozwala rzetelnie spojrzeć
na historię. Z tych pięknych postaci należy wspomnieć Franciszkę Benesch, która przez wiele
lat była dzwonnikiem w kościele
Ewangelickim w Pstrążnej, Horsta
Hauschke wielkiego gospodarza i rzeźnika, Zofię Zwikirsch
z domu Flousek, która pięknie
śpiewała i ciekawie opowiadała. Należy również wspomnieć
Bertę Zwikirsch z domu Schirlo,
która uprawiała pokaźne poletko z bratkami. Jej ogródek był
niesamowicie wypielęgnowany.
Ludzie z chęcią kupowali bratki
i sadzili je w swoich ogródkach
i na cmentarzu. Heinrich Jansa
właściciel sklepu kolonialnego,
kuźni, a także jeden z większych
gospodarzy w Pstrążnej, państwo
Wirausky prowadzili piekarnię,
Emil Zwikirsch największy tkacz
we wsi, itd. Z czasów powojennych należy zapamiętać Zofię
Hauschke z domu Nowak, bardzo dobrą i pracowitą gospodynię, Józefa Czekańskiego,
który pomagał pisać ludziom
pisma urzędowe, Władysława
Janusa, cichego, skromnego
i dobrego człowieka, lokalnego
stolarza i rzeźbiarza, który wyrabiał drobne sprzęty drewniane,

np. grabie, stołki, stoliki. Józef
Mrożek człowiek bardzo pracowity i pomocny, po mistrzowsku
klepał kosy i sierpy. Jan Cieślak
ze swoim koniem Siwkiem, lubił
dzieci i często organizował dla
nich przejażdżki drabiniastym
wozem.
Właśnie takie fakty najczęściej zapamiętujemy, bo są proste
i przez to piękne, a bohaterowie
wpisani w te wydarzenia zasługują na szacunek i pamięć.
Karel Čapek powiedział „możemy szanować człowieka dlatego, że jest od nas odmienny
i możemy go zrozumieć, ponieważ jest nam równy”.
Ważne jest pamiętać o przeszłości, ale czas płynie i kolejne
pokolenia piszą nowe karty.
Dlatego w tej części chciałabym
zwrócić uwagę na trzy osoby,
których życie splata się z dziejami
Pstrążnej. Pamięć o przodkach,
kultywowanie i podtrzymywanie
tradycji, a przede wszystkim chęć
przekazywania historii czyni tych
ludzi niezwykłymi.
Elżbieta Smolarska
z domu Zwikirsch
O d urodzenia mieszk a
w Pstrążnej. Jest córką Zofii Zwikirsch z domu Flousek i Reinholda Zwikirscha. Czesi zwracają się
do niej Eliška. Bardzo skromny
i niepozorny człowiek, a dający
tyle dobra i ciepła ludziom. Odkąd pamiętam, to zawsze pomagała i pomaga innym. Sama żyje
bardzo skromnie. Nie przywiązuje wagi do dóbr materialnych.
Życie ją nie rozpieszczało. Jako
najstarsza z sześciorga rodzeństwa, musiała po wojnie przejąć
część obowiązków związanych
z gospodarstwem. Praca w polu,
opieka nad zwierzętami domowymi, pomoc w gospodarstwie
domowym mocno zahartowały
młodego człowieka. Jako dziecko uczęszczała do szkoły czeskiej
w Kudowie - Zdroju. W wieku
18 lat (1958 rok) podjęła pracę
w kuchni w Sanatorium Dziecięcym na Bukowinie. Trzeba
zaznaczyć, że pracuje tam nadal
w niepełnym wymiarze godzin.
Zawsze powtarza, że praca dla

Elżbieta Smolarska

ludzi ma realną wartość. Dzięki
niej człowiek ma wrażenie, że
tak szybko nie starzeje się, mniej
odczuwa różne dolegliwości,
czuje się potrzebny i spełniony.
W trakcie kolejnych lat pracy
w sanatorium ukończyła Technikum Rolnicze w Bożkowie
z filią w Lewinie Kłodzkim, odbyła
potrzebne w pracy kursy kwalifikacyjne. Dlatego też stopniowo
zajmowała różne stanowiska.
Była magazynierem, referentem
do spraw płac, potem kierownikiem żywienia, zajmowała się
sprawami BHP. Ostatnimi czasy
prowadziła gospodarkę magazynów żywnościowych, a także
gotowała i gotuje posiłki dla pacjentów Szpitala „Orlik”. Oprócz
pracy zawodowej prowadzi wraz
z bratem Karolem małe gospodarstwo rolne. Przywiązanie
i miłość do ziemi, do zwierząt nie
pozwalają jej na rozczulanie się
nad sobą. Od dziecka dawało jej
to satysfakcję i przyjemność.
W 2009 roku otrzymała odznakę honorową „Zasłużony
dla Rolnictwa”. Z mleka wyrabia
różne produkty, głównie twaróg
i masło, które cieszą się dużą
popularnością, są antidotum
na otaczającą nas sztuczność.
W 1967 roku wyszła za mąż
za Waldemara Smolarskiego,
a rok później urodziłam się ja.
Tak! Elżbieta Smolarska to moja
mama, z czego ogromnie jestem
dumna. Praca, dom, rodzina to

podstawowe kanony dotyczące
każdego z nas. Co takiego szczególnego wyróżnia mamę spośród
innych? Przede wszystkim jej dobroć, społecznikostwo i oddanie
dla innych ludzi. Społecznikiem
trzeba się urodzić, tego nie można nabyć, nie ma na to procedur.
Bezinteresowna pomoc, misja,
chęć pomagania innym, to nadrzędne cele. Ilekroć obserwuję
mamę, to kojarzy mi się z panią
Marią Hauschke (Maruszką).
Na pierwszym miejscu jest zawsze człowiek z wszystkimi jego
wadami i zaletami. Własne dobra
materialne nie mają znaczenia.
W 1970 roku powołano ją
na sołtysa Pstrążnej, Bukowiny
i Jakubowic. Gdyby nie fakt, że
wioski przylegające do Kudowy Zdroju stały się dzielnicami gminy, pewnie może i do dziś pełniłaby tę funkcję.
W tym czasie była też opiekunem społecznym. Często
mama zabierała mnie na obchód
po wsiach. Odwiedzała mieszkańców, wysłuchiwała ich problemy i starała się zawsze pomóc, jeśli zaszła taka potrzeba.
Poświęcanie czasu sprawom
ludzi dawały i dają jej radość.
Wiele lat opiekowała się chorymi sąsiadkami, które były samotne. Mając duże doświadczenie
w gospodarstwie i opierając
się na fachowej literaturze,
pomagała w leczeniu zwierząt
domowych, odbierała porody
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u krów. Niejednokrotnie zdarzało
się, że pukano w nocy, prosząc
o pomoc w ratowaniu zwierzęcia.
Przez wiele lat, z okazji różnych
uroczystości, wypiekała chleb
w Skansenie w Pstrążnej. Mając 82 lata nadal jest aktywna,
optymistycznie nastawiona
do świata i ludzi. Należy wspomnieć, że w życiu codziennym,
a także w stawianiu czoła trudnościom pomaga jej głęboka wiara,
wyniesiona z mocnych tradycji
chrześcijańskich, przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
W 2019 roku obchodziła jubileusz 60 - lecia pracy zawodowej
w Szpitalu Rehabilitacyjnym
dla Dzieci „Orlik”. Mieszkańcy,
współpracownicy, znajomi bardzo ciepło wyrażają się o mojej
mamie. Mimo swojej prostoty
i skromności jest dla nas wielkim
autorytetem.
Maria Wolska
z domu Hauschke
Rdzenna mieszkanka Pstrążnej, córka Zofii i Horsta Hauschke,
bratanica Maruszki (Marii Hauschke). Zazwyczaj większość
z nas kojarzy panią Marzenę
z pstrążniańskim Skansenem,
ponieważ przez kilka lat była
pracownikiem muzeum. To
osoba bardzo kontaktowa,
komunikatywna i rozmowna.
Mocno zakorzeniona w historii
Pstrążnej. Jest dla mnie skarbnicą
wiedzy. Pieczołowicie i z wielką
dokładnością zebrała wszystkie
materiały o swoich przodkach.
Niejednokrotnie udzielała mi
cennych informacji o dawnej
Pstrążnej. Energia, pracowitość
towarzyszą jej od dziecka.
Od 1964 roku uczęszczała
cztery lata do Szkoły Podstawowej w Pstrążnej. Następnie wraz
z siostrą Elżbietą rozpoczęły
naukę w Szkole Podstawowej
w Czermnej. Pani Marzena wspomina jak przez góry, skrótami
chodziły z latarkami do szkoły.
Po szkole podstawowej rozpoczęła naukę w ZSO (Zasadniczej
Szkole Ogrodniczej) w Mokrzeszowie. Do domu przyjeżdżała
w sobotę po lekcjach, a w niedzielę pieszo szła do Kudowy
na autobus. Mimo tylu uciążliwości, bardzo miło wspomina te czasy. Przede wszystkim podkreśla, że dzięki tej
szkole i praktykom, zdobyła
dużą wiedzę ogrodniczo rolniczą. W 1974 roku rozpo-

częła pracę w Sanatorium Dziecięcym jako pomoc kuchenna.
Potem pracowała w „ZWAR”
w ośrodku wczasowym, a od
1987 roku zatrudniła się w Skansenie w Pstrążnej, który wówczas
należał do Okręgowego Muzeum
w Wałbrzychu. W tym czasie
pod fachowym okiem dr Euzebiusza Gila firma budowlana
zaczęła wznosić obiekty skansenu. Pani Maria była pierwszym
pracownikiem tegoż muzeum.
W 1975 roku wyszła za mąż
za Zenona Wolskiego, który
przyjechał z Katowic i służył
w wojsku w OPL w Pstrążnej. Brak
pracy w zawodzie pana Zenona
(monter układów elektronowych
i automatyki przemysłowej) spowodował, że młode małżeństwo
opuściło wieś i wyjechało do Katowic. Nie mieszkali tam długo,
ponieważ serce podpowiadało,
że ich miejsce jest w Pstrążnej.
O dziwo, taką decyzję podjął
pan Zenon, którego oczarowały
tutejsze okoliczności przyrody.
Wiosną 1979 roku wrócili już
z dwójką dzieci. W budynku nr 2
przeprowadzili ekspresowy
remont i zamieszkali w jednej
izbie. Pani Marzena wspomina, że dziś z uśmiechem o tym
opowiada, ale wtedy było im
bardzo ciężko. Podkreśla, że
w tamtych czasach nikt nie użalał
się i biadolił z powodu złych warunków: „Nie mieliśmy wielkich
wymagań, wszystko było dobre
w tamtych czasach, najważniejsza była i jest rodzina”. W stanie
wojennym urodziły się bliźniaki.
W sumie państwo Wolscy mają
czworo dzieci. Oboje są już
na emeryturze i poświęcają się
swoim pasjom.
Pani Maria Wolska jest osobą mocno związaną ze swoją
rodzinną miejscowością, bowiem korzenie przodków stanowią ważny element jej życia.
Co takiego ją wyróżnia i budzi
podziw? Przede wszystkim
zamiłowanie do odkrywania
historii naszej małej ojczyzny,
do podtrzymywania tradycji, docierania do źródeł, opowiadania
o przeszłości, a przede wszystkim
do pielęgnowania i chronienia
tego wszystkiego, co zostawili
nam nasi poprzednicy. Trzeba
podkreślić, że pani Marzena
przez 20 lat chodziła do państwa
Sujaków pomagać w ogrodzie, a
ostatnie 3 lata regularnie, każdego dnia opiekowała się nimi. Jej
wielką pasją są rośliny ozdobne
i zioła.
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Maria Wolska

Z jej inicjatywy w Skansenie
w Pstrążnej powstał ogródek
Baby Jagi z licznymi roślinami,
będącymi bazą do stworzenia
ścieżki edukacyjnej. Doskonale zna walory zdrowotne roślin
leczniczych. Często też sporządza
różne przetwory na bazie ziół.
Słynna herbatka „les – louka”
jest komponowana na bazie receptury przodków. Można powiedzieć, że jest naszą lokalną
zielarką. Chce uchronić stare odmiany drzew owocowych, które
cechowały się dużą odpornością
na warunki klimatyczne, a także
posiadały niespotykane walory
smakowe. W miejscach, gdzie
znajdowały się niegdyś sady, zrywa gałęzie z pozostałych drzew
i szczepi je. Takie właśnie osoby
świadczą o historii. Skromna, niepozorna, a wnosząca tyle dobra.
Zapał, determinacja, zaangażowanie to cechy, które dają jej siłę
i chęć do dalszego działania.
Słynne powiedzenie pani
Marii to: Lubię tu być, „Kde domov můj” i uwielbiam moich
przodków, nawet z ich wadami
i nałogami”.
Krzysztof Chilarski
Miejsce pracy to nie tylko
nazwa, logo, to przede wszystkim ludzie. Niewątpliwie osobą,
która kształtuje wizerunek Mu-

zeum Kultury Ludowej Pogórza
Sudeckiego jest Krzysztof Chilarski. Lojalny, oddany, kochający
swoją pracę. Mocno związany
z historią Pstrążnej, bowiem
cała jego rodzina od strony
mamy Ewy Chilarskiej pochodzi właśnie z tej miejscowości.
Jego pradziadkami byli Berta
Zwikirsch z domu Schirlo (pani
od bratków) i Emil Zwikirsch
(znany z przekazywania historycznych opowieści). Od najmłodszych lat niemalże każdą
chwilę spędzał w domu rodzinnym swoich pradziadków. Stopniowe nasiąkanie klimatami dawnej i współczesnej Pstrążnej mocno wpłynęło na przyszłe życie
Krzysztofa. Dużą rolę odegrała
również genealogia. Odkopywanie własnych korzeni, odnalezienie wielu interesujących faktów,
wplecionych w bogatą historię
Pstrążnej, zaczęły intensywnie
„pączkować” w młodym człowieku. Kulminacyjnym wydarzeniem
było sezonowe podjęcie pracy
w Muzeum Kultury Ludowej
Pogórza Sudeckiego, a przede
wszystkim poznanie ówczesnego
dyrektora skansenu dr Euzebiusza Gila. Po ukończeniu Liceum
Ogólnokształcącego w Kudowie Zdroju, Krzysztof rozpoczął
naukę w Policealnym Studium
w Opolu na kierunku technika
dentystyczna. Na czas nauki
dr Gil udostępnił mu mieszkanie
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i wtedy nastąpił całkowity zwrot
sytuacji. Ogrom książek etnograficznych w domu doktora,
pochłanianych jednym tchem,
pochodzenie, sentyment do muzeum i do Pstrążnej, przyczyniły
się do ostatecznego skoncentrowania swoich zainteresowań
i podjęcia docelowych decyzji.
Po rezygnacji z dotychczasowej szkoły, rozpoczął edukację
na Uniwersytecie Wrocławskim,
kierunek etnologia, z myślą
o przyszłej pracy w muzeum
w Pstrążnej. Uwieńczeniem studiów była praca magisterska
pt. „Zwyczaje i obrzędy ludowe we wsi Pstrążna w powiecie kłodzkim”, którą obronił
w 2007 roku. W 2014 roku
ukończył studia podyplomowe
na kierunku muzeologia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie
zajmuje stanowisko kustosza
w pstrążniańskim skansenie.
Swojej pracy poświęca wiele czasu, sił i energii. Wszelkie
uroczystości odbywające się
w muzeum, przygotowywane są
z wielką pieczołowitością i zgodnie z prawdą historyczną. Niejednokrotnie przekonałam się, że
w pracy i w życiu codziennym
Krzysztofa nie ma tzw. pójścia
na skróty. Aktywnie uczestniczy
w życiu kulturalnym nie tylko
muzeum, ale także Kudowy.
Od wielu lat śpiewa w Zespole
Wokalnym „Hejszovina” pod kierownictwem muzycznym Macieja Kieresa, a także w chórze „Sta
Allegro” pod dyrekcją Roberta
Wajlera. Jest autorem wielu ciekawych artykułów, np. „Kopalnie
węgla na Pstrążnej”(Pamiętnik
Kudowski). Bierze udział w różnych konferencjach i spotkaniach
nie tylko w Kudowie, ale także
w innych miastach Polski, wygłaszając referaty dotyczące
historii, kultury i obrzędowości
naszego regionu. Od kilku lat pracuje nad publikacją poświęconą
dawnym tradycjom ludowym Ku-

Krzysztof Chilarski

dowy-Zdroju i okolic, zarówno
tym przedwojennym - czeskim
i niemieckim, jak i tym przywiezionym po II wojnie światowej
przez Polaków, o bardzo zróżnicowanym pochodzeniu regionalnym. Publikacja oparta będzie
na materiale z przeprowadzonych badań etnograficznych
z zakresu obrzędowości rodzinnej i dorocznej, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku

lat. Co czyni Krzysztofa wyjątkowym? Otóż ta wyjątkowość nie
jest oparta na doniosłych sukcesach, popularności lecz na prawości, wrażliwości i skromności.
Dla nas mieszkańców Pstrążnej
i nie tylko to człowiek, który
rozdaje dobre emocje poprzez
pozytywną komunikację i szeroko pojętą dobroć. Niejednokrotnie wielu z nas przekonało
się, że Krzysztof jest osobą,

na której zawsze można polegać.
Jego ciche społecznikostwo, miłe
gesty i chęć niesienia pomocy
potrzebującym, czyni go niezwykłym i wyjątkowym człowiekiem.
„Człowiek niech będzie szlachetny, pomocny innym, bo tylko
wtedy różni się od innych znanych nam istot”.

Małgorzata Bednarek
Przewodniczka sudecka, po Pradze czeskiej, pilotaż wycieczek.
www.latarniczka.wordpress.com
e-mail: ladek.bednarek@gmail.com
tel. +48 881 410 979

J.W. Goethe
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Monika Maciejczyk

CZAS WOJNY I CZAS POKOJU
A co tam w Różanym Dworze Czas wojny i czas pokoju, czyli
wolna wola wyboru, 3 Wróżki
czy 6 Wróżów, a też pokłon najniższy kobietom w Dniu Święta
Kobiet… za pracę wielką i Pokój,
który sieją… jak mak w przydomowym ogródku. A też o tym,
czy lepiej z mądrym zgubić czy
z głupim znaleźć i parafraza autorska tej znanej mądrości ludu.
A wszystko w scenerii mrocznej Bajki opowiedziane.
Bo wszystko ma swój czas
cyt… ,,czas miłowania i czas
nienawiści, czas wojny i czas pokoju ‘’ - Stary Testament, Księga
Koheleta /Koh.3,8/.
Bo wszystko ma swój czas
na tym Świecie i jeśli śledzisz
losy ludzkości, to wiesz, że każda
rzecz pod Słońcem i pod Księżycem, gdy przebrzmi w przestrzeni historii Świata i przeminie, to
powtarzać się będzie cyklicznie…
do końca dni. Tak, jak po dniu
nastąpi noc. Tak, jak zmieniają
się pory roku. Tak, jak zmienia
się człowiek w czasach dobrych
i w czasach złych. A gdy spojrzymy wokół, to ze zdziwieniem
stwierdzimy, że nie znamy tych
ludzi i ich serc… ludzi o których
myśleliśmy, że są nam znani, rozpoznani, tworzący swoisty constans. Bo stałości brak w świecie,
bowiem wszystko zmiennym jest
i parafrazując myśl złotą Heraklita
z Efezu, możemy zawsze wejść
do tej samej rzeki, ale nigdy
do tej samej wody… bo już przepłynęła.
A pamiętacie, jak śpiewał Bułat Okudżawa… bo to największa
mądrość świata odkryta w pieśni:
… ,, mój Boże jedyny, spraw,
Dopóki ziemia toczy się,
zdumiona obrotem spraw,
Dopóki czasu i prochu
wciąż jeszcze wystarcza jej,
Dajże nam wszystkim po trochu,
i mnie w opiece swej miej! ‘’...
To takie ludzkie… ,, Panie ofiaruj
każdemu z nas, czego mu w życiu
brak ‘’… Bo przecież każdy z nas
ma marzenia i pragnienia, a ilu
nas… tyle marzeń. I uważajcie
na tych, którzy obiecują podarować to… o czym marzycie.
Bowiem cena może być wysoka.
Zbyt wysoka.
A bajkę czy pamiętacie?

O Trzech Wróżkach nad kołyską dziecięcia. A one dają mu
wiele,wiele dobrego… na los,
na życie całe i odrobiną, szczyptą złego doprawiając… a to, aby
można było rozpoznać i odróżnić
dobro od zła. Bo jak to byśmy
żyli na tym Świecie, gdyby tylko dobrym być lub tylko złym.
Jakie to dzieło genialne. Dobroć
nad kołyską dziecka, dobroć nad
kołyską Świata… to My Kobiety. My dobre Wróżki. Czuwające
i troskliwe, chroniące i leczące
rany. Cierpliwe i pokoju pełne.
My Kobiety.
A pomyślcie Państwo, gdy
bajka się zmieni i nad kołyską
dziecka zasiądzie Sześciu Wróżów. Sześciu Wróżów nad kołyską
Świata. I gdyby tak każdy z nich
obiecał w naszej ludzkiej skali,
każdemu to… czego mu w życiu
brak. To czego pragnie, a posiąść
nie może. I gdyby to obiecali…
Przysłowia, to wielka mądrość Narodu. I czerpmy z nich
jak wodę czystą, źródlaną ze
studni życia. I pamiętajmy w myśl
przysłowia … że lepiej z mądrym
zgubić, niż z głupim znaleźć…
A moja interpretacja tej sentencji idzie o krok dalej… i powiem
Wam, że lepiej z dobrym zgubić
niż ze złym znaleźć. Oj, Sześciu
Wielkich Magów kolebką Świata
kołysze i do snu Światu naszemu śpiewa. Marzenia nadchodzą
senne. Grają na zaczarowanym
flecie jak muzykant z bajki braci
Grimm. Grajek co szczury z miasta wyprowadził. Muzyka, muzyka, muzyka i każdy słyszy to, co
chce usłyszeć. Sześciu Wielkich
Magów o złych sercach - w bajce
mojej bawi się kolebką Świata.
A my wróćmy do Wróżek.
Trzech dobrych, kochanych
Wróżek. Kobiet co nad kołyską
pochyliły głowy. I tam dobroć,
i tam bezpiecznie, i tam spokojnie, i tam włos z głowy nikomu
spaść nie może. Bo to my Kobiety, wieczne dobre Wróżki Świata,
dźwigające brzemię ludzkości.
Ciężar, który może unieść tylko
kobieta.
Kobieta
Ja dająca Życie
płodna jak Ziemia
niosąca brzemię Czasów

Monika Maciejczyk zapala świecę pokoju w Złotej Cerkwi w Kijowie w 2019 roku.

Wojny
i Pokoju
Ja palona na stosach
Świętej Inkwizycji
zakuwana w pas żelazny cnoty
i Dziewicy
Ja zdobywana jak Twierdza
Ja pozostawiona
gdy wojska przejdą
wypalona
czarna i niechciana
Zawsze
w drugim szeregu idąca
Ja niosąca Dzban
Wody Żywej
Ja wieczna
Odrodzona
Ja Nieśmiertelnie Naiwna . . . . .
Ot piórko ze Spiżu...
Monika Maciejczyk /
Polanica 6 marca 2006 roku

Kobiety, wyjdźcie proszę
spoza swych przypisanych ról.
Wybijcie się na niepodległość,
a będziecie szczęśliwe. Spójrzcie wokół… ile zła. Naprawicie
i zmienicie. Niechaj usłyszą wasz
głos. Bowiem, gdy w wielkiej
sprawie działacie, a z pasją, to
pomimo, że powiecie cicho, to
głos ten z wielką mocą popłynie w Świat. I będzie go zmieniać
dzień po dniu, rok po roku.

Malujcie, piszcie, twórzcie
piękny Świat wokół siebie, by
dać przykład i drogę wyznaczyć.
Pracujcie społecznie, startujcie
w wyborach samorządowych.
Ulepcie naszą rzeczywistość
na lepszą miarę – miarę miłości. Bądźcie liderkami naszych
miast i kraju. Działajcie i idźcie
do przodu. Bowiem tą drogą
podążą na nami… inni. Dajmy
przykład. Tylko my Kobiety możemy tego dokonać. Twórzmy
nasz Świat, a będzie dobrym
i bezpiecznym dla dzieci naszych
i przyszłych pokoleń. Bo Świat Kobiet, to Świat bez wojen. To Świat
Pokoju. Przeminą stare Światy,
a my nie pozwólmy zasiąść Sześciu Magom nad kołyską Świata.
Tam powinny pozostać tylko Trzy
Dobre Wróżki.
W Dniu Kobiet składam Wam
drogie Kobiety, zacne, kochane,
pracowite i cierpliwe – cierpliwością świętą… życzenia, abyście
weszły dumnym pochodem
na sceny Świata i tam dokonały
zmian wielkich na dobre ku pożytkom. A zło dobrem zwyciężyły,
tak by dobro stało się podwaliną
Świata. Tak, abyśmy mogły obronić nasz Świat.
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ŻEBRAK I PIES
Wiosna tego roku brzemienna była nadzieją, która rodziła
śmierć. Iskra wolności zapaliła
stepy Ukrainy. I być może przeszło by to dla Antonia niezauważenie jak wiele innych ważnych
spraw na świecie, gdyby nie pub,
do którego od czasu do czasu
zachodził na kufelek piwa. Wisiał
tam ponad głowami wysoko…
duży telewizor i gdy nie było
meczu, muzyki i nieobyczajnie
ubranych kobiet… to w przerwach pokazywali wiadomości
z kraju i ze świata. Antonio, siedząc przy piwku, cierpliwie czekał
na te chwile, kiedy to mógł zasłyszeć owe wieści ze świata. Tak też
śledził z wolna sprawy Ukrainy,
tłumacząc sobie wszystko na
własny język serca. I dziwne było
to dla niego, bowiem zdawało
mu się, że racja jest przy tym,
kto akurat tłumaczy… ale czy
to możliwe? Zaciskał wargi aż
do bólu, widząc jak giną na Majdanie ludzie… na oczach jego…
Antonia i świata całego. Tak jak
w filmie… tylko później już nikt
nie wstawał. Leżeli tam obok
siebie, krwią zbroczeni. Bożesz
Ty mój, myślał sobie Antonio…
dlaczego? Przecież i ci, i tamci
z drugiej strony barykady, to…
ludzie. Z tej samej krwi i kości,
i… na podobieństwo. Bożesz Ty
mój! Wzrokiem śledził chłopaka
w hełmie błękitnym na głowie.
Jak szedł przy kolegach, niepewny taki, zalękniony i potykał się
z tej rozterki wielkiej, a jednak
szedł. Szedł do przodu po wolność swoją i swego narodu. Szedł
do przodu. Kule świstały w powietrzu i były bardzo celne… bo
oto człowiek strzelał do człowieka, w środku miasta, w Europie…
na oczach całego świata. I zginął
ten chłopiec, a Antonio płakał.
Płakał, pochylony nad piwem,
a wielkie krople łez spływały mu
po policzkach, wpadając do kufla
z bursztynowym płynem. Płakał
w piwniczce, w łożu, a pies tulił się do niego niewiele z tego
wszystkiego rozumiejąc. I znowu
Antonio śledził losy ludu ukraińskiego i słuchał przemówienia samego wielkiego przywódcy Rosji.
Słuchał bardzo uważnie, bo przecie wierzyć chciał, że to dobry
człowiek i że na wszystkie troski
świata jest jakieś wytłumaczenie.
Prezydent Rosji powiedział, że tej

rewolucji i krwawym zamieszkom
winni Polacy, co szkolili owych
rebeliantów. Pomyślał Antonio,
że pewnie ludzie odpowiedzialni tak prezydentowi donieśli, to
i on tak mówi na podstawie takiej. Bowiem to jeden z najpoważniejszych i najpotężniejszych
ludzi świata, i jak mówi – to wie,
co mówi. Jednak Antonio rady
sobie dać nie mógł z tym chłopcem zabitym i z jego hełmem
błękitnym. Bo jakże to tak Panie
Prezydencie, ten szkolony chłopak, komandos z Bożej łaski…
on był tak niepewny i dziecinny… i ten hełm niebieski?
I na co by go włożył… by celem
być prostym i wyraźnym. Bo jakże bardziej odsłonić się można
i głowę… głowę pełną marzeń.
I znów ci płakał Antonio tu i tam,
ukradkiem. I rady sobie dać z tym
nie mógł. No, bo jakże to tak?
Wyobrażał sobie rodziców, co
nad ciałem skrwawionym płaczą
i naród Ukrainy w żałobie pogrążony i… płakał jeszcze bardziej.
Smutna to była wiosna i pełna
niepewności. Nocą czuło się
w powietrzu zew tajemnicy, zapach ziemi budzącej się do życia,
by rodzić i woń nieznanego. Czasem późnym wieczorem Antonio
jeszcze wychodził z psem, jak to
czynią wszyscy zwykli obywatele w naszym kraju. Tacy, którzy
mają dowody osobiste, numery
pesel i karty kredytowe, konta
w banku, dostęp do internetu,
opiekę lekarską i tysiące różnych
innych rzeczy nie mniej ważnych,
wśród których najważniejszym
było mieszkanie. Prawdziwie legalne z meldunkiem, z zapaloną
wieczorem lampą i telewizorem.
Maleńkie miejsce, do którego to
można było powrócić po dniu
pełnym utrapień i… nie bać
się, że ktoś wejście lub wyjście
to zauważy, a tym samym narazi
na wielkie niebezpieczeństwo
wyrzucenia na bruk i masę innych nieprzyjemności. Jedna tylko rzecz nie odróżniała Antonia
od spacerujących z różnej maści
psami postaci… to, że był wśród
nich nierozpoznany, jak jeden
z nich. Każden jeden…
– Antonio! Każdy jeden…
– No, przecie gadam, że każden
jeden. Podczas tych wieczornych
spacerów w świetle ulicznych
lamp, twarz Antonia pobladła

była i wymizerowana. I nie wiadomo było czy to zasługa światła
zimnego, białego, neonowego
czy lat tułaczki i bezdomności.
Szedł tak sobie chłopina w ciemności z pieskiem u boku, a myśli
jego fruwały na wysokościach.
Bo to założyć by się było można,
że żaden ze spacerujących tuż
obok niego, nie myślał o samym
wielkim Prezydencie Rosji. A on
myślał. I to intensywnie. Pytał
w myślach… dlaczego? Wyobrażał sobie, że wchodzi
do wielkiego pałacu, który kiedyś
to dawnymi czasy podczas Wielkiej Rewolucji Październikowej,
lud rosyjski przejął na własność
narodu całego, cara obalając.
Ten pałac z myśli Antonia nieco inny był niż zimowy. Wielki
i przepiękny, i jakby bardziej wiosenny, a może letni, bo zdało mu
się, że przez okna wdzierały się
promienie słońca, rozświetlając
komnaty, a tylko w niektórych
z nich, przy zaciągniętych purpurowych storach… panował dostojny półmrok. No, więc wchodzi
tak sobie Antonio przez nikogo
nie zatrzymywany, jako duch ów
niewidzialny do tego prezydenckiego pałacu i idzie, idzie długimi
korytarzami, a nikt go nie widzi
i nie słyszy, bo po prostu go nie
ma. Ni imienia, ni nazwiska, ni
domu, ni rodziny, ani też niczego,
co w dzisiejszych czasach czyni
człowieka widzialnym. Niewidzialny… niewidzialny Antonio. Nikt nie krzyczy, nie woła,
szlabanów nie stawia, a on idzie
i idzie do Wielkiej Komnaty, gdzie
na tronie złotym siedzi sobie Pan
Prezydent i bawi się z czarną sabaczką. Sabaczka owa ogonem
wywija i tuląc się do Prezydenta,
lewe ucho jego liże, a on ci wielki
jako sam Car, miast surowe mieć
oblicze, taki zadowolony siedzi
i jeszcze się na dodatek uśmiecha. Antonio przyklęka pokornie,
a czapkę zdejmuje i miętosząc
w dłoniach ośmiela się zapytać.
– Jaśnie Panie Prezydencie, ja
jestem Antonio… bezdomny
i nikogo tu nie reprezentuję, tylko jedynie siebie… chociaż mnie
wcale nie ma – nie omieszkał dodać, by prawdzie zadość uczynić.
Pomimo to pozwolę sobie Pana
Prezydenta zapytać czy będzie
ta wojna. Ta straszna wojna, która pogrąży narody. Ta okrutna,

najokrutniejsza wojna światów,
o której gadała Baba Wanga…
wie Pan Prezydent, ta niewidoma, stara, niepiśmienna Bułgarka, do której po przepowiednie
z całego świata przyjeżdżali.
A i głowy koronowane, i premierzy, i prezydenci, i dyktatorzy,
i ministrowie, i dostojnicy, i kto
tam jeszcze. A owa Wanga oczyma duszy widziała przyszłość całą
ludzi i świata, i przestrzegała
po wielekroć, kogo tylko mogła
z tych Ich Wysokości. A i słyszała
ona więcej, niźli inni słyszą, bo
to czasem w takie odwiedziny…
palec do ust przykładała i mówiła szeptem – ciiicho, słyszeliście znowu przelecieli. Ludziska
po sobie tylko spoglądali, bo
ani niczego nie widzieli, ani nie
słyszeli jeno to, co Wanga w dialekcie bułgarskim powiadała. Ona
ci to nigdy się podobnież nie pomyliła… a ową wielką i straszną wojnę przepowiedziała jako
koniec dla milionów i milionów
po jednej i drugiej stronie barykady. Wasza Wysokość mądrym
jest władcą i wiedzy wszelakiej
ludziom innym niedostępnej
pełny i pewnie może mi na to
pytanie odpowiedzieć. Bo ja
Antonio, proszę Wielkiego Pana
Prezydenta… mam marzenia.
O tym domu prawdziwym, co go
kiedyś odnajdę i nie wiem nawet
czy będzie ceglany, kamienny czy
drewniany, bowiem po tylekroć
go w myślach budowałem, że
nie wiem już, z którego materiału
najlepiej mi wyszedł. Najuprzejmiej proszę, powiedzieć mi prawdę… czy mogę dalej marzyć.
Wiem, mam prawo marzyć, ale
czy powinienem skoro wszystko
to ma się tak skończyć? Chciałem też przy tym domku mieć
własny ogródek. Tam sadziłbym
pomidory i patrzył jak zwolna
w słońcu dojrzewają czerwienią.
A i kwiaty bym hodował i nigdy
nie zrywał, bo Wanga mówiła,
że one czują tak jako człowiek
i nie wolno. I tak właśnie najuprzejmiej chciałem zapytać
czy mogę mieć te marzenia.
A ponieważ każda wyobraźnia,
nawet ta największa ma jakieś
granice, tak i tu nagle jak przepaść urwał się Antoniemu film i…
pałac znikał, a z nim Prezydent
i Antonio, a wpadało wszystko
to do czarnej dziury jego umy-
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słu, nie pozostawiając żadnej
odpowiedzi. A wtedy wracał
Antonio z psem do domu i mył
nogi przed spaniem, bo wyżej
wymieniona Bułgarka Wanga także i to wszystkim zalecała, a to ku

zdrowotności i długiemu życiu.
I powiedział by kto, że Antonio
wariat, ale tak po prawdzie, to
jakoś tam te swoje puzzle myśli
umiał poukładać i nawet wszystko by się zgadzało… tyle, że ob-

Na Wschodzie bez zmian
Chłopcu w zielonej koszuli, choć nie wiem czy żyje jeszcze

Powiem Wam coś ważnego
na Wschodzie bez zmian
I chłopca widziałam w koszuli zielonej
pod bronią
w zieleni nie nadziei jeno na śmierci cel
a ja chciałabym być niewidzialna
na linii strzałów
a moje dłonie żelazne
co kule wstrzymują
głowy synów moich chroniąc
po tej
i po tamtej stronie
Jeszcze żyją
Jeszcze żyją
palą papierosy, czują głód
jedzą tanią konserwę
uwierają twarde buty
bolą otarte do krwi stopy
a na piersi zdjęcie
nieco już pogięte
poplamione
przypomina
jest gdzie powrócić
Jeszcze wciąż żyją
śmieją się
odgarniając włosy
ze spoconego czoła
wciąż żyją
i jeszcze słychać śmiech
I nagle . . .
Salwy
serie z automatów
widzę Matkę Courage
w błocie i krwi szuka
zgubionych trzech groszy
Spójrz , błyszczą tam złotem
ona klęka
rękawem przeciera
a krew jeszcze nie zaschnięta
Trzy grosze
Boh trojku lubit
a Świat kocha złoto
i błyszczą grosze w dłoniach jej
Pójdźcie za mną dzieci moje
synkowie mili
a oni idą martwi i biali
nocą księżycowej pełni
w plecakach marzenia niosą
żadne się nie spełni
a zastępy ich
po tej
i po tamtej stronie
synkowie mili tysięcy Matek
idą granią
za ręce się trzymają
po tej
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razy owe były zupełnie inne niż
u wszystkich. A i tak wdzięczny
był Antonio losowi, że po tych
jego życiowych przypadkach
nie pomieszała mu się Myszka
Miki z Ojcem Chrzestnym lekko

doprawionym Dziadem Mrozem
(Fragment powieści Moniki
Maciejczyk„Żebrak i pies” napisanej w 2015 r. Rozdział „Wiosna”)

i po tamtej stronie
Ci leżą w kałuży purpury
bez głów, rąk, nóg i serc wydartych
Tamci spaleni w bólu i konwulsjach
i swąd ciał palonych
płomieniom wydanych
i dziwna Muzyka
Tylko oni ją słyszą
bo Świat mądrością swoją
nie widzi
nie słyszy
nie mówi
a ja chciałabym być niewidzialną
Pietą
tam pośród ciał martwych tysięcy
głowy, nogi i ręce
więcej, więcej, więcej
po tej
i po tamtej stronie
Pójdźcie synkowie mili
W pochodzie białym i wspólnym
chromych i kalek bez głowy
mężczyźni, kobiety i dzieci
I któż to tu na tym Świecie
Naprzeciw Was sobie postawił
po tej
i po tamtej stronie
a ja chciałabym być niewidzialna
bo wstydzę się
za Was i za Nas
i śmiechu i wina
ciepła i strawy gorącej i chleba
bo tylko Całun
nas dzieli
rodząc te Piekła i Nieba
a ja stąpam po grani
i słyszę
Wielką, ogromną Ciszę
na Wschodzie bez zmian
a ja chciałabym być niewidzialna
i matczynymi dłońmi
głowy synków tulić
po tej
i po tamtej stronie
Bo gdy umiera dziecko
to cicho szepcze
Mama
Monika Mciejczyk
Polanica, 13 kwietnia 2015 rok
Wiersz nagrodzony - I miejscem w Ogólnopolskim
Konkursie Literackim im. Juliana Tuwima – 2015
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Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

E-KSIĄŻKA: KS. GERHARD HIRSCHFELDER
A KĄCIKI SZENSZTACKIE NA ŚLĄSKU
„Mądrość jest odblaskiem
wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga,
obrazem Jego dobroci.
Jedna jest, a wszystko może,
pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia zstępując
w dusze święte, wzbudza przyjaciół Bożych i proroków”.
(Mdr 7, 26-27)
„Z żyjącym Jezusem Chrystusem musi współbrzmieć żyjący
Kościół” (Paweł VI)
Kontekst
historyczno - społeczny
Bł. ks. kard. Stefan Wyszyński
celnie zdiagnozował tragiczne
skutki i demoralizację rewolucji
1968 r. Jej dramatycznym pokłosiem jest nowotwór naszych
czasów: zrujnowana moralność,
choroba dusz, pycha umysłów,
uprzedmiotawianie osób i całych
narodów oraz socjotechniczny
cynizm (najpierw konstruuje
się szkodliwe prawo, następnie
w jego majestacie zabija się
miliony nienarodzonych istot
ludzkich, po czym – aby usunąć
zapaść demograficzną - promuje
się niekontrolowaną emigrację
ekonomiczną oraz wyławianie w państwach mniej rozwiniętych
utalentowanych i dobrze wykształconych osób, tzw. cennego
kapitału ludzkiego). Nasze życie,
posługa i niepowtarzalna misja
są rozpięte między biegunem
przyjemnościowo-zabawowej
sielanki, a biegunem apokalipsy. Przychodzi nam, żyć w dobie
narzucania (prusko-niemieckiego
i neomarksistowskiego kulturkampfu oraz „Cancel culture”..),
a na tak „wypalonej ziemi”
z praktyką oswajania z „nowym”
porządkiem świata - utopią kosmopolitycznego raju na ziemi.
Doskonale wykorzystuje
się w tym celu czas pandemii
Covid-19. Kilkuletni okres poważnego zagrożenia zdrowia
i utraty życia spowodował wiele
utrudnień: doprowadził do osłabienia i zaniku międzyludzkich
relacji (drugi człowiek stał się nie
tyle niepowtarzalnym darem, co
wręcz „groźnym śmiercionośnym

wirusem”, intruzem i zagrożeniem
jak nienarodzone dziecko - w nowym ładzie społecznym); wzmocnił pandemię grzechu1, strachu
i grozy, a znacznie utrudnił realną
ocenę stanu rzeczy, normalny
dostęp do kościołów, instytucji,
placówek także i kulturalnych
(m.in. do bibliotek, archiwów…),
co spowodowało znaczne opóźnienie w realizacji niniejszej eksiążki. Ostatecznie ujrzała ona
światło dzienne w momencie,
kiedy upływa 100 lat od przyjęcia chrztu św. przez genialną
niemiecką filozof i fenomenolog żydowskiego pochodzenia
Edytę Stein (*12 X 1981 Wrocław
†9 VIII 1942 KL Auschwitz-Birkenau, Oświęcim).
Ta wybitna konwertytka 2,
karmelitanka bosa, święta i męczennica Kościoła katolickiego
oraz współpatronka Europy,
w dniu 1 stycznia 1922 r. przyjęła
chrzest, czyli została wszczepiona
w życie Jezusa Ukrzyżowanego
i Zmartwychwstałego, stała się
członkiem Kościoła Katolickiego. Po niej, obok bezcennego
świadectwa i świętości życia,
odziedziczyliśmy cenne prawdy –
wyznania, jak m.in.: „Kto szuka
Prawdy, szuka Boga, choćby
nawet o tym nie wiedział” oraz
„Przyjąć możliwość istnienia
Boga to jedno, pozwolić, aby Bóg
zaistniał w kontekście mojego
życia, to zupełnie coś innego”.
Konwersja Edyty Stein stanowi obok założenia międzynarodowego Ruchu Szensztackiego
(18 X 1914 r.) przez charyzmatycznego niemieckiego pallotyna – ks. Josefa Kentenicha
(*16 XI 1885 Erfstadt †15 IX 1968
Vallendar), drugi ważny i świetlany punkt w dziejach niemieckiego chrześcijaństwa pierwszej
połowy XX w. Wszyscy, którzy
jak Maryja oraz rzesze mistyków, świętych i autentycznych
chrześcijan łączą swoje życie
z Jezusem Chrystusem – od momentu chrztu świętego – żyją
w Jego światłości, w blasku światła, które przyniósł na ziemię.
Na ziemi kłodzkiej duchowe dzieło ks. Kentenicha - dotąd w bliżej
nieokreślonym czasie i okolicznościach - poznał młody ks. Gerhard

E-książka: „Ks. Gerhard Hirschfelder a kąciki szensztackie na Śląsku”

Hirschfelder (1907 Kłodzko †1942
KL Dachau), który z nieślubnego
dziecka wyrósł na niezłomnego
obrońcę godności osoby i wiary
chrześcijańskiej oraz odważnego
i charyzmatycznego duszpasterza młodzieży kłodzkiego dekanatu, męczennika KL Dachau oraz
pierwszego błogosławionego
młodej diecezji świdnickiej.
Jest faktem potwierdzonym
w źródłach, że jako więzień
KL Dachau uczestniczył w obozowym życiu kręgów szensztackich
kapłanów. Wiemy także, że już
jako wikariusz w Bystrzycy Kł.
(1939 -1941) posiadał szensztackie pisma i udostępniał je
niektórym przedstawicielom
młodzieży.
„W obliczu neomarksistowskiego globalizmu, którego ce-

lem jest programowe unicestwienie każdej tożsamości bytu jako
bytu «pilnie potrzeba, aby Europa
odnalazła swą chrześcijańską
tożsamość i zgodnie z nią żyła»”
(ks. prof. T. Guz KUL). Tym bardziej, i w pilny sposób, odnosimy
się do patronów i budowniczych
Europy, przywołujemy losy herosów ducha oraz dzieje życia
prawdziwych bohaterów. Czynimy to w pełni świadomie, gdyż
należy obronić Europę chrześcijańską, odzyskując Europę Konrada Adenauera, Roberta Schumana, Alcide de Gasperiego oraz
św. Jana Pawła II3. Niechaj nowej
nadziei dodadzą nam natchnione słowa opisujące rzeczywistość
twierdzy wewnętrznej zaczerpnięte z procesu powoływania
młodego Jeremiasza na proroka:

Szensztacka kaplica w Rokole (CZ). Fot. ks. prof. Tadeusz Fitych
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„A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną
i murem spiżowym przeciw całej
ziemi, przeciw królom judzkim
i ich przywódcom, ich kapłanom
i ludowi tej ziemi. Będą walczyć
przeciw tobie, ale nie zdołają
cię [zwyciężyć], gdyż Ja jestem
z tobą - wyrocznia Pana - by cię
ochraniać» (Jer 1,18-19).
Geneza i cele książki
Bł. ks. Gerhard Hirschfelder (*1907 Kłodzko †1942 KL
Dachau) - obrońca godności
i chrześcijańskiej tożsamości -jest
świadkiem wieku przemysłowego ludobójstwa w wydaniu m.in.
niemieckich nazistów. Pierwszy
błogosławiony młodej diecezji
świdnickiej nadal przekazuje
światło Bożej mądrości i blask
ewangelicznej prawdy oraz pokazuje nam jak pięknie żyć, służąc i broniąc wiary oraz godności
osoby, której fundament stanowi
godność dziecka Bożego. Mając
na uwadze dwuczłonowy tytuł
książki, szeroko pojętą genezę
powstania niniejszej e-książki
tłumaczy dążenie do bardziej
precyzyjnego (choć nadal jedynie hipotetycznego) nakreślenia
odpowiedzi na pytanie: kiedy,
w jaki okolicznościach i dzięki
komu ks. Gerhard Hirschfelder
poznał RSZ oraz jak się nim inspirował i angażował w realizację
celu specyficznego? Kolejny motyw powstania tej książki stanowi
próba ukazania syntetycznego
obrazu – „satelitarnego zdjęcia”
śląskich centrów, ośrodków
i modlitewnych kącików szensz-

Spis treści e-książki

tackich rozwijających maryjną
pobożność i przymierze z MB
MTA w latach 1920 - 1945.
Inicjatorem procesu pogłębiania formacji chrześcijańskiej
i pobożności maryjnej oraz
bardziej świadomego bycia
Kościołem, skupionego wokół
szensztackiej MB MTA, był charyzmatyczny ks. Josef Kentenich
SAC. W dobie nazistowskiego
tsunami: neopogaństwa, okultyzmu i hitlerowskiego kultu
wodza i totalitaryzmu, na różne sposoby głosił, że prawdziwa
siła katolika wynika z jego wiary
w zwycięstwo Chrystusa, a jest to
bardzo realna – Boża moc. W życiu i posługiwaniu tego „jednego
z najwybitniejszych kapłanów
[i zakonników] XX w.”(św. Jan
Paweł II) uderzają mnie zwłaszcza trzy ważne rzeczywistości.
Po pierwsze, podobnie jak kilku innych proroków tej dobry
(m.in. św. Maksymilian Maria
Kolbe OFMConv, ks. kard. August Hlond…) głęboko zrozumiał kluczowe miejsce Maryi
w Kościele, wierzył w jej orędownictwo i zwycięstwo. Po drugie,
w krótkim czasie sformułował
trafną diagnozę niebezpiecznych zagrożeń ze strony nazistowskiego neopogaństwa,
okultyzmu i totalitaryzmu,
określił kluczowe punkty obrony
i w nieformalny, ale otwarty sposób, komunikował licznym przedstawicielom niemieckiego episkopatu i duchowieństwa osobiste „non possumus” (co oznaczało
niemożliwość wyrzeknięcia się,
pod naciskiem nazistowskiej
III Rzeszy, godności, tożsamo-
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ści, misji i świadectwa osób
ochrzczonych). Po trzecie,
umocnieni życiem modlitwy,
sakramentami, pogłębioną
przyjaźnią (paktem) z Maryją
MTA oraz mistyką życia codziennego (nacechowanego
wysoką miarą ewangelicznych
wartości), Założyciel RSZ, jego
najbliżsi współpracownicy oraz
liczni członkowie zróżnicowanych wspólnot, byli gotowi iść
pod prąd modnych trendów
pseudokultury, hitlerowskiej
propagandy oraz poprawności
politycznej i dawać ewangeliczne
świadectwo. Słowa „świadectwo”
i „światło” mają wspólny rdzeń.
To nam uzmysławia cenny wkład
wnoszony przez szensztackich
chrześcijan w czasach zdominowanych przez pogański znak
nazistowskiej swastyki i megakult
Adolfa Hitlera „proroka” ideologii
czystej rasy i „nowego mesjasza”
narodu niemieckiego. Członkowie RSZ byli w tym czasie „ewangelicznym kwasem chlebowym”
dla pozostałych katolików i nie
przestawali dawać świadectwa,
że tylko Jezus jest „Światłem
świata„ (J 8,12) i narodów oraz
jedynym źródłem życia i Zbawicielem człowieka.
Jakże ważnym i ciągle aktualnym pozostaje fakt, że
ks. Kentenich w krótkim czasie
odczytał zbrodniczość niemieckiego nazizmu, jego antyludzki
i antychrześcijański charakter,
totalitarne zagrożenie dla naturalnych więzi społecznych, ale
także rolę jednostki, zdeterminowanego przywódcy ochrzczonego i cywilizowanego narodu.

Założyciel RSZ miał odwagę
i siłę stać na czele wąskiej grupy osób ochrzczonych, zdecydowanej iść na duchową wojnę
z otaczającym ich antykatolickim
światem. Podobnym „Dawidem”
podejmującym frontalne starcie
z uzbrojonym po zęby Goliatem
była nawrócona na katolicyzm
Edyta Stein OCD. Kiedy odarta
z karmelitańskiego habitu, ale
nie pozbawiona mocy i światła
Ducha Św., znalazła się na rampie kolejowej KL Auschwitz i szła
obozową drogą, to wtedy mogła
wyznać: „Ja idę dziś w przeciwnym kierunku. Jest jeszcze czas,
aby dać świadectwo” [ jakby
chciała powiedzieć, że można
liczyć na coś więcej poza życiem].
Tymczasem, wielu historyków, naukowców, parlamentarzystów, polityków, przedstawicieli narodowych elit oraz spora
część opinii publicznej jest dziś
gotowa lekceważyć zagrożenia
wynikające z nieprzepracowanego do końca doświadczenia
zarówno nazizmu, komunizmu
oraz wyrosłych na tej glebie kolejnych ideologii (liczonych już
w dziesiątkach), jeszcze bardziej
nieludzkich i dla cywilizacji zachodniej destrukcyjnych.
Zawartość e-książki
i aktualność efektów
badawczych
Refleksja nad genezą, istnieniem i funkcjonowaniem
szensztackich kącików modlitwy
(czyli „mini sanktuariów nawiązujących do misji praświątynki
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w Schönstatt), zinwentaryzowanych de facto jedynie w śląskiej
części archidiecezji wrocławskiej, została mocno osadzona
w historii regionu i poszczególnych miejscowości, włącznie
z uwzględnionymi dziejami
RSZ (nb. dla Śląska, czekają one
na swe monograficzne, nowoczesne opracowanie). Refleksje
związane z poszczególnymi kącikami mają charakter esejów
historyczno-religijnych o popularno-naukowym charakterze
(nb. z konieczności powstawały w znacznych odstępach czasowych, mają różną strukturę
i objętość i z tego tytułu mogą
występować powtórzenia;
po części były publikowane
na łamach miesięcznika „Ziemia
Kłodzka”). Dominantą każdego
z przyczynków jest prezentowana i wyszukiwana duchowość
szensztacka, która znajduje także
swój wyraz w estetycznej formule tej pracy.
Zarówno obraz dziejów poszczególnych kącików szensztackich (postrzegany w korelacji
z głównymi śląskimi ośrodkami tworzonymi przez placówki
księży pallotynów, Siostry Maryi
oraz zróżnicowane wspólnoty
RSZ), jak i uzyskana synteza
na temat chrześcijańskiej egzystencji i ewangelizacji, jest przydatna nie tylko dla zrozumienia
czasów przeszłych (epoki walki
z Kościołem katolickim prowadzonej przez niemieckich
nazistów), ale także i naszego
„dzisiaj”, czyli dla procesu bardzo
szybko zachodzących przemian
i systemowej laicyzacji. W sumie,
zdobyta świadomość życia chrześcijan pod opresyjnymi rządami
III Rzeszy bardzo uczula na czujne
monitorowanie oraz rozumienie współczesności. Uzyskana
wiedza - mały rozdział z „dziejów apostolskich XX w.” (czyli
dziejów Kościoła), motywuje
i mobilizuje nas do precyzyjnego odczytania znaków czasu,
adekwatnego sformułowania
chrześcijańskiego agere contra, a wreszcie do mężnego
przeżywania wymagającego
„dzisiaj” ze świadomością misji.
W praktyce oznacza to realizację
łaski chrztu św. poprzez mistykę
życia codziennego i budowanie
cywilizacji miłości oraz umacnianie kultury dawania („więcej być,
niż więcej mieć”).
Podjęty temat szensztackich
kącików modlitwy jest niezwykle ważny i aktualny, także

gdy uświadomimy sobie fakt
mody na ekologię ducha, powrót
do natury, oraz poszukiwanie zaginionych źródeł duchowości,
jak i mistrzów mistyki życia codziennego.
Konstrukcja e-książki
i jej adresaci
Na zawar tość e -książk i
oprócz: przedmowy, wprowadzenia i wstępu składa się bogaty zbiór moich przyczynków
i esejów (tylko w niewielkiej części opublikowanych).
We wstępie, z myślą o Czytelnikach, którzy po raz
pierwszy nawiązują kontakt
z bł. ks. G. Hirschfelderem (*1907
Kłodzko †1942 KL Dachau) zawarłem kolejną syntezę jego
duchowego profilu. Oddawaną
do rąk Czytelników książkę, jak
dwie niezbędne klamry, spinają teksty przedmowy i posłowia.
Z jednej strony stanowią one
poszerzony duchowy kontekst
dla należytej oceny kentenichowskiego agere contra, stojącego za genezą szensztackich
kącików modlitwy. Z drugiej,
stanowią ważne odniesienia
do współczesnych wyzwań
i zagrożeń. Zarazem inspirują,
może i nawet inicjują, refleksję
umożliwiającą sformułowanie duchowych priorytetów
obrony chrześcijańskiej tożsa-

mości i pełnej realizacji misji choćby przez polskich katolików w godzinie niespotykanego
dotąd natarcia antykościoła,
demonów antycywilizacji oraz
rozszerzania pandemii grzechu.
Omawiana e-książka posiada siedem rozdziałów. Pierwszy
z nich odsłania historię, maryjną
duchowość RSZ oraz to tak cenne, a dla nas inspirujące szensztackie agere contra. W rozdziale
drugim starałem się przedstawić
drogi i sposoby rozszerzenia duchowości szensztackiej na Śląsku
oraz formalne i nieformalne jej
centra. Rozdział trzeci prezentuje
nacechowaną duchem Szensztatu posługę duszpasterską czterech duchownych, czynnych
na kłodzko-czeskim pograniczu.
Kolejne trzy rozdziały prezentują kilkanaście szensztackich
kącików modlitwy czynnych
w różnych częściach dawnej
archidiecezji wrocławskiej, tzn.
na Dolnym Śląsku, szczególnie
nam bliskiej - ziemi kłodzkiej
oraz na Śląsku Górnym. Ostatni –
siódmy rozdział książki ukazuje
nam ks. Gerharda Hirschfeldera,
najpierw w relacjach do księży
szensztackich, w tym jej czołowych moderatorów. W kolejnym
paragrafie otrzymujemy z kolei
opinie, relacje i świadectwa księży szensztackich na temat osoby
wybitnego Kłodzczanina. Rozdział siódmy zamyka paragraf,
w którym staramy się podsumo-

wać dotychczasowy stan badań
i w nowym świetle ukazać genezę oraz rozwój prawdopodobnych kontaktów Kłodzczanina
i relacji osobowych z członkami
RSZ.
Kolejna moja książka,
w sposób zamierzony jest zwieńczona bogatym aneksem. Ma
on na celu zarówno ułatwione poznawanie życia i misji
bł. ks. G. Hirschfeldera, jak i rozwijanie kultu jego osoby. Stąd
obok wyboru jego zasadniczych
myśli i dewiz, znajdziemy w aneksie małą biblioteczkę tekstów
i książek nt. bł. ks. G. H (w tym
najnowszej wersji leksykograficznego hasła na jego temat,
i to w wersji polskiej, czeskiej
i niemieckiej), wybór fotografii,
a także małe vademecum pielgrzymki do KL Dachau. Tym
razem w aneksie znajdziemy
także cenne pouczenia polskiej
mistyczki Alicji Lenczewskiej
na temat godności dziecka Bożego, której niezłomny Kłodzczanin
konsekwentnie bronił.
Wreszcie, książkę w definitywny sposób zamyka appendix
z biografią Autora, kluczowymi
wywiadami (w tym galeria fotografii) oraz dwojakiego typu
bibliografią jego prac. Są to kolejno bibliografia chronologiczna przyczynków poświęconych
bł. ks. G.H, a także tekstów opublikowanych jedynie na łamach
„ZK”.
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Niniejsza e-książka napisana
jest ze świadomością dwojakiego
typu adresatów. Do pierwszego
grona generalnie zaliczam osoby zainteresowane pogłębioną
znajomością życia błogosławionego ks. Gerharda Hirschfeldera
(czyli obejmująca jego relacje
z RSZ i wykorzystaniem tego
charyzmatu w duszpasterstwie
na rzecz młodzieży archidiecezji praskiej). Będzie to przede
wszystkim młodzież licealna
i akademicka, księża, katecheci,
nauczyciele i wychowawcy, pokolenie dorosłych diecezjan oraz
miłośników dziejów ziemi kłodzkiej. Krąg drugi stanowią badacze
dziejów Kościoła oraz czytelnicy
zainteresowani uwzględnianiem
wymiaru duchowego (w tym pobożności ludowej) w realizacji misji i tożsamości Kościoła, jak też
i ci, dla których historia stanowi
jeden z istotnych loci theologici
(zob. Melchior Cano OP). Ponadto
ufam, że prezentowana książka
wzbogaci tożsamość historyczną zarówno księży pallotynów
posługujących w Ząbkowicach
ŚL. oraz Kietrzu, jak też członków szensztackich wspólnot
diecezji opolskiej, świdnickiej
i legnickiej, z przedstawicielami
Ruchu Pielgrzymkowego oraz Paniami Instytutu Pań Szensztatu
skupionymi przy Sanktuarium
Matki Jedności w Zabrzu-Rokitnicy na czele.

Książkowy
„kącik wdzięczności”
Zanim prezentowana książka trafi do rąk Czytelników, to
ze szczerymi wyrazami uznania
i wdzięczności pragnę się zwrócić
do licznego grona osób, które na
różny, ale sobie właściwy, sposób
uczestniczyły w jej powstaniu.
I tak za pomoc w dotarciu do źródeł dokumentujących istnienie,
działalność i rozwój RSZ na Śląsku dziękuję zwłaszcza Siostrze
Archiwistce M. Pia Buesge z Archiwum Głównego w Vallendar
(Archiv der Schönstätter Marienschwestern, Berg Schönstatt, 1)
oraz Autorce pierwszej polskiej
monografii nt. RSZ w Polsce S. dr Barbarze Marcelinie Migacz ISSM4 z placówki zakonnej
w Mińsku.
Jestem niezmiernie wdzięczny niemieckim i polskich historykom za monografie i opracowania źródłowe, które stały
się podstawową wyjściową dla
moich lapidarnych syntez. Są
to m.in. księża: prof. Manfred
Probst SAC5 - biograf i postulator procesu beatyfikacyjnego
bł. ks. R. Henkesa SAC; Augustyn
Urban SAC6 - dyrektor Szensztackiego Ruchu Apostolskiego
w Polsce (1947-1980); dr Stanisław Tylus SAC7 oraz siostra
Maria Michaela Błachut ISSM8.
Za pomoc w dotarciu do nie-
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zbędnej literatury przedmiotu
oraz uprzejme odpowiedzi na
moją korespondencję (z kwestionariuszem pytań) dziękuję
kolejno: Paniom z Instytutu Pań
Szensztatu skupionymi przy
Sanktuarium Matki Jedności
w Zabrzu-Rokitnicy; ks. infułatowi Pawłowi Pyrchała9 z Zabrza,
a w mieście Görlitz: Pani Gabriele Sawicki (i jej krewnym),
em. ks. prałatowi Peter’owi C.
Birkner’owi; Dyrektorowi Archiwum Kurii Biskupiej w Görlitz –
w osobie dra Winfrieda Töplera10;
Wikariuszowi Generalnemu tutejszej diecezji dr Alfredowi Hoffmannowi oraz o. ThLic. Honoratowi Andrzejowi Suchodolskiemu
OFM11.
Wyrazy podziękowań
i wdzięczności kieruję także
do osób i środowisk, z którymi
związane są użyte w niniejszej
książce symbole graficzne, fotografie, diagramy, schematy
i mapki. O przyjęcie mych podziękowań uprzejmie proszę: Siostrę Przełożoną z Szensztackiego
Instytut Sióstr Maryi z Otwocka
k/Warszawy; Panie z Instytutu
Pań Szensztatu w Zabrzu-Rokitnicy; osobę odpowiedzialną
za publikacje drukowane i medialne kurii biskupiej w Görlitz;
przedstawiciela Rodzin szensztackich w Republice Czeskiej
inż. dra Tomasza Mičaník’a
z Ostrawy, a przechodząc

do Kudowy-Zdroju wyrazy mej
wdzięczności kieruję zwłaszcza
do dwóch Panów: Zbigniewa
Kopeć i inż. Łukasza Struka.
W procesie rzeczywistej realizacji e-książki od szeregu już
lat swą ogromną wdzięczność
wyrażam kolejno: za korektę językową – Pani Małgorzacie Sikora
z Wrocławia; za projekt graficzny
obwoluty i skład komputerowy
Panu inż. Łukaszowi Strukowi
z Kudowy-Zdroju; natomiast
za druk obwoluty i nagrywanie
płyty DVD dziękuję Panu Sewerynowi Basiakowi z Wrocławia
i Stronia Śląskiego.
Szczególne wyrazy uznania i
wdzięczności za wieloletnią gościnność na łamach miesięcznika
„Ziemia Kłodzka” oraz za patronat
medialny roztaczany nad moją
wystawą „Boże Młyny” oraz
wszystkimi publikacjami składam
na ręce Pani Redaktor Naczelnej
ZK Teresy Bazała z Nowej Rudy.
T. Fitych,
Ks. Gerhard Hirschfelder
a kąciki szensztackie na Śląsku, Kudowa-Zdrój, Czermna
2021 (Ludzie, dzieje i kultura
ziemi kłodzkiej, 15) ISBN: 97883-943372-4-7; dostęp m.in.:
https://digital.fides.org.pl/
dlibra/publication/4265/edition/4025.

Przypisy:
1. Zob. m.in. J. Szewczak, Pandemia grzechu, czyli śmierć nauczycielką życia, Biały Kruk,
Kraków 2022; P. Długosz, Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie Wydawnictwo: CeDeWu 2021; S. Žižek, Pandemia! Covid-19 trzęsie światem, tł. J. Maksymowicz-Hamann, Wydawnictwo: Relacja 2020.
2. Edyta Stein w wieku 14 lat porzuciła wiarę swoich przodków, czyli opuściła świat
judaizmu. Ogłosiła wówczas, że nie będzie się już modlić, że zostaje ateistką. Pustka, w
którą wkroczyła, była dla niej źródłem do poszukiwań prawdy. Najpierw podjęła studia
z filologii niemieckiej, następnie z psychologii eksperymentalnej, aż w końcu podjęła
studia filozoficzne. Uczyła się od najwybitniejszych ludzi swojej epoki. Z całą pewnością możemy twierdzić, że wymagająca droga naukowa, jaką przeszła Edyta, była jej
filozoficznym katechumenatem. Do chrześcijaństwa przeszła z ateizmu, będącego w
jej przypadku nie jakimś ideologicznym zacietrzewieniem, ale młodzieńczym buntem,
modą, stanem jej duszy. Otwarta na Prawdę, poszukiwała zrozumienia rzeczywistości i
odnalazła je w Trójjedynym Bogu Miłości oraz w tajemnicy Krzyża św.
3. Zob. m.in. M. Sadowski (Red.), P. Szymaniec (Red.) Zjednoczona Europa w myśli Konrada
Adenauera, Roberta Schumana oraz Alcide de Gasperiego: zarys problematyki, Wrocław
2011; T. Guz, Chrześcijańska koncepcja Europy według św. Jana Pawła II, „Teka Komisji
Prawniczej PAN” Oddział w Lublinie, t. XII, 2019, nr 2, s. 97–108, https://doi.org/10.32084/
tekapr.2019.12.2-7
4. W szeregu moich przyczynków korzystam z danych archiwalnych, a niekiedy także
biograficznych (dotyczących zwłaszcza Sióstr Maryi), które pochodzą albo z rozprawy
doktorskiej: S. B. Migacz, Ruch Szensztacki w Polsce w latach 1946-2016 – dzieje, struktura,
formy działalności, rozprawa doktorska napisana pod kier. dr. hab. Jacka Gołębiowskiego,
prof. KUL. Lublin 2017; albo z szeregu przyczynków i referatów: w tym m.in.: S. B. Migacz
ISSM, Działalność Szensztackiego Ruchu Apostolskiego w Kietrzu (maszynopis referatu:
Kietrz 15 III 2015 r.); Tenże., W Ząbkowicach wszystko się zaczęło... (Sympozjum Ruchu
Szensztackiego, maszynopis referatu: Ząbkowice Śląskie, 9 IV 2016 r.); Spotkanie z Ojcem
Założycielem w Ząbkowicach Śląskich, (Sympozjum Ruchu Szensztackiego, maszynopis
referatu z 8 lipca 2019 r.); Spotkanie z Ojcem Założycielem we Wrocławiu, (Sympozjum
Ruchu Szensztackiego, maszynopis referatu z 11 lipca 2019 r.); Spotkanie ze sługą Bożym
o. Józefem Kentenichem w Kudowie-Zdroju, (Sympozjum Ruchu Szensztackiego, maszynopis referatu: Kudowa Zdrój, 13 lipca 2019 r.); Richard Henkes – męczennik miłości
bliźniego i budowniczy pomostów między narodami, (Sympozjum Ruchu Szensztackiego,
maszynopis referatu: Ząbkowice Śląskie, 10 lipca 2019 r.).
5. M. Probst, Glaubenszeuge im KZ Dachau. Das Leben u. Sterben des Pallottinerpaters

Richard Henkes (1900-1945), Pallotti-Verlag Friedberg 20143; tenże, Henkes, Richard,
w: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 22, 2003, s. 202n; tenże, Richard
Henkes SAC (1900-1945),w: Schlesische Kirche in Lebensbildern, Bd. 7. Hrsg. von M.l
Hirschfeld, J. Gröger und W. Marschall, Münster 2006, s. 97-99; tenże, Glaubenzeuge
im KZ Dachau. Das Leben des Pallottiner-Paters Richard Henkes (1900-1945) und sein
Sterben im KZ Dachau, Friedberg 2007 (cyt. Probst, Glaubenzeuge); tenże, Pallottinerpater
Richard Henkes SAC (1900-1945) - Kraft zur Lebenshingabe aus der Feier des Glaubens,
“Ordensnachrichten“ 46 (3/2007) s. 54 – 66;
6. Zob. m.in. A. Urban, Moje wspomnienia jako budowniczy pomostów, Ząbkowice Śl.
1984; tenże, Rozwój Dzieła Szensztackiego w Polsce 1931-1971, Ząbkowice Śl. 1983;
Moje wspomnienia jako budowniczy pomostów, Ząbkowice Śl. 1984; Rozwój Dzieła
Szensztackiego w Polsce 1931-1971, Ząbkowice Śl. 1983; „Nie tylko sługa, ale przyjaciel
Pana…” wspomnienia, Opole 2009.
7. Zob. m.in. S. Tylus, Leksykon polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki-Poznań 2013; tenże,
Liber mortuorum. Księga zmarłych polskich pallotynów i pallotynek: https://libermortuorum.pl/zmarli.php?biograf=341.
8. Zob. S. M. M. Błachut ISSM, Z historii sanktuariów szensztackich w Polsce. Szensztacki
Instytut Sióstr Maryi w Polsce, Świder 2006.
9. Zob. m.in. P. Pyrchała [Red.], Historia kościoła i parafii św. Józefa w Zabrzu, Katowice
2007; tenże, Ziemia Duchem znaczona : historia Rzymskokatolickiej Parafii pw. Ducha
Świętego w Zabrzu, Katowice 2009; Jasne promienie z szarych teczek: świadkowie wiary
w czasie totalitaryzmów XX wieku : nieugięci z Zabrza : ks. Paweł Janik, ks. Antoni Thomeczek, ks. Jan Dolla, ks. Franciszek Pietruszka, Katowice 2013.
10. Bardzo dziękuję z trud zrealizowanych kwerend . Ich pokłosiem jest stwierdzenie,
że nie ma w archiwum parafii pw. św. Jakuba w Görlitz żadnej wzmianki o obrazie MB
Szensztackiej. Bowiem nie zachowała się kronika parafii. Również w ogłoszeniach parafialnych, jak i w inwentarzach archiwalnych nie ma żadnej informacji na ten temat.
11. Jestem wdzięczny za przesłaną mi kolekcję fotografii wnętrza i kaplic katedry św.
Jakuba w Görlitz. Cenną jest precyzacja opisu układu katedralnych kaplic. Otóż po restauracji zmieniono układ, nazwę i funkcje kaplic. Aktualnie kaplica chrzcielna znajduje
się w pobliżu prezbiterium w prawej nawie bocznej (dawniej była to kaplica św. Jadwigi,
która służyła celebracji Mszy św. w dni powszednie). Kaplica w lewej nawie- naprzeciw
ko św. Jadwigi – obecnie wykorzystywana jest do celebracji Mszy św. w dni powszednie
(dawniej była to kaplica Matki Bożej z przenośną chrzcielnicą).

Ziemia Kłodzka nr 312-314/styczeń-marzec 2022

58
Monika Maciejczyk

ŚPIEWAJĄCA WYSPA NA COVIDOWYM MORZU PIOSENKI
Z RÓŻANEGO DWORU
A co tam w Różanym Dworze… A Ty mnie na Wyspę zaprowadź czyli – Śpiewajaca Wyspa
na covidowym rozszalałym
morzu, a też śpiewająca Szafa
Marysi, śpiewający zacni Goście,
śpiewająca choinka i śpiewająco rozpoczęty Nowy Rok 2022
w Saloniku Literackim pod Niebem zawieszonym. A też pasje
wielkie, małe i maleńkie wpisujące się w Stanisława Wyspiańskiego myśl - parafrazując… aby
Im się chciało chcieć.
A też słów kilka o śpiewającej
sośnie czyli choince świątecznej,
co ożyła.
Bowiem myśl Stanisława Wyspiańskiego genialna, a konteksty
tej myśli generują mądre Światy
i święte to słowa ludziom dane ku
przestrodze, pomyślności i pożytkom. Oby tak wszystkim chciało
się chcieć. Inaczej wyglądałby
nasz Świat. Bowiem tyle rzeczy
ważnych i spraw wynika nie ze
złej woli, lecz z zaniechania, z zaśnięcia, zaspania w momentach,
gdy siły sprawczej i pracy oczekuje los. A później, to narzekamy…
bo los zły.
A los nigdy ani zły ani dobry,
tylko jak zwierciadło generuje,
to co my generujemy. Nasze
czyny, nasze słowa, naszą pracę
i wszystko to, co w nas spoczywa. Lustro. Lustro dni, lustro lat,
lustro dziesięcioleci. Czasem
o gładkiej spokojnej powierzchni,
nie muśniętej wiatrem, spokojne
i wtedy czytelne. Czasem to
lustro na… covidowym wzburzonym morzu. I wtedy nie widać nic. Ani końca, ni początku.
I działać należy intuicyjnie, nadzieję mając, że praca nasza
i pasja dobry owoc niesie.
Nowy Rok za oknem; śniegiem prószy. Mroźna cisza biała,
a wiatr historie pradawne opowiada. A to powiem Państwu, że
każdy z nas jeśli zechce, słuchać
może tych opowieści i każdy
z nas… inną usłyszy, bo taka magia wiatru co poprzez szczyty gór
wieje, zawodzi, płacze i się śmieje. Tak, tak, każdy z nas co innego
usłyszy … bowiem to tak, jako
z Wyspą naszą się dzieje. I każdy
z nas tę swoją Wyspę ma w posiadaniu, a każdy inną i podobną
do niego jak dwie krople wody.

Czasem jeszcze nie wiecie
o tej Wyspie. Być może czekacie,
aż znajdzie się ktoś… kto Was
na tę Wyspę zaprowadzi. Być
może spoczywa ona w Waszych
marzeniach, a być może jeszcze
śpi spokojnie, głęboko w Waszej
Duszy… nieuświadomiona.
A ja życzę Państwu w tym
Nowym Roku 2022 abyście odnaleźli swoją Wyspę. Bowiem
ona da wam Moc przetrwania
wszystkich złych spraw, które
przypłyną pod wasz Dom. Bowiem Wyspa ta tajemna daje
Moc przetrwania zła.
Czego Państwu życzę na ten
trudny i nieznany Czas, który
otwiera się przed nami jak nowa
odsłona życia. Życia, któremu
musimy sprostać.
A Ty mnie na Wyspę zaprowadź
…
A Ty mnie na Wyspę zaprowadź,
gdzie trwa senna pogoda
i Czas się zatrzymał i Śmierci nie
ma ni łez.
Bo dziś i Jutro i za wiek cały
Pamięć Czas zatrzyma , Wspaniały.
gdzie Ty i Ja
Niech trwa
Niech trwa . . .
I.
I wszystko to przeminęło, jak
wiatr i morza szum.
A ja sokoła widziałam, co kreślił
niebo na pół... Płosząc jaskółek
lot po drugiej stronie Mocy.
Pół mnie a pół Tobie- prawością
pół na pół.
A Ty mnie na Wyspę zaprowadź,
gdzie trwa senna pogoda
i Czas się zatrzymał i Śmierci nie
ma ni łez..
Bo dziś i Jutro i za wiek cały
Pamięć Czas zatrzyma , Wspaniały.
gdzie Ty i Ja
Niech trwa
Niech trwa . . .
II.
I wszystko to przeminęło, jak
wiatr i morza szum.
A tu na ziemi słońcem spalonej,
Jeszcze wczoraj słychać było
śmiechu wtór.
Dzisiaj furty opuszczone z wiatrem skrzypią samotne,

Monika Maciejczyk w Różanym Dworze

W dzikim winie wspomnień pogrążone, zaplątane w sen…
A Ty mnie na Wyspę zaprowadź,
gdzie trwa senna pogoda
i Czas się zatrzymał i Śmierci nie
ma ni łez.
Bo dziś i Jutro i za wiek cały
Pamięć Czas zatrzyma ,Wspaniały.
gdzie Ty i Ja
Niech trwa...
Niech trwa...
gdzie Ty i Ja... Niech trwa... Niech
trwa...
Ty i Ja ….. Niech trwa…… Niech
trwa. . .
Monika Maciejczyk
Stari Grad, Wyspa Hvar, 28 lipca 2009r.
(senne południe (dopisano w maju
2019 r.)

W dniu 1 stycznia 2022 roku
w Saloniku Literackim Różany
Dwór w Polanicy przy ulicy Kamiennej 7 spotkali się ludzie kultury, którzy mieli się tu spotkać,
bo tak tajemną czcionką zostało
to gdzieś zapisane. Marcin Szczepankiewicz – architekt, wybitnie
utalentowany muzycznie pianista, autor utworów muzycznych

na fortepian; Danuta Szczepankiewicz – pedagog specjalizujący się w muzykologii, autorka
pracy magisterskiej z dziedziny
muzyki, wokalistka; Monika
Maciejczyk – animatorka Saloniku Literackiego Różany Dwór,
poetka, pisarka, członek Związku Literatów Polskich, autorka
tekstów do śpiewnika PIOSENKI
Z RÓŻANEGO DWORU. Gościliśmy będącego z nami od momentu narodzin śpiewnika –
Sebastiana Sikorę, wybitnego
muzykologa, dyrygenta i dyrektora Chóru Cantiamo Tutto,
o którym rzec można, że jest
Ojcem Chrzestnym naszego
wspólnego dzieła poetycko –
muzycznego. Wśród zacnych
Gości znalazł się także przedstawiciel Chóru Cantiamo Tutto, jeden z młodych solistów Mateusz
Pich wraz ze wspierającą pasję
muzyczną syna matką.
I świętowaliśmy wspólnie
dzień narodzin śpiewnika domowego z nadzieją, że PIOSENKI
z RÓŻANEGO DWORU na sceny
wysokie zawędrują, a też nasze
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wielkie wspólne marzenie wypełnią i pewnego dnia… trafią
pod strzechy. A tak to sobie
z Sebastianem Sikorą pomarzyliśmy głosem nadziei pełnym, że
nadejdzie taki dzień, kiedy idąc
bazarem wypełnionym tysiącami ludzi… usłyszymy przez
głośniki… A Ty mnie na Wyspę
zaprowadź. A marzenie to siłę
i moc daje aby pracować z pasją
i nadzieją.
A tak już na koniec sam i samiutki naszej promocji, rzeknę
Wam coś niecoś z tematem jakby
nie do końca zespolone, a ważne,
najważniejsze. Słowo tylko jedno łączy i spaja wszystko razem
w całość spójną… rzeknę Wam
słów kilka o… choince świątecznej, co ożyła. I żyć będzie… oby
jak najdłużej i na drzewo wysokie
ku Niebu się pnące wyrośnie. Dla
Nas, dla Pamięci i ku pożytkom
Światu. Niosąc nadzieję na ten
lepszy Świat.
I takie drzewko Nadziei posadziliśmy w Różanym Ogrodzie
wspólnie z dyrygentem Sebastianem Sikorą, a towarzyszyły
nam Bemol i Pausa… ,, Pieski
małe dwa… si bon, si bon ‘’… co
uwiecznione zostało na zdjęciu
poniżej.
Czy wiecie ile setek tysięcy
młodych, zdrowych i zielonych
drzewek, każdego roku w czas
świąteczny zostaje ściętych, aby
tradycji bożonarodzeniowej stało się zadość. I królują, błyszczą
i radość niosą choinki świąteczne
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w domach naszych i na skwerach
miejskich.
A po Świętach … suche, obumarłe kikuty drzewek straszą
po śmietnikach.
Zmieńmy tę tradycję. Sprawmy, by żywą była i serdeczną.
I kupujmy w czas świąteczny
tylko te drzewka… głęboko
ukorzenione. Żywe. Takie, które po czasie świątecznym wysadzić można w ogrodach naszych,
na osiedlach, w lasach. Tam,
gdzie pozostaną żywe i zdrowe.
I takim sposobem zmienimy
Świat wokół nas.
Kształtujmy nasz los, a on
będzie dla nas łaskawy.
Dawno temu, kolekcjoner
starych zegarów, syn mojego
zacnego sąsiada Michała, opowiedział mi o śpiewającej sośnie.
O tym, że drewniane wahadło
drogich starych zegarów, dawni
rzemieślnicy – artyści wykonywali misternie ze … śpiewającej
sosny. I nie pamiętam już czy
tłumaczył, czy też nie w czym
rzecz cała, bo przecie niemożliwością, aby sosna śpiewała.
Zapamiętałam jednak tę romantyczną, śpiewającą sosnę. Lecz
myśl pobiegła pomimo wszystko
w kierunku życia. Bowiem myślę, że martwa, śpiewająca sosna ustąpić powinna pola… tej
żywej. Tej, która rośnie ku Niebu.
Zdrowa, i zielona. I ona prawdziwie śpiewa.
I śpiewać będą drzewa.

Posadzenie świątecznej choinki w ogrodzie Różanego Dworu z Sebastianem Sikorą dyrygentem i dyrektorem chóru Cantiamo Tutto

Okładka śpiewnika „Piosenki z Różanego Dworu”

Od lewej: Maria Szczepankiewicz - wokalistka, Marcin Szczepankiewicz - pianista
i kompozytor, Monika Maciejczyk - autorka tekstów piosenek śpiewnika „Piosenki
z Różanego Dworu”.
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Jerzy Stasiewicz

NÁBŘEŽI NÓN/ NABRZEŻE NON – TWÓRCA, A TRANSLATOR;
WIDZIANE ŚWIATY

Od lewej: Frantiśek Všetička, Wojciech Ossoliński, dyr. POK Sylwia Gawłowska, Jerzy Stasiewicz.

Prawda o Don Kiszocie
Pozbyć się oślej upartości
jak Rufio pilnujący szlaku - Okulbaczony domorosłym
filozofem Szancho Pansą dźwigającym na barkach szaleństwo
swego pana - obietnica władzy
na wyspie - widzącego: w wiatrakach olbrzymy w płatach śmigieł
upadłe anioły ciągnące ukochaną
Dulcyneę na zatracenie. Słyszący głos: - Luby dobyj miecza jam
warta krwi.
Zagubionym traktem leśnym
na rozkracznym Rosynancie rycerz szuka szczęścia z pieśni trubadura - wąwóz, przełęcz, góra
gdzie jest skryptu skóra - opis
losów błędnego rycerza.
Nikt do dziś nie odgadł? Dokąd zmierzał?
A ja wiem… Alonzo Quejanapod tekturowym hełmem był
łysy, bruzdy spalonego czoła –
gościniec do Nysy, którym parł
na oślep, w galopie, rąbiąc przekaźniki telefonii komórkowej.
Szkic rozpocząłem swoim
wierszem drukowanym w międzynarodowej antologii poezji

Poezijos tiltai ( Wilno, 2020)
i tłumaczonym przez Editę
Masiulianec na język litewski. Bardzo - że tak powiem –
konweniujący terytorialnie
z ok ładk ą książk i Nábřeži
nón/ Nabrzeże non (Prudnik 2021) Františka Všetički –
zawierającej 34 owe nony
po czesku – w przekładzie
na język polski Wojciecha Ossolińskiego.
Twórca obrazu Paweł Pałczyński na prośbę Wojciecha,
pragnącego czymś wyjątkowym
obdarować Františka na kolejne urodziny, a sporo… już ich
obchodził docent Všetička – jak
często prostuje – mówiąc: - nie
mylcie docenta z profesorem,
różnica między tymi stopniami
naukowymi w Czechach wynosi
zaledwie 100 koron.
Paweł Pałczyński użył surrealistycznego sposobu obrazowania Salvadora Dali i karykaturalnych postaci z czytelną
symboliką Jerzego Dudy - Gracza,
pracując nad płótnem. Obraz zawisł w profesorskiej (docenckiej)
sypialni na wysokości wzroku

leżącego. A po czasie posłużył
jako okładka książki. I cóż on
przedstawia? Ano… Františka
jako Don Kichota, okutego
w zbroję bez hełmu z długą piką
zakończoną staroświecką stalówką. Dosiada Rosynanta. I patrzy
z wysokości na giermka. O krok
za mistrzem Wojciech odziany
w podartą szatę – to chyba te
słynne dżinsowe ogrodniczki,
które poeta „wtedy… zawsze
młody”, nosił przez dwadzieścia
lat na maleńkim osiołku katalońskim, symbolu mądrego i spokojnego, lecz upartego dążenia
do celu. Patrzy na mistrza pełen
podziwu i uwielbienia. Przez okulary powiększające stokroć wielkość mentora. Podążają asfaltową
drogą przed siebie. Może pochłonięci dyskusją? W dali widać góry,
to nie Sierra Morena tylko nasze
Opawskie. Po prawej zwalony
wiatrak… czas zrobił swoje i brak
prawa własności. A po lewej wrak
czołgu. Lud czeski owiany wiatrem wolności 68 roku, uśmiercił
stalowego, radzieckiego kolosa.
Głowy obu jeźdźców nieproporcjonalnie duże – wiedza gdzieś

musi się zmieścić! W obrazie każdy widzi to, co chce. Zwłaszcza
Stasiewicz, który obu twórców
zna od dziesiątków lat. I pojąć
nie może jak te dwie wybitne
osobowości znajdują wspólny
język. A początek ich przyjaźni
datuje jeszcze XX wiek.
Parę słów o Františku Všetičce: „urodził się 25 kwietnia 1932
roku w Ołomuńcu. Jest teoretykiem literatury, prozaikiem, poetą
i tłumaczem. Jego teoretyczne
myślenie kształtował anglista
ołomunieckiego uniwersytetu
Ladislav Cejp i rosyjska szkoła
formalna. Interesuje go, z racji
profesji, poetyka dzieł literackich.
W latach 1961-1963 pracował jako bohemista w Instytucie
Pedagogicznym w Gottwaldowie
(Zlín), a od roku 1964 na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu.
Jako teoretyk literatury zajmuje
się literaturą czeską, słowacką,
polską i rosyjską. Łącznie opublikował ponad 30 książek,
przeważnie literaturoznawczych
(Václav Říha, Josef Štefan Kubín,
Kompoziciana itd.). Jest autorem
pięciu powieści: Před branami
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Omegy, Daleký dům, Léta legionů, Otevírání oken i Kuděj aneb
Krása kuráže. Felietony poświęcone literaturze zamieszczał
w dotychczas wydanych książkach: Vnitřní vitráže, Olomouc
literární (cztery tomy), Morava
a Slezsko literární, Rakousko literární i Polsko literární. Opublikował również 3 tomiki wierszy:
57 + 5 haiku, Hájemství haiku,
Návratnost nóny. Tłumaczy
między innymi wiersze. Dotąd
opublikował tomiki następujących poetów polskich: Jana
Pyszki, Zygmunta Dmochowskiego, Waltera Pyki, Tadeusza
Soroczyńskiego, Jerzego Kozarzewskiego, Danuty Kobyłeckiej,
również jej monografię o Jerzym
Kozarzewskim, Wojciecha Ossolińskiego,(Jana Szczurka; przypis
J.S.), Urszuli Tom i Piotra Horzyka.
Pracuje w kolegium redakcyjnym
czasopism „The Peculiarity of
Man" (Toruń-Kielce) i „Inskrypcje" (Siedlce).
W roku 2015, podczas pobytu
w Polsce, za całokształt twórczości uchwałą Warszawskiej Kapituły odznaczony został Złotym
Wawrzynem Literackim.”1
Dla tych, którzy znają Všetičkę jedynie z jego książek, może
nie dość jaskrawo odczytują/
wychwytują pewien jego rys,
który w obcowaniu osobistym,
w rozmowach zdaje się cechą dominującą Františka inteligencji:
mianowicie czeska (morawska)
złośliwość, podszyta dowcipem
złośliwość, wyostrzona jak brzytwa, lśniąca jak piana piwa „Opat”.
Rozmowa zawsze iskrzyła od
takich cięć, które zadawał – nawet w czasie znakomitych wykładów o literaturze i pisarzach
czeskich – przyciszonym głosem
z dziwnym miękkim akcentem
i czartowskim uśmieszkiem
na wargach. Wykładami doszczętnie pochłonięty – jedna
z wizyt z Danusią Kobyłecką
w Stasiewiczówce – dolałem coś
mocniejszego do herbaty, wielokroć, nawet nie poczuł. Zdziwił
się tylko, że sam opróżniłem całą
butelkę. Wieczorem z Kresowatymi oglądaliśmy mecz piłkarski
Polska - Rumunia u Danusi i Tadeusza Zająców - przyjaciół poetów,
mających monitor jak wrota garażu - František kibicował przeciwnikowi, jako że wojska Nicolae
Ceausescu nie wzięły udziału
w interwencji czechosłowackiej.
Jego znakiem rozpoznawczym na
promocjach książek i wieczorach
autorskich - nawet własnych -

było zaprezentowanie w języku
czeskim tekstów autorów polskich obecnych na spotkaniu.
Wszystko w translacji gościa
z Ołomłuńca. Lubił i zaskakiwać po odczycie pytaniem: –
czyj to liryk? Doświadczyłem
tego osobiście zapatrzony
w kształty niewieście z pierwszego rzędu. Od tamtego –
pamiętnego – wieczoru stałem się wzorem słuchacza…
A może upływający czas studzi
instynkt? O Boże! Tu wiele na temat relacji męsko–damskich –
satyrycznie oczywiście – mógłby dodać Wojciech Ossoliński
rocznik 1949 – prudniczanin.
Autor 13 tomików poetyckich.
(W oczekiwaniu na druk cztery
kolejne publikacje). Redaktor
pozycji literackich (antologie,
almanachy, wydania autorskie
podparte wstępami). Były lider
wielu grup poetyckich. Aktywny
organizator spotkań literackich.
Tłumacz poezji Františka Všetički.
Poeta, satyryk, felietonista. Jego
utwory prezentowano w polskiej
i czeskiej prasie literackiej i wydaniach międzynarodowych.
Wielokrotny laureat konkursów
poetyckich. Odznaczony Medalem Honorowym im. Jakuba
Wojciechowskiego, Srebrnym
Medalem Zasłużony Kulturze
Gloria Artis i wielu innymi.
Zaciekły dyskutant i polemista. Wychwytujący w zapisach mowy wiązanej: miałkość
i płytkość. Potrafiący wycisnąć z dziesiątek wierszopisów i poetes, obdarzonych atrybutami
typowo… nieliterackimi - ciecz
grafomana do ostatniej kropli,
do łzy niewiedzy i braku logicznego zamysłu. Czasem rozpędzony potrząśnie i „autorytetem”, co
nie zjednuje mu przyjaciół. Ale
na dobre wychodzi literaturze.
W takim klimacie przebiegają rozmowy Wojciecha z Františkiem. Františka z Wojciechem.
Ludźmi pióra potrafiącymi mówić, ale i słuchanie nie jest im
obce. Czego przykładem tyluletnia współpraca i przyjaźń –
czasem kolczasta.
Za materiał wyjściowy
do pracy przekładowej nad
książką Nábřeži nón/ Nabrzeże
non, posłużył czeski tom Františka Všetički Návratnost nóny
opublikowany w H&H w 2019
roku, a sfinansowany „s podporou grantu Olomouckého kraje”
(odpowiednik naszego województwa). I zawierający 68 non
ułożonych zgodnie z zamysłem

61
autora. Ale czymże są owe nony?
David Voda w posłowiu „ Smak
nieśmiertelności, czyli nony” sięga do słownika Poetyckiego Jozefa Bruknera i Jiřího Filipa, który
sucho oznajmia: „strofa włoskiej
poezji renesansowej, pierwotnie
złożona z dziewięciu dziesięciosylabowych wersów z obrazem
rymowym: abababccb (…), należy już do historycznych rekwizytów poezji.” W słownikach, które
posiadam jest tylko objaśnienie
„nony muzycznej”. A do biblioteki
strach iść. Więc Wikipedia: „Termin może oznaczać albo każdą
strofę dziewięciowersową, albo
konkretną strofę dziewięciowersową pochodzenia włoskiego.
Za wynalazcę włoskiej nony
uchodzi Dino Campagni, domniemany autor dzieła L’intelligenza. Włoską strofę spożytkował również Gabriele D’Annunzio
w wierszu II dolce grappolo
z tomu L’lsottèo (1886). Strofy
dziewięciowersowe mogą być
oparte na trzech lub czterech rymach. Strofę dziewięciowersową
trójrymową, Alfred Tennyson wykorzystał w znanej balladzie Pani
z Shalott. Strofy Tennysona rymu-

ją się aaaabcccb. Najwyżej cenioną strofą dziewięciowersową jest
zapewne strofa spencerowska,
której używały dziesiątki poetów,
w tym Walter Scott w lirycznych
partiach poematu The Lady of
the Lake. W tym samym dziele
poeta zastosował również inną,
czterorymowaną strofę dziewięciowersową (abaabccdd). Felicia
Hemans w poemacie The forest
sanctuary zastosowała strofę
dziewięciowersową rymowaną
ababccbdd. Zwrotkę dziewięciowersową będącą oktawą (abababcc) wydłużoną o jeden wers
(abababccc) zastosował angielski
poeta z XVII wieku Phineas Fletcher w poemacie The Locusts, or
Apollyonists. Później schemat ten
przejął od niego Francis Quarles.
Cztery rymy, dziewięć wersów
w schemacie ababbccdd spożytkował w utworze Twicknam
Garden John Donne. Strofy
dziewięciowersowe o różnych
układach współbrzmień wykorzystywał Robert Browning.
Dziewięciowersowa w zapisie jest
też zazwyczaj strofa Balassiego.
W Polsce strofa dziewięciowersowa nigdy nie była tak popu-

Jerzy Stasiewicz, František Všetička - Nábřeži nón/ Nabrzeże non. Przekład: Wojciech
Ossoliński, wydawca: Agencja Sportu i Promocji w Prudniku, Prudnik 2021, s.86.
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larna jak oktostych albo oktawa. Pojawiła się wprawdzie już
w średniowieczu (w pieśni Cesarzewno wszech najświętsza), ale
pozostawała na uboczu. Strofy
spenserowskiej używali Juliusz
Słowacki i Jan Kasprowicz - poeta młodopolski - zastosował
ją w wierszu Oni i my z cyklu
Z padołu walki. Rymy ababcbcdd.
W literaturze czeskiej strofę dziewięciowierszową rymowaną
ababccdcd w wierszu Svatý kraj
z tomiku Českie pisane zastosował Josef Václav Sládek. Natomiast klasyczną strofę spenserowską w utworze Stvořeni světa
wykorzystał Jaroslav Vrchlický.
Poeta ten wypracował też oryginalną zwrotkę dziewięciowersową, rymowaną ababcccdd,
o wyraziście skontrastowanych
wersach. Użył jej w wierszu Ekloga V z tomu Eklogy a pisně.” Jest
jeszcze jeden tytan czeskiej poezji Vitězslav Nezval jak doczytał
się Voda „u Bruknera z Filipem”,
ale jego wymienić Wikipedia
zapomniała.
Kiedy doszło do aktu tchnienia – poczucia w sobie wiatru
Boga – owej siły danej człowiekowi-poecie czującemu możliwość uniesienia na barkach słów
prawdy (zawierzone beneficium)
i przekazanie jej czytelnikowi
w uncji utworu obwarowanego wersyfikacją i sylabotoniką.
I co było motywem sięgnięcia
w przeszłość? „(…) dlaczegóż
sobie ten Všetička – pyta Da-

vid Voda po hrabalowsku – tak
chętnie nakłada pancerz z brązu
starej włoskiej strofy? Na pozera
czy flagelanta nie wygląda. (…)
Dosłownie w chwili, kiedy czytałem nonę W winnicy
Do winnicy przyszedł młody
winiarz, gdy z przedświtu zerkało już rano. – Jak tu pięknie
niezmiernie – pomyślał i ją całą
w okamgnienie zgarnął. W głębi
domek, uwierz, to nie miraż, starą klamkę damskie szatki barwią.
W środku ona. Naga, pełna soków.
Czy się winiarz odda jej urokom? Zgrzytem zamka cenzor
w scenę wtargnął.2 Zrozumiałem, muza mnie rąbnęła – gdy
Všetička głosuje, filozofuje,
rymuje, wtedy tak naprawdę
bosko się bawi. Ale bawić się
tak (jak bóg) można tylko wtedy, kiedy potraficie << tańczyć
w kajdanach>>, jak pracę poetycką z rymem określił, dziś już
niewątpliwie pokryty rdzą, klasyk. Taki taniec ma swoje kroki,
swoją tektonikę; w czymś jest jak
architektura, też, jak mawiał Gottfried Semper, nie jest niczym
innym niż – zamarzniętą muzyką.” Prawda. Wszystko prawda. Mnie jednak wydaje się abym w tej dyspucie wyłuszczył
istotę zagadnienia – że stosunek poety do rzeczywistości
w nonach jest inny niż zazwyczaj
w jego pismach. Anegdota
jest nie punktem wyjścia, ale
najistotniejszym materiałem

twórczym. Rzadko kiedy dane
nam głęboko wejrzeć w warsztat poety. I każdemu kto patrzy/
patrzył z bliska na ludzi ( Ossoliński, Kresowaty, Stasiewicz)
i wydarzenia („Boże Narodzenie”, „ Trzej jeźdźcy”, umykające miesiące – od „ Stycznia”
po „ Grudzień”) splatające się
w Nabrzeże non. Podziwu godnym jest właśnie to, jak lekkimi muśnięciami – niby szkic
– Všetička potrafi codzienną
rzeczywistość zakląć w poezję. I na mały krok odstępując
od anegdoty umie jej nadać
olbrzymie znaczenie symbolu. František w tworach imaginacji nie zaciera związków
z rzeczywistością, ale je jakby uwypukla. Tu trzeba doświadczenia życiowego
(za czter y miesiące ukończy 90 lat). Wiedzy nabytej
z ksiąg i apokryfów, wymiany
myśli pisarskiej i filozoficznej,
obcowania z malarstwem, podróży. Nawet szperania w archiwach, przerzucania rękopisów,
starodruków. By wyjść z tajemnicą własnego wnętrza: Nie bój
się. Nie bójże się, nie bój się tak
bardzo, a jeśli to tego, co tkwi
w tobie. Nie wierz ulicy, nią mądrzy gardzą, spoglądaj wyżej,
tam masz odpowiedź. Przed
tobą pustka, więc po co z tarczą?
Zawsze przed sobą mam siebie –
powiedz. Gdy wielbisz wielu,
nie będzie lepiej. We wzroku
innych nie będzie ciebie. Czego

zapragniesz – wiedz – znajdziesz
w sobie.3
A potem z wielką atencją
oddać „ hołd dla mistrza” Ossolińskiego: Ossoliński. Woj Ossoliński wierszem się gryzie, wadzi
ze słowem, ze składnią igra.
Jak mam mu pomóc, gdy –
zaśnij – słyszę. Zanim zasnąłem, szczerze podziwiam upór,
zasadność Wojtkowych zbliżeń.
W kąt cisnął harfę. Wena na witraż! Zręcznie przetworzył oporną nonę, wiersz mi rozświetlił,
ustawił w pionie. Piękne więc
dzięki i hołd dla mistrza.4
Wiedział przecież, że stawia
prudnickiego satyra na pozycji
Syzyfa? Wojciech jednak jak
wprawny grotołaz, przedarł
się przez ciemne, ciasne, oślizłe
tunele języka i znaczeń. Opierając się na własnej intuicji sensu
słów, zwrotów. Tworzył niekiedy
nowe powidoki, by „komnata”
nony tętniła życiem. Przecież
odnosi się i do świata realistycznego, i metafizycznego, ale z tą
rzeczywistością – jak pisałem
wcześniej – wyczuwalną. Co
znakomicie oddał Ossoliński
w translacji, nie gubiąc czystości zamyślenia twórczego poety
z Ołomuńca. Tak wyczulonego
na każdy zgrzyt.
Dobre słowo należy się
także Magdalenie Sajewicz za
całościowe złożenie i wytrwałe
czuwanie nad wysoką jakością
książki.

Przypisy:
1 Nábřeži nón/ Nabrzeże non str.81.
2 tamże str.29.

3 tamże str.11.
4 tamże str.75.

KRZESZÓW - EUROPEJSKA PERŁA BAROKU
EUROPEJSKA PERŁA BAROKU - tak nazywają Krzeszów
znawcy kultury i sztuki z całego
świata. Jest zabytkiem klasy „0”,
znajdującym się na liście prezydenckiej i będącym żelaznym
kandydatem do umieszczenia
na liście UNESCO. Krzeszów
to niewielka miejscowość malowniczo położona nad rzeką
Zadrną niedaleko Kamiennej
Góry na Dolnym Śląsku, w Diecezji Legnickiej. Najważniejszą
atrakcją Krzeszowa są monumentalne dzieła największych
twórców śląskiego baroku: M.

Willmanna, M. Englera, J.W.
Neunhertza, F.M. Brokofa, P.
Brandla, J. Schrottera. W skład
kompleksu wchodzi bazylika
mniejsza Wniebowzięcia NMP,
kościół św. Józefa, Mauzoleum
Piastów Śląskich, klasztor SS.
Benedyktynek, Kalwaria Krzeszowska.
STOLICA MATKI BOŻEJ
ŁASKAWEJ - mówią o tym miejscu czciciele Matki Bożej z kraju
i zagranicy. Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej jest głównym
sanktuarium Diecezji Legnickiej. Obecnie Diecezja Legnic-

ka, w osobie bpa legnickiego
oraz kanclerza kurii legnickiej,
zatroskana o piękno krzeszowskiego sanktuarium, realizuje ze
środków europejskich renowacje zabytków na niespotykaną
do tej pory skalę. Największym
skarbem krzeszowskiego sanktuarium jest ikona Matki Bożej
Łaskawej. Datowana jest ona
na pierwszą połowę XIII wieku.
Jest to najstarszy obraz maryjny
w Polsce. Cystersom prawdopodobnie podarował go fundator
klasztoru - książę świdnicko-jaworski Bolko I. 2 czerwca 1997

roku Sługa Boży Jan -Paweł II,
podczas wizyty w piastowskiej
Legnicy, ukoronował ikonę koronami papieskimi.
Wszystkim
Pielgrzymom
i Turystom, którzy będą nawiedzać Krzeszowskie Sanktuarium, życzymy, aby w Domu
Łaskawej Matki w Krzeszowie
doznali wielu łask i wspaniałego spotkania z Bogiem i Matką
Chrystusa. Życzymy również
niezapomnianych wrażeń obcowania z pięknem barokowej
sztuki i architektury.
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Izabela Mieczkowska

O KOTACH UWIECZNIONYCH W GRAFICE I JAPOŃSKIM
WASHI… CZYLI SZTUKA W MŁYNIE PAPIERNICZYM
Choć Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach-Zdroju posiada
wiele ciekawych wystaw stałych,
to kilka razy w roku lubi zaskoczyć zwiedzających czasowymi
ekspozycjami, często o tematyce
wdzięcznej i niewątpliwie ponadczasowej. Nowy rok rozpoczął się
niezwykle pozytywnym akcentem, bo już w połowie stycznia,
po wielu miesiącach przygotowań, mieliśmy przyjemność udostępnienia dwóch przepięknych
wystaw. Są one idealną propozycją dla turystów spędzających ten
zimowy czas na Dolnym Śląsku,
a przede wszystkim dla sympatyków sztuki. W tym przypadku
zarówno wielkoformatowej jak
i… miniaturowej.
W jedynej w Polsce galerii
sztuki papieru możemy obecnie
podziwiać wystawę „Papierowe
haiku”, a w sali wystaw czasowych ekspozycję „Z naturą wśród
książek. Ekslibrisy przyrodnicze
z kolekcji Muzeum Papiernictwa”.
Ekslibrisy to niewielkie grafiki, którymi właściciel danego
egzemplarza znakuje książkę
jako swoją własność. „Mają one
za zadanie pokazać cechy charakterystyczne właściciela danej
książki – jeśli więc ktoś jest miłośnikiem kotów, zamawia sobie
u artysty właśnie taką matrycę
i ekslibrisy z wizerunkiem kotów”
– wyjaśnia Karolina Dyjas, kuratorka wystawy, na której zaprezentowane są właśnie ekslibrisy
o wdzięcznej i niekontrowersyjnej tematyce przyrodniczej.
„Mamy tutaj koty, mamy ptaki

wszelkiej maści, mamy sowy,
które nam się ewidentnie
z książkami kojarzą” – dodaje
pani Karolina.
Ekslibrisy w oryginale są
bardzo małe, często nie większe
niż kilka centymetrów. Najpiękniejsze z nich zostały więc wyeksponowane w powiększeniu
na podświetlanych planszach, co
dodaje wystawie niepowtarzalnego charakteru, a każdy szczegół tych małych graficznych dzieł
sztuki jest doskonale widoczny
dla naszego oka.
Muzeum Papiernictwa może
się pochwalić imponującą kolekcją ekslibrisów, co zawdzięcza
przede wszystkim Andrzejowi
Włodarskiemu, wrocławskiemu
introligatorowi i miłośnikowi książek, który w 2017 roku przekazał
do muzeum ponad 6 tys. tychże
obiektów.
Tę urokliwą wystawę uzupełnia twórczość kłodzczanina, Damiana Kaszuby, który zajmuje się
bardzo nietypową dziedziną sztuki jaką jest pirografia. Za pomocą
specjalnego narzędzia wypala on
rozmaite kształty w drewnie, ale
również w papierze czerpanym.
W kręgu zainteresowań artysty są
motywy przyrodnicze, co doskonale komponuje się z wystawą
„Z naturą wśród książek”.
W galerii sztuki papieru
tym razem dominują klimaty
dalekowschodnie, a dokładniej
– japońskie. „Papierowe haiku”
jest dziełem łódzkiej artystki
Małgorzaty Antoszewskiej-Monety, której drogę artystyczną

niewątpliwie ukształtował pobyt
w Japonii. „Spotkanie z Japończykami było absolutnie niezwykłym
przeżyciem” – mówi artystka. „Życie wśród ludzi w innej kulturze
jest niezwykle interesujące” – dodaje. Dzieła, które zobaczymy na
wystawie wykonane są właśnie
z japońskiego washi, czyli papieru stworzonego tradycyjną
metodą czerpania z kozo, czyli
morwy.
Haiku natomiast jest rodzajem japońskiej poezji, która
charakteryzuje się zwięzłym
i niezwykle trafnym wyrażaniem
myśli. Ten rodzaj literacki związany jest z filozofią zen, która
w sztuce wyróżnia się subtelnością i estetycznym minimalizmem. Wystawa ta jest dokładnie
odzwierciedleniem tych wartości.
„Istotne jest to, by ten znak, że
jest to dzieło wykonane przez
człowieka, był widoczny. Czyli
jakaś niedoskonałość. To widać
w ceramice, widać w papierze.

W bardzo wielu obiektach sztuki architektury. Z jednej strony
jest ona doskonała, a z drugiej
strony widać ślad ludzkiej ręki
i ludzkich możliwości” – mówi
artystka, czym trafia w sedno
istoty człowieczej twórczości.
Pierwiastek ludzki, zawsze
pozostający w sztuce elementem decydującym o ostatecznym kształcie dzieła, zauważalny
na obu ekspozycjach, udowadnia, że możliwości artysty
są niewyczerpane, a człowiek,
choć sam niedoskonały, mimo
wszystko nieodzownie dąży
do perfekcji.
By zobaczyć wystawę „Z naturą wśród książek” warto się pospieszyć – dostępna jest bowiem
jedynie do połowy kwietnia br.
„Papierowe haiku” natomiast podziwiać będziemy jeszcze długo,
bo aż do połowy lipca.

Ziemia Kłodzka nr 312-314/styczeń-marzec 2022

64
Julian Golak

XXXII POLSKO - CZESKIE DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
„BĄDŹMY RODZINĄ” W 2021 ROKU

Uczestnicy otwarcia ząbkowickiej stacji na Międzynarodowym Szlaku św. Wojciecha.

Od lutego do końca grudnia
w 2021 roku zorganizowano
w ramach 32 edycji POLSKOCZESKICH DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „Bądźmy Rodziną”
115 różnorodnych wydarzeń
społeczno - kulturalno - edukacyjnych. Poszczególne wydarzenia zostały zorganizowane
w 30 miejscowościach, w tym
w czterech miejscowościach
w Czechach.
W czeskim Broumovie odbyło
się międzynarodowe spotkanie
poetów z Polski, Czech i jeden
artysta z Łotwy - Vladimir Reschetovs, który przyjechał aż z Rygi.
W tym dwudniowym spotkaniu
uczestniczyło łącznie 50 osób.
W Křinicach (Rep. Czeska)
odbył się plener artystyczny,
w którym wzięło udział 10 artystów z Polski i Czech. Wystawy
poplenerowe zostały zorganizowane w Křnicach, Broumovie
i Janovičkach, które zwiedziło
około 100 osób z Polski i Czech.
Zorganizowano 13 koncertów wokalnych w wykonaniu
chóru „Stĕnavan” z czeskiego
Broumova, Barbary Pachury
z Bielawy, chóru „Czerwona Jarzębina”, zespołu „ERATO” z Bielawy, Danuty Gołdon- Legler
z Wałbrzycha. Uczniowie Szkoły
Muzycznej "d-moll" prowadzeni
przez Dorotę Mól oraz uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej
I Stopnia w Bielawie pod kierun-

kiem dyrektora Ireneusza Lutza
zaprezentowali min. utwory
J.S. Bacha, F. Chopina, J. L. Dusska,
D. Kabalewskiego Tych pięknych
koncertów wysłuchało łącznie
ok. 700 osób. Zorganizowano
także 20 koncertów organowych
w Krzeszowie, w wykonaniu
10 organistów, a każdy koncert
wysłuchało ok. 100 osób.
W kościołach i ośrodkach
kultury wystawiono 24 spektakle teatralne, każdy z udziałem
około 100 osób.
Wygłoszono 15 prelekcji
i wykładów, których wysłuchało
ok. 600 osób. Odbyły się także
dwa spotkania promocyjne
z autorami i wydawcami książki
pt. „Historia Czech”. Na dwa spotkania promocyjne we Wrocławiu
i w Kłodzku przyjechał główny
autor prof. Jan Rychlik z Pragi
oraz redaktor książki dr Ryszard
Gładkiewicz. Na tą książkę, która
jest prawie 1000-stronicowym
opracowaniem dziejów Czech,
czekaliśmy ponad 50 lat. Spotkania z autorami i wydawcami
zostały zorganizowane w Sali
sesyjnej w Ratuszu we Wrocławiu oraz w Kłodzku, w auli
im. Arnošta z Pardubic. (Spotkania z autorami odbyły się
z udziałem ok. 100 osób).
Zorganizowano 4 benefisy
twórców z Polski i Czech. Wzięło w nich udział ok. 200 osób.
Największy benefis z udziałem

Henryka Hnatiuka z Mieroszowa
zorganizowano w Nowej Rudzie
w czytelni Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Ten udany i ciekawy
benefis zorganizowano wspólnie
z dyrekcją MBP, z okazji 50. lecia
pracy twórczej Henryka Hnatiuka oraz 30-lecia Polsko Czeskiego Klubu Artystycznego ART.
STUDIO W Mieroszowie. Udział
w nim wzięło ok. 50 osób z Polski
i Czech.
Poszczególne punkty programowe XXXII Polsko - Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej zostały
zorganizowane w 25 miejscowościach w Polsce i w czterech
miejscowościach w Czechach.
Dodatkowo odbyły się po raz
pierwszy dwa wydarzenia kulturalne w Bośni i Hercegowinie,
gdzie udało się przenieść ideę
„Bądźmy Rodziną”.
W Nowej Rudzie w dniu
1 grudnia 2021 roku, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury został zorganizowany
w sześciu kategoriach finał Konkursu Poezji i Prozy Religijnej.
W kategorii klas VII-VIII pierwsze miejsce przypadło w udziale Filipowi Bajronowi, drugie:
Milenie Szymule i Jeremiaszowi
Wawrzyńczakowi, trzecie Sandrze
Korzec.
W kategorii szkoły średnie
pierwsze miejsce przypadło
ex aequo: Dominice Ziomek
za wzruszające wykonanie wier-

sza pt. „Drogi Aniele’’ i Paulinie
Bednarskiej za recytację wiersza
pt. „Siódmy anioł’’ Zbigniewa 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 zajął Zespół
TGD, a trzecie: Kasandra Mirga,
Kasandra Weber, wyróżnienia
Adam Bartkiewicz i Aleksandra
Kamińska.
W kategorii szkoły średnie
jury nie przyznało I nagrody.
Drugie miejsce zająła Dominika Struczyńska za subtelną
interpretację utworu „Zamiast’’
Magdaleny Czapińskiej z muzyką Włodzimierza Korcza, trzecie
Agata Woźniczka. Niektóre recytacje wykonane były na wysokim
poziomie artystycznym. Warto
kontynuować i rozwijać ten konkurs także w latach następnych,
bowiem mamy bardzo uzdolnioną młodzież, która chętnie
wybiera do interpretacji poezję
i prozę religijną. W 2021 roku
w konkursie poezji i prozy religijnej uczestniczyło ok. 100 osób.
Zostały zorganizowane dwie
ekspozycje wystawy pn. „Szlak
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do wolności Solidarności Polsko - Czechosłowackiej”, której
autorami są Grzegorz Majewski z Legnicy oraz Petr Blażek
z Pragi. Wystawa została zaprezentowana w Kłodzku (w KOK-u)
i w Nowej Rudzie (MOK). Wystawę zwiedziło w 2021 roku łącznie
ok. 300 osób.
Zorganizowano także trzy
ekspozycje wystawy prac artystów malarzy z terenu pogranicza polsko-czeskiego w Bielawie, Nowej Rudzie i w czeskich
Janovičkach. Wystawy te były
przygotowane przez Henryka
Hnatiuka i zobaczyło je łącznie
ok. 400 osób.
W Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie odbyły się
trzy wystawy: fotografii Tadeusza
Łazowskiego pt. „Bielawskie
świątynie”, malarstwa Marka
Cieśli pn. „Sacrum” i Krystyny
Leśniewskiej-Pasionek pn. „Muzyczne impresje”. Te trzy wystawy
zwiedziło łącznie ok. 300 osób.
Ponadto przygotowano i zrealizowano trzy spotkania autorskie
z Vĕrą Kopecką z czeskich Křynic,
Antonim Matuszkiewiczem zamieszkałym w czeskich Martinkovicach i Henrykiem Hnatiukiem
z Mieroszowa. W Nowej Rudzie
i czeskich Janovičkach miały
miejsce dwa recitale muzyczne
w wykonaniu Danuty GołdonLegler i Barbary Pachury. Wysłuchało tych niezapomnianych
koncertów ok. 100, osób.
Zorganizowano też spotkanie
kulturalno - edukacyjne z okazji
200 - setnej rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. Wykład
okolicznościowy wygłosił z tej
okazji dr Piotr Chrzczonowicz
z Koszalina, który jest ostatnim
żyjącym uczestnikiem sprowadzenia prochów Norwida
do Polski.
Bardzo ciekawy był cykl
koncertów organowych, przygotowany w miesiącach lipiecwrzesień 2021 r. w bazylice Matki
Bożej Łaskawej w Krzeszowie
(Europejska Perła Baroku).
Koncerty organowe odbywały
się w Bazylice oraz w kościele

pw. Św. Józefa w Krzeszowie
z udziałem 10 organistów. Wysłuchało tych koncertów łącznie
ok. 2. tys. osób.
Na tą książkę, która jest prawie 1000-stronicowym opracowaniem dziejów Czech czekaliśmy ponad 50 lat. Spotkania
z autorami i wydawcami zostały zorganizowane we Wrocławiu
w Sali sesyjnej w Ratuszu
we Wrocławiu oraz w Kłodzku,
w auli im. Arnošta z Pardubic.
(Spotkania z autorami odbyły
się z udziałem ok. 100, osób).
Podczas XXXII DNI zorganizowano długo oczekiwaną polsko czeską konferencję „Współpraca
szkół na pograniczu”, która odbyła się w dniach 21- 22 listopada
w Nowej Rudzie i w czeskich Janovičkach, z udziałem polskich
i czeskich dyrektorów szkół,
nauczycieli i samorządowców
w liczbie ok. 50 osób.
Zaprezentowano także kilka prelekcji tematycznych: prof.
Konrada Czaplińskiego z Zielonej
Góry, prof. Zenona Jasińskiego
z Opola, dr Ryszarda Gładkiewicza z Wrocławia, prof. Jana
Rychlika z Uniwersytetu Karola
w Pradze, prof. Danuty KonieczkiŚliwińskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznania,
dr Milana Ducháčka z Ołomuńca, dr Marcina Czyżniewskiego
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Milana Kulhanka
z Broumova, Ewy Wolak z Wrocławia, Teresy Bazały z Ludwikowic Kłodzkich i Juliana Golaka
z Nowej Rudy, (razem wygłoszono 15 referatów i prelekcji).
14 października w kościele
pw. W.N.M.P. w Bielawie o godz.
18.30 odbył się koncert zorganizowany w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
„Bądźmy Rodziną”. Uzdolnione
muzycznie dzieci i młodzież
z Bielawy oraz regionu dzierżoniowskiego, zaprezentowały
swoje interpretacje utworów
z kanonu muzyki klasycznej.
Uczniowie Szkoły Muzycznej
„d-moll" prowadzeni przez Dorotę Mól oraz uczniowie Społecz-
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nej Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Bielawie pod wodzą dyrektora
Ireneusza Lutza zaprezentowali
min. utwory J.S. Bacha, F. Chopina, J. L. Dusska, D. Kabalewskiego. Piękny koncert w centralnym
kościele w Bielawie wysłuchało
ok. 200, osób.
Łącznie w 2021 roku
zorganizowano w ramach
XXXII Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej 115 różnorodnych wydarzeń społecznokulturalno - edukacyjnych, które
znacznie przyczyniły się do rozszerzenia współpracy kulturalnoedukacyjnej nie tylko w Polsce
i w Czechach. Po raz pierwszy
ideę „Bądźmy Rodziną” przeniesiono także do Bośni i Hercegowiny.
Ostatnie spotkanie kulturalno - edukacyjne w ramach
XXXII Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej zostało zorganizowane w dniu 28.12.2021 roku
w Nowej Rudzie, podczas którego Organizatorzy podsumowali
XXXII edycję DNI, która pomimo
pandemii była bardzo bogata
w wydarzenia. Zorganizowano
łącznie 115 wydarzeń kulturalnych i kulturalno - edukacyjnych,
w których wzięło udział ok. 4950
uczestników.
XXXII Polsko - Czesk ie
Dni Kultury Chrześcijańskiej

w liczbach: czesko- polski plener
artystyczny, międzynarodowe
spotkanie poetów, 13 koncertów wokalnych, 20 koncertów
organowych, 24 spektakle
teatralne, 15 prelekcji i wykładów, 2 spotkania promocyjne
z autorami książki pt. „Historia Czech”, 4 benefisy polskich
i czeskich artystów i twórców
z pogranicza, finał konkursu prozy i poezji religijnej, 2 ekspozycje
wystawy pn. „Szlak do wolności
SPCz”, 3 wystawy twórców pogranicza polsko - czeskiego,
(T. Łaznowskiego, M. Cieśli, Krystyny Leśniewskiej - Pasionek),
2 recitale muzyczne (Barbary Pachury i Danuty Gołdon- Legler),
spotkanie kulturalno - edukacyjne z okazji 200 rocznicy urodzin
C.K. Norwida, spotkanie kulturalno – edukacyjne z udziałem
nauczycieli i samorządowców
z Polski i Czech, otwarcie stacji
„Ząbkowice Śląskie” na Międzynarodowym Szlaku św. Wojciecha, wygłoszono 15 referatów
i prelekcji.
Organizatorzy postanowili, że
w 2022 roku zostanie zorganizowana XXXIII edycja Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
„Bądźmy Rodziną”.

Konferencja polsko - czeska „Współpraca szkół na pograniczu”.
Po prawej prowadzący obrady dr Ryszard Gładkiewicz
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Julian Golak

ZPRÁVA O XXXII. POLSKO-ČESKÝCH DNECH KŘESŤANSKÉ
KULTURY „BUĎME RODINA“ V ROCE 2021.

Chór „Stěnavan” w kościele Bożego Ciała w Bielawie

Od února do prosince,
v roce 2021, bylo v rámci
32. ročníku POLSKO-ČESKÝCH
DNÍ KŘESŤANSKÉ KULTURY „Buďme rodina“ uspořádáno devadesát různých společenských,
kulturních a vzdělávacích akcí.
Jednotlivé akce byly organizovány na 30 místech, z toho
na čtyřech místech v ČR.
Mezinárodní setkání básníků
z Polska, České republiky a Lotyšska se konalo mimo jiné
v českém Broumově. Setkání
básníků se zúčastnilo 20 básníků
z Polska, České republiky a jeden
umělec z Lotyšska, pan Vladimir
Reschetovs, který přijel do broumovského kláštera až z Rigy.
Tohoto dvoudenního setkání
se zúčastnilo celkem 50 lidí.
Ve Křinicíh se uskutečnil
polsko-český umělecký plenér,
kterého se zúčastnilo 10 umělců
z Polska a České republiky. Výtovry vzniklé během plenéru byly
prezentovány na dvou výstavách
v Křinicích a v Broumově.
Tyto dvě výstavy vidělo asi
100 lidí z Polska a České republiky.
Bylo uspořádáno 29 koncertů (každý koncert sledovalo cca
100 lidí),
24 divadelních představení
(každé divadelní představení
sledovalo cca 100 lidí), celkem

11 přednášek , kterých se účastnilo cca 200 osob.
Dále proběhla dvě setkání
s autory knih (za účasti cca
90 osob),
Byly uspořádány 4 výroční
oslavy autorů z Polska a České
republiky. Zúčastnilo se jich asi
200 lidí.
Velká oslava byla uspořádána
v Nové Rudě (v čítárně Městské
veřejné knihovny). Plenér byl
uspořádán ve spolupráci s vedením Veřejné knihovny ku příležitosti 50. výročí tvůrčí činnosti
Henryka Hnatiuka. Zúčastnilo
se ho asi 30 lidí z Polska a České
republiky.
Jednotlivé programové
body XXXII. Polsko-českých dnů
křesťanské kultury byly uspořádány ve 25 městech Polska a
4 městech České republiky. Navíc
se v Bosně a Hercegovině konaly
dvě kulturní akce, kam se poprvé
přenesl koncept spolupráce „Buďme rodina“.
1. prosince 2021 se v Nové
Rudě v aule Městského kulturního střediska konalo finále soutěže náboženské poezie a prózy
o šesti kategoriích.
V kategorii VII-VIII tříd se na
prvním místě umístil Filip Bajron,
na druhém Milena Szymula a Jeremiasz Wawrzyńczak a na třetím
Sandra Korzec.

V kategorii středních škol
se na prvním místě umístily
Dominika Ziomek za dojemné
provedení básně. „Drazí andělé“
a Paulina Bednárska za přednes
básně „Sedmý anděl” od Zbigniewa Herberta, druhé místo Hanna
Stuglik, třetí Dorota Kowalska.
Tato skupina předvedla vysokou
úroveň přednesu.
V poezii zpívané v kategorii
IV.-VI. ročníku bylo vyznamenání
uděleno: Dominice Aniszewské,
v kategorii VII.-VIII. na stupni
vítězů stanul Filip Bajron, který
statečně zazpíval píseň Jaceka
Cygana „Ave Maria Jasnogórska",
druhé místo: skupina TGD, třetí:
Kasandra Mirga, Kasandra Weber,
vyznamenání Adam Bartkiewicz
a Aleksandra Kamińská.
V kategorii středních škol
porota neudělila 1. cenu. Druhé
místo - Dominika Struczyńska za
jemnou interpretaci písně "Namísto" od Magdaleny Czapińské
s hudbou Włodzimierze Korcze,
třetí - Agata Woźniczka. Některé recitace byly provedeny na
vysoké umělecké úrovni. V této
soutěži stojí za to pokračovat
a rozvíjet ji i v následujících letech. Celkem se této soutěže
v roce 2021 zúčastnilo asi 150 lidí.
Vznikly dvě expozice
s názvem „Cesta ke svobodě polsko-československé solidarity”

v Kladsku (Kłodzské kulturní středisko) a v Nové Rudě v Městském
kulturním středisku, ul. Strzelecká
2a.
Vernisáže této v ýstav y
v Kladsku se zúčastnilo asi 100 lidí.
V Nové Rudě v Městském kulturním středisku výstavu během
měsíce října zhlédlo asi 200 lidí.
Z důvodu pandemie se expozice výstavy nemohla přemístit
do Rychnova nad Kněžnou již
v roce 2021 a była přesunuta na
květen 2022.
Proběhly také tři výstavy děl
malířů polsko-českého pohraničí v Janovičkách, polské Bielavě
a Nové Rudě, které připravil pan
Henryk Hnatiuk.
Největší návštěvnost této
výstavy byla zaznamenána
v Bielavě - cca 200 osob.
Mimo to se v Bělavě konaly další tři výstavy, a to výstava
fotografií pana Tadeusze Łaznowského s názvem "Bielawskie svatyně", výstava obrazů
pana Marka Cieśliho nazvaná
„Sacrum”, výstava paní Krystyny
Leśniewské-Pasionek s názvem
„Hudební dojmy”.
Celkem tyto tři výstavy navštívilo asi 500 lidí.
V Městské veřejné knihovně
v Nové Rudě byla uspořádána
oslava 50. výročí tvůrčí činnosti
Henryka Hnatiuka .
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Této akce se zúčastnilo cca
50 lidí z Polska a České republiky.
Kromě toho byla připravena
tři autorská setkání, a to s paní
Věrou Kopeckou z Křinic (Janovičky), tohoto setkání se zúčastnilo asi 50 lidí z Polska a České
republiky.
Dále sektání s panem Antoni
Matuszkiewiczem (s bydlištěm
v Martinkovicích) a do třetice
setkání s panem Henrykem Hnatiukem, které bylo uspořádáno
v Janovičkách. Zúčastnilo se asi
100 lidí.
V Nové Rudě a Janovičkách
byly připraveny hudební recitály
v podání Danuty Gołdon-Legler
a Barbary Pachury.
Obou zmíněných koncertů
se zúčastnilo cca 100 lidí.
U příležitosti 200. výročí
narození Cypriana Kamila Norwida bylo uspořádáno kulturně
vzdělávací setkání. Při této příležitosti měl přednášku Dr. Piotr
Chrzczonowicz z Koszalinu, který
je posledním žijícím účastníkem
vynášení Norwidova popela
do Polska. Tohoto setkání se
zúčastnilo asi 25 lidí.
U příležitosti 30. výročí polsko-českého uměleckého klubu
„ART.STUDIO“ v Mieroszówě se
konala oslava zakladatelů tohoto mezinárodního uměleckého
klubu, který již 30 let působí
na polsko-českém pomezí. Tohoto setkání se zúčastnilo asi 50 lidí.
Mezinárodní divadlo William-Es uvedlo několik divadelních
představení v Polsku, České republice a poprvé také v Bosně
a Hercegovině. Celkem se těchto
představení zúčastnilo asi 1000
lidí.
Velmi zajímavý byl cyklus varhanních koncertů připravovaný
v období červenec-srpen v bazilice Matky Boží Milosti v Krzeszówě (Evropská barokní perla).
Asi 1000 lidí se zůčatnilo
koncertů v bazilice v Krzeszówě.
Byla uspořádána dvě propagační setkání s autory, překladateli a vydavateli knihy „Historia
Czech“ od prof. Jan Rychlík z
Prahy a prof. Vladimira Penczeva

z Bulharska. Na tuto knihu, která
je téměř 1000 stránkovou studií
dějin České republiky jsme čekali přes 50 let. Setkání s autory
a vydavateli byla organizována
ve Vratislavi, v zasedací místnosti
na radnici.
Tohoto setkání se zúčastnilo
asi 30 lidí.
Dne 29. října 2021 proběhlo setkání s autorem knihy prof.
Janem Rychlíkem a s editorem
knihy Dr. Ryszardem Gładkiewiczem v aule Arnošta z Pardubic
v Kladsku. Setkání se zúčastnili
studenti kladských škol, učitelé a
zástupci nevládních organizací.
Celkem asi 100 lidí.
Byla uspořádána polsko-česká učitelská konference „Spolupráce škol na polsko-českém
pomezí“, která se konala 21. – 22.
listopadu v Nové Rudě a Janovičkách za účasti ředitelů polských
a českých škol, místních učitelů
a úředníků zdejší samosprávy.
Bylo také prezentováno
několik tematických přednášek;
prof. Konrad Czapliński ze Zieloné Góry, prof. Zenon Jasiński
z Opole, dr Ryszard Gładkiewicz
z Vratislavy, prof. Jan Rychlík
z Prahy, prof. Danuta Konieczki-Śliwińska z Poznaně, Dr. Milana
Duchacka z Broumova, Dr. Marcin
Czyżniewski z Un. M. Kopernika
z Toruně, Milana Kulhánka z Broumova, Teresa Bazała z Ludwikowice Kłodzkie a Julian Golak
z Nové Rudy.
Celkem bylo v roce 2021
v rámci XXXII. Polsko-českých
dnů křesťanské kultury uspořádáno 90 různých společenských, kulturních a vzdělávacích
akcí, které významně přispěly k
rozšíření kulturní a vzdělávací spolupráce nejen v Polsku
a České republice. Poprvé byla
myšlenka projektu „Buďme rodina“ přenesena také do Bosny
a Hercegoviny.
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Věra Kopecká i Henryk Hnatiuk - wybitni liderzy współpracy polsko-czeskiej.
Nowa Ruda, 15.09.2021 r.

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

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

ROSEN FÜR DIE DICHTER
Die Heimatdichterin Elisabeth Klenner, geb. 1884 in Bad
Landeck, verstorben 1961 in Riesenbeck im Münsterland, wurde liebevoll „die Klenner Liese“
genannt, die bei ihren in großer
Natürlichkeit und ungekünstelter Wärme selbst vorgetragenen
humorvollen Reimen und besinnlichen Gedichten viel Applaus
erntete und eine stadtbekannte
Persönlichkeit darstellte.
Georg Hartmann schrieb ihr
zum 60. Geburtstag 21 Strophen,
darin es u. a. hieß:

„ … denn du konnst jo salber
dechta,
ähnlich wie der Schiller Fritz,
host, wie onser Robert Karger,
änn gesonda Mutterwitz!
Best a nee vo heut on gestern,
host ´n ausgeschloofna Koop,

deine Reimla possa immer
wie dar Deckel of a Toop!
Kemmt die Liese of die Biehne,
on packt ihre Kendla aus,
on de macht aa schienes
Knixla,
trompelt Beifall ´s ganze
Haus!“
Das Foto stammt von Michael Güttler. Den Grabstein gestaltete Konrad Schmidt, Sohn des bekannten
Bildhauers Alois Schmidt aus Bad Landeck.
Grób rodziny Güttler, w którym spoczywa Elisabeth Klenner. Fot. Michael Güttler.

Günther Gröger

RÓŻE DLA POETÓW
Elisabeth Klenner to poetka
opiewająca strony rodzinne.
Urodziła się w 1884 r. w Lądku - Zdroju, zmarła w 1961 r.
w Riesenbeck w okręgu Münster.
Nazywano ją „Liza od Klennerów”. Ceniona była za humorystyczne rymy i kontemplacyjne
wiersze, które recytowała z dużą
naturalnością i serdecznością

i była znaną postacią w mieście.
Z okazji jej 60. urodzin Georg
Hartmann napisał 21- zwrotkowy wiersz gwarą, przyrównując
jej dowcip do Roberta Kargera.
Elisabeth Klenner („Ciocia
Liza”) pracowała przez kilkadziesiąt lat u rodziny Güttlerów
w Lądku - Zdroju, zarówno
w ich sklepie, jak i w gospodar-

stwie domowym, pomagając
w wychowaniu ich ósemki dzieci.
Była osoba niezamężną. Po zakończeniu wojny została wysiedlona razem z rodziną Güttlerów
i dlatego trafiła do tej samej
miejscowości w Niemczech.
Ze względu na tak długi i bliski
związek z rodziną Güttlerów,
mama Michaela Güttlera i jego

starsze rodzeństwo postanowili pochować ją w rodzinnym
grobie. Ojciec Michaela zmarł
10 miesięcy wcześniej. Nagrobek
zaprojektował rzeźbiarz Konrad
Schmidt z Lądka – Zdroju, syn
jeszcze bardziej znanego rzeźbiarza Aloisa Schmidta, który również osiadł tutaj po wysiedleniu.
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Julian Golak

II KONGRES CZECHOZNAWSTWA POLSKIEGO
I POLONOZNAWSTWA CZESKIEGO

Praga, 18.03.2022 r. Antoni Wręga - charge d'affaires ambasady RP w Pradze, zainaugurował obrady. Z lewej: prof. Jan Rýchlik z Uniwersytetu Karola w Pradze. Fot. Julian Golak

W dniu 18.03.2022 roku
w Ambasadzie Rzeczpospolitej
Polskiej w Pradze odbyło się ważne spotkanie przygotowujące
II Kongres Czechoznawstwa
Polskiego i Polonoznawstwa
Czeskiego .
Podczas spotkania, które
prowadził dr Ryszard Gładkiewicz, przewodniczący Zarządu
Polsko - Czeskiego Towarzystwa
Naukowego, uzgodniono, że
II Kongres odbędzie się jesienią
2023 roku w Polsce i w Czechach.
Rozpoczęcie i sesja plenarna
odbędzie się w październiku
2023 roku w salach Uniwersytetu Karola w Pradze. Prof. Jan
Rychlik, współautor wydanej
w 2021 roku „Historii Czech”,
który pracuje na Uniwersytecie Karola już ponad 30 lat,
stwierdził, że to niezwykle
ważne wydarzenie otrzymało
poparcie władz Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Czeskiej Akademii Nauk. Będzie
to także bardzo dobra okazja
do uczczenia 100 - lecia działalności polonistyki na Uniwersytecie Karola w Pradze. Jest
to niezwykle ważne, ponieważ

obecnie polonistyka na tym
prestiżowym uniwersytecie, nie
cieszy się już dużym zainteresowaniem. Może to być przełomowy moment dla wzmocnienia
polskiej obecności w nauce
i kulturze w Republice Czeskiej.
W spotkaniu, które oficjalnie otworzył radca minister
w Ambasadzie RP w Czechach
Antoni Wręga, brało udział
18 osób z Polski i Republiki Czeskiej, reprezentujących polskie
i czesk ie placówk i dyplomatyczne, uczelnie, instytuty, stowarz yszenia oraz
S a m o r z ą d Wo j e w ó d z t w a
Dolnośląskiego. Przemówienia merytoryczne wygłosili:
Prof. PhDr. Jan Rychlík - Uniwersytet Karola w Pradze, członek Zarządu Polsko-Czeskiego
Towarz ystwa Naukowego,
dr Ryszard Gładkiewicz - Przewodniczący Zarządu PCzTN.
Julian Golak - Rzecznik Generalny Stowarzyszenia Solidarność
Polsko-Czesko-Słowacka, pełnomocnik Marszałka Województwa
Dolnośląskiego ds. Kontaktów
z Republiką Czeską i Republiką
Słowacką, dr hab. Piotr Pałys,

prof. Miś przedstawiciel Instytutu Śląskiego, Doc. JUDr. Petr
Mrkývka, Ph.D - członek zarządu
PCzTN. Uniwersytet Masaryka
w Brnie, Konsul Honorowy RP
w Brnie.
Kongresy polsko - czeskie
odbywają się co pięć lat, więc
najbliższy będzie zorganizowany jesienią 2023 roku.
Po ostatnich dwóch latach,
zdeterminowanych pandemią coronawirusa, będzie to
powrót do większej aktywności społeczno – kulturalno naukowej. Podczas wstępnych
wystąpień podkreślono, że
w latach 2020 - 2021 zorganizowano, pomimo ograniczeń sanitarnych, największe wydarzenie
społeczno - kulturalno - edukacyjne, tzn. XXXI i XXXII Polsko
- Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”. W
ciągu tych dwóch lat przeprowadzono w ramach tej imprezy
ponad 200 różnorodnych wydarzeń kulturalno- edukacyjnych,
w 30 miejscowościach w Polsce
i w Czechach. Ideę „Bądźmy Rodziną” udało się także przenieść
na teren Ukrainy.

Uzgodniono skład
Komitetu Organizacyjno Programowego:
prof. Jan Rychlík, Uniwersytet Karola w Pradze, członek Zarządu
Polsko-Czeskiego Towarzystwa
Naukowego - przewodniczący
czeski
dr Ryszard Gładkiewicz, przewodniczący Zarządu PCzTN - przewodniczący polski
Julian Golak - rzecznik generalny Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka,
pełnomocnik Marszałka Woj.
Dolnośląskiego ds. Kontaktów
z Republiką Czeską i Republiką
Słowacką - wiceprzewodniczący
Komitetu Organizacyjno - Programowego;
prof. dr hab. Jacek Lipok prorektor Uniwersytetu Opolskiego wiceprzewodniczący
dr hab. Piotr Pałys, przedstawiciel Instytutu Śląsk iego
w Opolu - wiceprzewodniczący
Zarządu
Mgr Jadwiga Dunaj - wiceprzewodnicząca ds. organizacyjno-finansowych, członek Zarządu
PCzTN
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Radca-Minister Marzena Ewa
Krajewska - wiceprzewodnicząca
ds. kontaktów dyplomatycznych
i konsularnych
Członkowie Zarządu:
Doc. JUDr. Petr M rk ý vk a,
Ph.D. Uniwersytet Masaryka
w Brnie, Konsul Honorowy RP
w Brnie, członek Zarządu PCzTN
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
- rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2016-2020),
przewodniczący Konferencji
Rektorów Uniwersytetów Śląskich(KRUŚ)/ Polsko-Czeskiej
Asocjacji Uniwersytetów (20162021)
Prof. dr hab. Zdzisław Latajka Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2002-2005,
przewodniczący Komitetu Doradczego KRUŚ i PCzTN, członek
Zarządu PCzTN
Prof. PhDr. Rudolf Žáček - rektor Uniwersytetu Śląskiego
w Opawie (2007-2015), przewodniczący KRUŚ (2008-2014),
wiceprzewodniczący Komitetu
Doradczego KRUŚ i PCzTN, dziekan Wydziału Polityk Publicznych
UŚ
Doc. JUDr. Martin Škop - przedstawiciel Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka (dziekan)
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska - przedstawiciel
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach
dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień - przedstawicielka Politechniki Opolskiej (dziekan Wydziału
Ekonomii i Zarządzania), przedstawiciel Ambasady RP i Instytutu Polskiego w Pradze
Mgr. Alžběta Baronová - przedstawicielka Narodowego
Pedagogicznego Muzeum
i Biblioteki J. A. Komeńskiego
w Pradze
Dr Renata Rusin-Dybalska
Uniwersytet Karola w Pradze,
przedstawicielka organizatorów
jubileuszu polonistyki czeskiej

Prof. Zdeňek Beneš - Uniwersytet
Karola w Pradze, współprzewodniczący Komisji Nauk Historycznych PCzTN
Prof. Ondřej Felcman - Uniwersytet Hradec Králové, członek
Zarządu PCzTN
Dr hab. Damian Szymczak - prof.
UAM Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek
Zarządu PCzTN
Sekcja nauk filologicznych:
Prof. dr hab. Joanna Czaplińska Uniwersytet Opolski, członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN
Doc. Ivana Dobrotová - Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu,
współprzewodnicząca Komisji
Nauk Filologicznych PCzTN
Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska
- Instytut Slawistyki PAN, członek
Komitetu Słowianoznawstwa
PAN, współprzewodnicząca Komisji Nauk Filologicznych PCzTN
Prof. dr hab. Zbigniew Greń
Dziekan Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego,
przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN, członek
Zarządu PCzTN
Sekcja nauk
prawno-ustrojowych:
Prof. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.
Uniwersytet Palack iego
w Ołomuńcu (kierownik Katedry
Prawa Konstytucyjnego)
Dr hab. Paweł Leszczyński, - Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki - Uniwersytet Łódzki, Konsul
Honorowy RCz w Łodzi
Doc. JUDr. Martin Škop - Uniwersytet Masaryka w Brnie
[w trakcie uzgodnień – ewentualny gestor z Uniwersytetu
Karola]

Sekcja nauk ekonomicznych:
Dr Marcin Baron - Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach
(Katedra Badań Strategicznych
i Regionalnych), członek Rady
Uczelni
Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Katedra
Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczych)
Dr hab. Marta Maciejasz, Uniwersytet Opolski (dyrektor Instytutu
Ekonomii i Finansów)
Dr hab. Magdalena Sobocińska - Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu (Katedra Badań
Marketingowych)
Dr Roman Śmietański Politechnika Opolska (Katedra Zarządzania
Przedsiębiorstwem, E-biznesu
i Gospodarki Elektronicznej)
Sekcja nauk przyrodniczych
i ścisłych
dr hab. Zygmunt K ąck i,
prof. UWr Uniwersytet Wrocławski (dyrektor Ogrodu Botanicznego)
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Zdzisław Latajka Uniwersytet Wrocławski
Prof. RNDr. Tadeusz Siwek Uniwersytet Ostrawski, współprzewodniczący Komisji Nauk
Przyrodniczych i Ścisłych PCzTN.
Seminarium podręcznikowe:
Doc. PhDr. Blažena Gracová, Uniwersytet Ostrawski, współprzewodnicząca Zespołu ds.
Podręczników Szkolnych PCzTN
prof. dr hab. Zenon Jasiński emerytowany prof. Uniwersytetu
Opolskiego, wiceprzewodniczący
Zarządu PCzTN

dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska - Uniwersytet A. Mickiewicza
w Poznaniu, współprzewodnicząca Zespołu ds. Podręczników
Szkolnych PCzTN
Sympozjum filmowe
Prof. PhDr. Irena Korbelářová,
Dr. Uniwersytet Śląski w Opawie
(dziekan Wydziału FilozoficznoPrzyrodniczego), wiceprzewodnicząca Zarządu PCzTN
Seminarium biblioteczne:
Mgr. et Mgr. Alžběta Baronová - Narodowe Pedagogiczne Muzeum i Biblioteka
J. A. Komeńskiego w Pradze
Mgr Andrzej Tyws - Dolnośląska Biblioteka Publiczna
im. T. Mikulskiego we Wrocławiu.
Działania organizacyjnoprogramowe II Kongresu, będą
kontynuowane, aby zachęcić także kolejnych gestorów
do wzięcia udziału w procesie
przygotowawczym, zarówno
w Polsce jak i w Czechach. Jest
także propozycja, aby zaprosić
na II Kongres przedstawicieli
ze Słowacji i Ukrainy. Padła również padła propozycja, aby zaprosić Olgę Tokarczuk, laureatkę
Nagrody Nobla. Być może uda
się także przedstawić w Pradze
„Oratorium o św. Wojciechu”, które zostało przygotowane przez
prof. M. Gąsieńca w języku łacińskim.
II Kongres może stać się również okazją do szerszego wprowadzenia w życie idei „Bądźmy
Rodziną”, która w szczególnej
sytuacji jaka jest na Ukrainie,
nabiera dużego znaczenia.

Gestorzy naukowi;
Sekcja nauk historycznych:
Prof. dr hab. Antoni Barciak emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
współprzewodniczący Komisji
Nauk Historycznych PCzTN
Doc. PhDr. Roman Baron - HÚ
AV ČR, członek Zarządu PCzTN

Posiedzenie I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego w sali Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w 2016 roku
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WYSTAWA „SZLAK DO WOLNOŚCI SOLIDARNOŚCI
POLSKO - CZECHOSŁOWACKIEJ” W LEGNICY
W dniu 15 marca 2022 roku
w Galerii LOŻA w Legnickiej Bibliotece Publicznej zorganizowano uroczyste otwarcie wystawy
pn. „Szlak do Wolności Solidarności Polsko - Czechosłowackiej”.
W otwarciu wystawy wzięli udział
pracownicy biblioteki, dziennikarze, mieszkańcy Legnicy, a także nauczyciele oraz uczniowie
ze szkół legnickich.
Otwarciu wystawy towarzyszyły prelekcje i spotkania
z trzema aktywnymi działaczami
SPCz-S. Julian Golak, od 25 lat
szef tego stowarzyszenia, Igor
Wójcik, dyrektor Ośrodka Kultury
i Sztuki we Wrocławiu oraz Grze-

gorz Majewski, autor wystawy,
przedstawili mało znaną historię działalności tej zasłużonej
dla wolności organizacji w latach
80 - tych XX wieku. Przedstawiona historia nie jest w żaden
sposób nauczana w polskich
szkołach, gdyż nie ma jej w programach szkolnych. Spotkanie
z działaczami SPCz-S trwało
ponad godzinę i spotkało się
z dużym zainteresowaniem.
Wystawa jest dostępna do zwiedzania w Legnickiej Bibliotece
Publicznej, przy ul. Piastowskiej
22 (bezpłatnie) do 10 kwietnia
2022 roku.
Uroczyste otwarcie wystawy w dniu 15 marca 2022 roku.

W siedzibie Legnickiej Biblioteki Publicznej

Legnicka Biblioteka Publiczna w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22.

Uczestnicy uroczystego otwarcia wystawy w dniu 15 marca 2022 roku.

Prelekcje dla młodzieży szkolnej z Legnicy na temat działalności SPCzS wygłosili:
ks. prałat M. Kopko, J. Golak, I. Wójcik i G. Majewski.
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MIKROSANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W ZIELONEJ
DOLINIE. POMNIK KULTURY DUSZY ZIEMI KUDOWSKIEJ
DOBY PANDEMII CHOLERY XIX WIEKU
Uprzejmie Państwu komunikuję, że powstaje e-książka mojego autorstwa na powyższy temat.
Gorąco zapraszam Kudowian, pielgrzymów, turystów,
kuracjuszy do wspólnego dokumentowania, ilustrowania,
opisywania i opiewania tego
ważnego fenomenu naszej tożsamości i dziedzictwa.
Istnieje możliwość umieszczenia na płycie DVD różnego
typu prac autorskich, jak np.: dokumentów, galerii fotografii zdjęć
archiwalnych i współczesnych, filmików, prezentacji multimedialnych, grafiki, malarstwa, poezji,
esejów, relacji z celebracji liturgicznych, zjazdów, spotkań, prac
gospodarczych na rzecz ZD, itp.
Materiały i prace należy depo-

nować w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Kudowie-Zdroju
(ul. Zdrojowa 16/XXII/11, 57-350
Kudowa-Zdrój), na ręce Pani Dyrektor Violetty Biernacik.
Dane do kontaktu: tel.:
74 8661435; e-mail: biblioteka@
kudowa.pl; http://www.biblioteka.kudowa.pl.
Po kolegialnym namyśle
i ujednoliceniu aspektu graficznego prace zostaną opublikowane nieodpłatnie w aneksie wyżej
wspomnianej e-książki na płycie
DVD, ale z udokumentowaniem
autorstwa i źródła pochodzenia.
Będziemy niezwykle wdzięczni za przekazywanie informacji,
a zwłaszcza za pomoc i zrozumienie dla tej inicjatywy.

Mikrosanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie w Kudowie-Zdroju

Mikrosanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie w Kudowie-Zdroju

Ołtarz w Sanktuarium MB Bolesnej Matki Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie
w Kudowie-Zdroju
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XIX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY „PIERWSZA POMOC”
Wydarzenie odbędzie się
w poniedziałek, 30 maja 2022
roku. Z uwagi na obecną sytuację
utworzyliśmy nową kategorię
rywalizacji, w której wziąć będą
mogły drużyny złożone z młodzieży ukraińskiej.
Po dwóch latach przerwy,
związanej z pandemią Covid-19,
ponownie zorganizujemy w formie stacjonarnej Ogólnopolski
Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.
Do Nowej Rudy przyjadą drużyny ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski.
Rejestracja trwa
- Chcemy na nowo zintegrować uczestników, zmotywować

do działania oraz promować
uczenie i udzielanie pierwszej
pomocy – mówi Julian Golak,
główny organizator wydarzenia.
Organizatorzy zachęcają do jak
najszybszej rejestracji drużyn
szkolnych ze względu na ograniczoną ilość miejsc.
Turniej składa się z dwóch
części. Podczas pierwszej sprawdzana jest wiedza teoretyczna
uczestników. W drugiej odsłonie Komisja Konkursowa ocenia
praktyczne umiejętności ratowania ludzkiego życia przez młodzież biorącą udział w Turnieju.
Na tej podstawie przyznawane
są nagrody w czterech katego-

riach: do 16 roku życia, powyżej 16 roku życia oraz Najlepsi
we współpracy - dla drużyny,
która najlepiej ze sobą współpracuje. Nowością jest kategoria mieszana, w której wezmą
udział uczniowie z Ukrainy.
W tym wypadku nie wymagamy przynależności do żadnej
ze szkół w Polsce – wystarczy
grupa 4 uczniów w wieku 10 - 18
lat, chętnych do nauki pierwszej
pomocy i rywalizacji turniejowej.
W przerwie rywalizacji co roku
organizatorzy przygotowują
specjalistyczny pokaz, podczas
którego profesjonaliści prezentują, jak ratować ludzkie życie,

np. podczas wypadku lub pożaru.
W ubiegłych latach nagrodami były m.in. wyjazdy do Brukseli, Strasburga i Pragi, a także
szkolenia z zakresu ratownictwa
górskiego.
W organizację Turnieju zaangażowanych jest kilkanaście
organizacji i instytucji.
Tu r n i e j o d b ę d z i e s i ę
w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie-Słupcu.
O 8.30 rozpocznie się rejestracja
szkół, a o 9.15 wydarzenie zostanie oficjalnie otwarte. Szczegóły
na stronie internetowej organizatora www.turniejpierwszapomoc.pl
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POLSKO - CZESKA ASOCJACJA UNIWERSYTETÓW
W Sali Senatu Uniwersytetu
Opolskiego w dniach 4-5.11.2021
roku odbyły się obrady plenarne Polsko - Czeskiej Asocjacji
Uniwersytetów. Było to bardzo
ważne posiedzenie, zaplanowane wcześniej na maj 2020 roku.
Z powodu pandemii nastąpiła
prawie półtoraroczna przerwa
w pracach tej instytucji. Deklaracja założycielska Polsko-Czeskiej
Asocjacji Uniwersytetów została podpisana 7.11.2019 roku
w Petrovicach koło Karviny przez
polskich i czeskich rektorów.
W przyszłości być może przekształci się w Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej.
Powołane w 2005 roku Międzynarodowe Centrum Studiów
Śląskich to międzynarodowa sieć
naukowa, działająca główne
w dwóch centrach, to jest w Uniwersytecie Wrocławskim i w Uniwersytecie Śląskim w Opavie, które przygotowały i przeprowadziły
z dużym sukcesem dwa znaczące

przedsięwzięcia międzynarodowe: I Kongres Czechoznawstwa
Polskiego oraz I Kongres Polonoznawczy. Warto przypomnieć
historyczne słowa byłego rektora
Uniwersytetu Śląskiego w Opavie prof. Rudolfa Žáčka, że „Rolą
KRUŚ, a teraz Polsko - Czeskiej
Asocjacji Uniwersytetów jest
między innymi otwarcie drzwi
do badawczej współpracy oraz
rozwinięcie programów dla doktorantów z naszych uczelni…”
W dwudniowym posiedzeniu w Sali Senatu Uniwersytetu
Opolskiego wzięli udział rektorzy:
prof. Przemysław Wiszewski –
Uniwersytet Wrocławski, prof.
Marek Masnyk – Uniwersytet
Opolski, prof. Celina M. Olszak –
Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach, a także przewodniczący Polsko – Czeskiego Towarzystwa Naukowego dr Ryszard
Gładkiewicz, prof. Jan Rychlik
z Uniwersytetu Karola w Pradze, autor książki pt. „Historia
Czech”, prorektor Uniwersytetu

prof. Marek Masnyk – rektor Uniwersytetu Opolskiego, nowy przewodniczący Polsko Czeskiej Asocjacji Uniwersytetów

Opolskiego prof. Jacek Lipok,
dyrektor Instytutu Śląskiego
dr Bartosz Kuświk. W wyniku
jednogłośnej decyzji rektorów
pracom Polsko - Czeskiej Asocjacji Uniwersytetów będzie przewodniczył prof. Marek Masnyk.
W drugim dniu konferencji odby-

ła się dyskusja na temat dalszych
kierunków współpracy uczelni
polskich i czeskich na pograniczu oraz promocja książki pt. „Historia Czech” z udziałem autora
prof. Jan Rychlika.

Michał Mikulski

ROLA SZKOLNEGO KOŁA PCK
W EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY
Historia Czerwonego Krzyża
zaczęła się w dniu 24.06.1859 r.
Szwajcarski filantrop i pacyfista
Henri Dunant widząc tysiące
rannych pozostawionych bez
żadnej opieki na polu bitwy
pod Solferino, postanowił powołać do życia organizację,
udzielającą pomocy wszystkim
rannym. W 1863 r. powstał Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, a od 1876 r. również
Czerwonego Półksiężyca. W wielu
państwach działają krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża.
W Polsce jest to Polski Czerwony
Krzyż.PCK powstało 18 stycznia
1919 r., początkowo jako Polskie
Towarzystwo Czerwonego Krzyża, następnie 24 lipca 1919 roku
jako stowarzyszenie narodowe,
a w 1927 r. została przyjęta nowa
nazwa Polski Czerwony Krzyż

(PCK), która funkcjonuje do dziś.
W ramach PCK mogą powstawać
w szkołach podstawowych (klasy 4-8) i ponadpodstawowych
Szkolne Koła PCK, które zrzeszają
młodzież zdolną do pomagania
innym ludziom. Zgodnie z przyjętym regulaminem zadaniami
Szkolnego Koła PCK są:
a) p o mo c p o t r ze buj ąc y m
uczniom,
b) promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy
na rzecz drugiego człowieka,
c) działanie na rzecz poprawy
bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie
pierwszej pomocy i profilaktyki
zdrowotnej,
d) opieka nad Klubami Wiewiórka PCK,
e) kształtowanie postaw brania
odpowiedzialności za najbliższe

otoczenie,
f) stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności
i samorealizacji dzieci i młodzieży,
g) przygotowanie młodzieży
do dalszej działalności w PCK.
Szkolne Koła PCK są wolontariatem, który nie tylko nastawia na pomoc innej osobie, ale
również uczy i edukuje w jaki
sposób dany wolontariusz może
rozwinąć swoje umiejętności.
W obecnych czasach należy mocno podkreślać i nastawiać społeczeństwo na bezinteresowną
pomoc drugiej osobie. Ważna jest
edukacja, która uczy ratowania
życia. Osoby dorosłe bardzo często mają dużo lęku przed udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej, często obawiając się
konsekwencji prawnych. Szkolne

Koła PCK od najmłodszych lat
pomagają dzieciom, młodzieży,
dorosłym przełamywać bariery
związane z pierwszą pomocą,
dzięki zajęciom praktyczno-edukacyjnym. Dodatkowo uczniowie
za udokumentowaną działalność
społeczną na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu, otrzymują punkty w rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych. Ważna
jest współpraca zespołowa
w tym wsparcie grupowe, dzięki,
któremu czujemy się potrzebni.
Tą podstawową jednostką stowarzyszenia PCK jest Szkolne
Koło PCK, które nastawione jest
na pracę zespołową i pomaganie
innym w potrzebie.
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CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W BIELAWIE WYRÓŻNIONY

Zbigniew Ładziński dokonuje dekoracji sztandaru Cechu Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego.

Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński,
25 marca 2022 roku uhonorował
Cech Rzemiosł Różnych w Bielawie Platynowym Medalem
im. Jana Kilińskiego za Zasługi dla Rzemiosła Polskie-

go. Cech prowadzi też wyjątkową szkołę zawodową
w Bielawie.
Uroczystość zbiegła się
w czasie z walnym zebraniem
członków Cechu oraz wyborami nowego Zarządu. Na

funkcję Starszego Cechu wybrano ponownie jednogłośnie
Kazimierza Rachowieckiego.
W czasie uroczystości przemawiali: Aleksander Siódmak,
wiceburmistrz Bielawy oraz Julian Golak, honorowy członek

cechu, który podkreślił wyjątkowe zaangażowanie zarządu Cechu oraz dyrekcji szkoły
w ciągu minionych 20 lat w organizację Polsko - Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy
Rodziną”.
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GMINA ZIĘBICE Z NATURY PRZYJAZNA!

Kościół pw. św. Jerzego/ Bazylika Mniejsza w Ziębicach. Fot. Grzegorz Noculak

Ziębice położone są wśród
malowniczych pagórków Wysoczyzny Ziębickiej, na południowym wschodzie Dolnego
Śląska. Piękne krajobrazy oraz
liczne, dostępne na leśnych
obszarach gminy, szlaki piesze
i rowerowe, a także bogactwo
kulturowe i historyczne miasta,
dawnej stolicy Księstwa Ziębickiego, które zachowało oryginalny średniowieczny układ urbanistyczny, to zdecydowanie dobry
powód, by z Ziębic uczynić cel
swoich weekendowych wypadów i krajoznawczych wycieczek.
W centrum miasta znajduje
się duży plac rynkowy z kamieniczkami i uliczkami o zwartej
zabudowie. Obecnie w mieszczącym się tam Ratuszu Miejskim
działa jedyne w Polsce muzeum
regionalne, specjalizujące się
w ekspozycji sprzętów gospodarstwa domowego.
Poza rynkiem, na niewielkim wzniesieniu, góruje kościół parafialny pw. św. Jerzego
i NMP. To największy i najstarszy
z miejskich kościołów, a także
najstarsza z zachowanych tutaj
budowli. Świątynię wzniesiono
w pierwszej połowie XIII w., póź-

niej była wielokrotnie rozbudowywana i przebudowywania.
Przechadzając się po starym
i urokliwym śląskim miasteczku,
możemy podziwiać pozostałości murów miejskich z XIII i XIV
wieku, a także jedyną zachowaną
bramę miejską – nazywaną Paczkowską – z połowy XV w.
Zwiedzając Ziębice, nie sposób nie odwiedzić ziębickiego
parku miejskiego, który założono na gruntach podarowanych
miastu przez rodzinę Schottländerów. Umożliwiło to powstanie
urokliwego parku, którego malownicze alejki wiją się wśród
niewielkich wzgórz. Znajdują się
tam m. in. Zamek Wodny, „skwer
dinozaurów”, a także unikatowy,
największy w Europie, ceramiczny pomnik, przedstawiający Orła
Piastowskiego – autorstwa Tadeusza Tellera. Ceramiczna rzeźba została ustawiona w 1971 r.
na wzgórzu, z którego rozciąga
się piękna panorama miasta
i okolicy, z klasztorem pocysterskim i górą Ślężą w tle.
Na terenie Gminy Ziębice
znajduje się 29 sołectw, w których podziwiać możemy liczne
zabytki, między innymi pałace

i dwory, kościoły, kapliczki, krzyże
pokutne oraz kamienie graniczne, czyli słupy Granicy św. Jana,
która powstała na przełomie XIII i
XIV wieku i wyznaczała granicę
księstwa biskupiego.
Szczególne, a nawet symboliczne, znaczenie ma Henryków –
stara wieś, na terenie której znajduje się pocysterski kompleks
klasztorny. To właśnie w murach
tego opactwa powstała Księga
henrykowska, czyli manuskrypt
o nieocenionym znaczeniu dla
historii i kultury naszego kraju,
zawierający pierwsze zapisane
w języku polskim zdanie - „Day,
ut ia pobrusa, a ti poziwai”.
W 2015 roku. Księgę wpisano
na listę „Pamięć Świata” UNESCO.
Na uwagę zasługuje cały
zespół klasztorny, na który
składa się XIII-wieczny Kościół
Wniebowzięcia NMP i św. Jana
Chrzciciela, a wewnątrz budowli
unikatowe w skali europejskiej,
drewniane stalle. Na ścianach kościoła wiszą obrazy najsłynniejszego śląskiego malarza epoki
baroku – Michała Willmana.
Dobrą okazją do odkrywania uroków Gminy Ziębice jest
ostatni weekend kwietnia…

To właśnie wtedy pocysterski
klasztor w Henrykowie będzie
gospodarzem sportowych zmagań, które od lat przyciągają liczną grupę zawodników, zarówno
z Polski, jak i świata. 23 kwietnia
(sobota) odbędzie się 11. Półmaraton henrykowski oraz 7. Dyszka
Księgi henrykowskiej. Natomiast
w niedzielę, 24 kwietnia, w ramach 5. Maratonu Rowerowego
„Ora et ride”, swoich sił na trzech
trasach będą mogli popróbować
rowerzyści.
Serdecznie zapraszamy
do pięknego, historycznego miasta i malowniczej gminy Ziębice.
Znajdziecie tu Państwo spokój
oraz odpoczynek i z pewnością
zostaniecie serdecznie przyjęci
przez gościnnych mieszkańców… Warto dodać, że zarówno
Ziębice, jak i Henryków znajdują
się na międzynarodowym szlaku
kolejowym łączącym Wrocław
z Pragą, dlatego bez problemu,
również pociągiem, dotrzecie tu
Państwo zarówno z dolnośląskiej
stolicy, jaki i ziemi kłodzkiej oraz
Czech.
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Petr Cirkl

ROZHOVOR S PANEM JANEM ŠKOLNÍKEM, ZAKLADATELEM
FIRMY SÝRÁRNA BROUMOV
Pane Školníku, čtenáře
časopisu ZIEMJA KLODSKA,
který vychází v Polsku, v polsko, české a německé mutaci,
zajímá, jak vznikl název sýru
BRAUNAUER. Tento název jistě
potěší naše krajany v oblasti
Forchheimu.
Sýrárna Broumov zvolila
jméno Braunauer, protože
jím vzdává hold staletí trvající
tradici výroby sýrů respektive
zpracování kravského mléka na
statcích v regionu. V Broumově
se od jeho zaznamenatelného
osídlení do poloviny minulého
století hovořilo německy a
v němčině se jmenuje Braunau in Böhmen. Jiné jméno nekombinuje lépe současnost a
tuto dlouhou a bohatou tradici
kraje. Sýrárna tedy obnovuje
tradici zpracování kravského
mléka v Broumově, budova
sýrárny vyrostla navíc symbolicky vedle objektu bývalé
mlékárny. Současné sýrařské
umění a respekt k historii, to je
broumovský Braunauer.

Z internetových stránek
čtenáři mají již nějako informace, že sýrárna prošla důležitou
zkouškou a zahájila zkušební
výrobu. Také již vědí, že od 1.
února 2022 každý den se mléko
sváží od místních farmářů.
Ano, od 1. února skutečně
svážíme mléko od místních farmářů a testujeme technologické
vybavení. Od poloviny února potom zahájíme zkušební výrobu.
První výrobky by se měli dostat
na pulty ke konci měsíce.
Zajímá je také, zda mléko,
které budou vykupovat na Broumovsku bude stačit na výrobu
požadovaného množstvím sýru
a dalších výrobků, jako je máslo
z lahodné smetany ochucené
hrubozrnnou solí a čerstvými
bylinkami z Broumovska, syrovátkové nápoje ochuceného
přírodním sirupem a plnotučného horské mléko.
Hlavním produktem sýrárny
bude Braunauer výběrový, zrající
ne méně než 6 měsíců a na něj

půjde většina vykupovaného
mléka. Dalšími produkty budou
sýr Braunauer zrající 3 měsíce,
měsíční Broumovský polotvrdý, čerstvé přírodní a ochucené
sýry, přírodní a ochucené syrovátkové nápoje, ricotta a také
plnotučné mléko. Další výrobky
zatím neplánujeme. V této chvíli
vykupujeme od místních farmářů
více mléka, než jsme plánovali,
takže na pokrytí naší produkce
určitě stačí.
Počítá firma s tím, že bude
také tyto výrobky vyvážet do
zahraničí (Polska a Německa)?
Primárním trhem je Česko,
ale vývozu se bránit nebudeme.
Je ale potřeba si uvědomit, že kapacity naší sýrárny jsou omezené,
nechceme se prosazovat na trh
množstvím, ale špičkovou kvalitou a péčí, kterou dostane každý
bochník našeho sýra. Jedná se o
převážně ruční pečlivou práci a
zpracování místního regionálního
mléka.

Bude mít firma vlastní
prodejnu v Broumově?
Ano, přímo v objektu sýrárny
otevřeme malou prodejnu, ale
zároveň se budeme snažit, aby
naše výrobky byly dostupné
v běžné prodejní síti, chceme dát
možnost dobrým obchodníkům,
aby mohli naše výrobky nabízet
a prodávat. Jenom je potřeba být
trpělivý, od zahájení výroby našeho sýra Braunauer výběrový,
to na pulty bude trvat ještě půl
roku.
Objeví se také na internetu
snímky budovy, kde se
Braunauer vyrábí?
O fotografie se časem rádi
podělíme. Nyní se spíše soustředíme na vybudování e-shopu, abychom mohli uspokojit i zákazníky ze vzdálenějších
míst. Jsme totiž přesvědčeni, že
Braunauer bude mít pravidelné
místo na stolech mnoha sýrových
nadšenců.

Petr Cirkl

ROZMOWA Z JANEM ŠKOLNÍKEM, ZAŁOŻYCIELEM FIRMY SÝRÁRNA BROUMOV
Nowo powstała fabryka
serów w Broumovie otrzymała
nazwę Braunauer, która nawiązuje do wielowiekowej tradycji
produkcji sera i przetwórstwa
mleka krowiego w gospodarstwach w regionie. Od powstania osady do połowy ubiegłego
wieku w Broumovie mówiono po
niemiecku, a nazwa miasta po
niemiecku brzmiała Braunau in
Böhmen. Nazwa ta najlepiej łączy teraźniejszość z przeszłością.
Obok dawnej mleczarni wyrósł
budynek serowarni.
Na stronie internetowej
można przeczytać, że serowarnia przeszła pozytywnie ważne
testy i rozpoczęła produkcję
próbną. Mleko jest codziennie
odbierane od lokalnych rolników.
Pierwsze produkty powinny trafić wkrótce do odbiorców.
Rozmawiam z założycielem serowarni Janem ŠKOLNÍKEM.

Czy ilość mleka kupowanego w Broumowie wystarczy
do wyprodukowania wymaganej ilości sera i innych produktów, np. masła z pysznej
śmietanki z dodatkiem gruboziarnistej soli i świeżych
ziół, napojów serwatkowych
i pełnego mleka?
Głównym produktem serowarni będzie selektywny Braunauer, dojrzewający nie krócej
niż 6 miesięcy, do którego trafi
większość kupowanego mleka. Pozostałe produkty to sery
Braunauer leżakujące 3 miesiące,
miesięczne półtwarde smakowe
sery Broumov, świeże naturalne
i smakowe napoje serwatkowe,
ricotta, a także mleko pełne. Nie
planujemy na razie żadnych innych produktów. W tej chwili kupujemy od lokalnych rolników
więcej mleka niż planowaliśmy,
więc zdecydowanie wystarczy
to na pokrycie naszej produkcji.

Czy firma przewiduje
eksport tych produktów
za granicę (Polska
i Niemcy)?
Rynek pierwotny to Czechy,
ale eksportowi nie będziemy się
opierać. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że możliwości
naszej serowarni są ograniczone, nie chcemy promować się
na rynku wielkością produkcji,
lecz wysoką jakością i starannością, co będzie charakteryzować
każdy nasz produkt. Jest to w
większości ręczne przetwarzanie regionalnego mleka.
Czy firma będzie miała
własny sklep w Broumovie?
Tak, otworzymy mały sklep
bezpośrednio przy fabryce serów,
ale jednocześnie postaramy się
udostępnić nasze produkty w re-

gularnej sieci sprzedaży, chcemy
dobrym handlowcom umożliwić
oferowanie i sprzedaż naszych
produktów. Trzeba tylko uzbroić się w cierpliwość, do wyprodukowania sera selektywnego
Braunauer potrzeba pół roku.
Czy w Internecie
zobaczymy zdjęcia
pokazujące proces
produkcji sera Braunauer?
Z czasem chętnie udostępnimy zdjęcia. Teraz bardziej skupiamy się na budowie sklepu internetowego, aby móc zadowolić
klientów z bardziej odległych
miejsc. Jesteśmy przekonani,
że Braunauer na stałe zagości na
stołach wielu miłośników serów.
Bardzo dziękuje za rozmowę
i życzę powodzenia.
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MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU ZAPRASZA
Przed 450. laty rozpoczęto
w Dusznikach czerpać papier.
Arkusze wytwarzane przez tutejszych mistrzów sztuki papierniczej wykorzystywano do
sporządzania
dokumentów,
drukowania dzieł, spisywania
licznych wiadomości. Budynek
papierni przez lata rozbudowywano i ozdabiano, dzięki czemu
stał się perłą architektury przemysłowej.
Dziś w historycznym młynie papierniczym mieści się
Muzeum Papiernictwa, w którym prezentowane są arkusze
ze znakami wodnymi z całego
świata, różne urządzenia pa-

piernicze, zabytkowy sprzęt
laboratoryjny do badania właściwości papieru oraz wiele papierowych cudów. Każdy zwiedzający może stać się mistrzem
papierniczym i zaczerpnąć własny arkusz wg średniowiecznej
techniki, który będzie doskonałą pamiątką z pobytu w dusznickim młynie papierniczym.
Obecnie trwają starania
o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Przyjdź i zaczerpnij historii!
Muzeum Papiernictwa położone jest w Dusznikach-Zdroju przy trasie międzynarodowej
E-67.

WILLKOMMEN IM PAPIERMUSEUM IN BAD REINERZ
Bereits vor 450 Jahren hat
man in Bad Reinerz mit dem
Schöpfen von Papier begonnen. Die von den hiesigen Meistern der Papierkunst hergestellten Papierbögen wurden
auch zur Erstellung von Dokumenten, zum Drucken von verschiedenen Werken und zum
Festhalten von zahlreichen
Informationen
verwendet.
Das Gebäude der Papiermühle
wurde im Verlauf der Jahre ausgebaut, verziert und entwickelte sich zu einer Perle industrieller Architektur.
In der historischen Mühle
befindet sich heute ein Pa-

piermuseum, in dem Papierbögen mit Wasserzeichen aus
der ganzen Welt, verschiedene
Papiermaschinen, historische
Laborgeräte zur Untersuchung
der Eigenschaften von Papier
sowie viele Wunderwerke aus
Papier präsentiert werden. Jeder Besucher kann zu einem
Meister der Papierkunst werden und einen eigenen Papierbogen nach mittelalterlicher
Technik schöpfen, der zu einem
hervorragenden Andenken an
den Besuch im Reinerzer Papiermuseum wird.
Der Zeit laufen die Bemühungen die Papiermühle in

die Welterbeliste der UNESCO
aufzunehmen.
Kommen Sie und schöpfen
Sie aus der Geschichte!

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

MUZEUM PAPÍRENSTVÍ V DUSZNIKACH ZDROJI VÁS ZVE
Před 450 lety bylo v Dusznikach zahájeno ruční čerpání papíru. Archy vytvářené
zdejšími mistry papírenského
umění byly využívány k výrobě dokumentů, pro tisk vědeckých spisů, zapisování různých
zpráv. Budova papírny byla
v průběhu let rozšiřována a
zkrášlována, díky čemuž se
stala perlou průmyslové architektury.
Dnes se v historickém papírenském mlýně nachází Muzeum papírenství, ve kterém
jsou vystavovány archy papírů
s vodoznaky z celého světa,
různá papírenská zařízení,
historické laboratorní přístro-

je pro zkoumání vlastností
papíru a mnoho papírových
skvostů. Každý návštěvník se
může stát papírenským mistrem a načerpat si vlastní arch
dle středověké techniky, který
bude vynikající vzpomínkou
na pobyt v dusznickém papírenském mlýně.
V současnosti probíhají úsilí na vstup do Seznamu
světového dědictví UNESCO.
Přijďte a načerpejte si historii!
Muzeum papírenství se
nachází v Dusznikach Zdroji u
mezinárodní silnice E-67 mezi
Prahou a Wroclawi.
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WYSTAWA TRANSGRESJE E-GLASS FESTIVAL
18 lutego – 20 kwietnia 2022
Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
Piwnice Przedprożne, Rynek

Transgresje. Nowoczesność
i Tradycja Szkła Artystycznego
Grupy Wyszehradzkiej. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum
to unikatowe przedsięwzięcie
w skali kraju i transeuropejskich
kontaktów z zakresu sztuki szkła
na płaszczyźnie edukacyjnej,
twórczej i wymiany nowych technologii artystycznych oraz kultywowania regionalnego dziedzic-

twa kulturalnego. Wydarzenie
zrealizowane zostało w ramach
e-Glass Festival. Przewodnim
tematem tegorocznych działań
były poszukiwania zbieżności
i rozbieżności między tradycyjnym rozumieniem i realizacją sztuki a nowoczesnymi
działaniami z zakresu szkła
artystycznego i użytkowego.
W tym roku program zrealizowany został przy udziale artystów
reprezentujących 3 kraje Grupy
Wyszehradzkiej: Polskę, Czechy
i Słowację. e-Glass powstał z chęci wskrzeszenia tradycji spotkań
artystów, hutników, technologów
z uczniami i studentami, jak też
w celu kultywowania tradycji
wytwarzania szkła artystycznego
i twórczości szklarskiej. W swoim
założeniu plener oraz towarzyszące mu sympozjum mają być
platformą łączącą twórczość
artystyczną z edukacją i upowszechnianiem. Naszym celem
jest także stworzenie mieszkańcom i turystom możliwości
zapoznania się z podstawami
twórczości szklarskiej poprzez
przyglądanie się pracy artystów,
studentów i hutników. Chcemy
pokazywać ich kunszt, a także
niepowtarzalne piękno masy
szklanej. W najbardziej atrakcyjnym letnim okresie wakacyjnym
studenci i artyści, przy wsparciu

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

mistrzów szklarskich z krajów wyszehradzkich, na oczach widzów
projektują i tworzą dzieła szkła
artystycznego, które potem można podziwiać na wystawach poplenerowych w Polsce, Czechach,
Słowacji i na Ukrainie.
Artyści wystawy:
Jakub Berdych Karpelis (CZ),
Jakub Berdych (CZ), Joanna Bujak
(PL), Teresa Cukier (PL)
Natalia Dzidowska (PL),
Katarzyna Harasym (PL), Anna
Hołowińska (PL), ILLOLA – Patrik
Illo (SK), Aleksandra Stencel (PL/
SK), Mariusz Łabiński (PL), Emilia
Marcjasz (PL), Katarzyna Pilic (PL),
Diana Szydłowska (BY), Aleksandra Wątroba (PL), Igor Wójcik (PL)
Witold Vito Wójcik (USA)
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa
Dolnośląskiego
Współorganizator:
Centrum Dziedzictwa Szkła
w Krośnie
Partnerzy:
Solidarność Polsko-CzeskoSłowacka
Dolnośląska Fundacja Rozwoju
Regionalnego
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SZLAK DO WOLNOŚCI SOLIDARNOŚCI
POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ. WYSTAWA
1 lutego – 30 marca 2022
Galeria Loża, Legnicka Biblioteka Publiczna,
ul. Piastowska 22, Legnica
Na tablicach wystawy 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.
Ekspozycja 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 pomiędz y
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 wolno-

ści, 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.
Organizatorzy:
O ś ro d e k K u l t u r y i S z t u k i
we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa
Dolnośląskiego
Legnicka Biblioteka Publiczna
Libri prohibiti knihovna/library
Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”

„KSIĄŻ. KLUCZ DO ŚLĄSKA” – NOWY DOKUMENT
NA TVP HISTORIA
Premiera: 24 marca,
TVP Historia, godz. 20.00
Zamek Książ to budowla,
która powstawała na przestrzeni
czterech wieków i co doskonale
odzwierciedla jego nawarstwiająca się architektura. Najnowsza
koprodukcja Ośrodka Kultury
i Sztuki we Wrocławiu, TVP Historia oraz TVP3 Wrocław prezentuje kolejne etapy wielkiej
przebudowy tego najchętniej
odwiedzanego na Dolnym Ślą-

sku zamku. Dzięki zastosowaniu
najnowszej technologii filmowej i efektownych wizualizacji
3D, twórcy dokumentu „Książ.
Klucz do Śląska” przedstawiają
spektakularne przemiany architektoniczne konstrukcji budowli,
a także jego różnorodnych
wnętrz. Film powstał w ramach
cyklu Dolny Śląsk pełen historii,
którego głównym założeniem
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jest popular yzacja wiedz y
o kulturze i historii Dolnego Śląska w Polsce i zagranicą. Wszystkie nasze filmy można obejrzeć
także na naszym You Tubie, zachęcamy do subskrypcji.
Reżyseria: Maciej Kieres
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Scenariusz: Daniel Jasiński
Zdjęcia: Jerzy Szota, Piotr Marcjasz
Montaż: Jerzy Szota
Opieka naukowa i scenariusze
modeli 3D: Beata Lejman
Producenci: Igor Wójcik, Maciej
Kasprzyk, Maciej Kieres

Koprodukcja:
O ś ro d e k Ku l t u r y i S z t u k i
we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa
Dolnośląskiego,
TVP Historia, TVP3 Wrocław

STANISŁAW KULAWIAK
„PORTFOLIO. FOTOGRAFIE Z LAT 1974-2021”
11 marca – 30 kwietnia 2022
Galeria FOTO-GEN
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
pl. bpa Nankiera 8, Wrocław

Stanisław Kulawiak, Autoportret, Krakow, 2015

Monograficzna wystawa
przedstawiająca dorobek twórczy Stanisława Kulawiaka, zorganizowana w ramach 75-lecia
Związku Polskich Artystów Fotografików. W swojej twórczości
fotograficznej artysta wypracował strategię, w której połączył
pasję dokumentowania życia
społecznego w Polsce z utrwalaniem etosu relacji rodzinnych, jak
też z badaniem medialnej specyfiki fotografii. Eksperymenty
z formą przekazu przeprowadzał
w okresie studiów na Akademii
Górniczo Hutniczej w Krakowie, gdy założył grupę twórczą

SEM (1976-1981), z którą realizował fotograficzne instalacje
w przestrzeni publicznej poświęcone problemom PRL-owskiej
codzienności oraz ekologii. Po
1981 r. powrócił w rodzinne
strony do Ostrzeszowa i kontynuował – trwające już obecnie
pół wieku – dokumentowanie
charakterystycznych zjawisk życia społecznego w kraju. Szczególną uwagę poświęcał przy
tym funkcjonowaniu własnej
rodziny i środowiska, w którym
wzrastał. Po okresie studenckim
zdecydował się pozostać przy
klasycznych zasadach tworzenia i prezentacji swoich prac.
Ich dokumentalny walor idzie
w parze z głęboko przemyślaną stroną formalną, przez co ich
sens nie zamyka się w kategorii
fotoreportażu. Autor dostrzega
wieloznaczność i uniwersalność
różnych zjawisk, a nawet powołuje się na pojęcie symetrii jako
ogólnej reguły postrzegania
i poznawania świata. Wpisuje się
tym samym w najpowszechniej
ceniony nurt fotografii, gdzie
osobista interpretacja i obiektywne uwarunkowania wzajemnie
wspierają swoje racje. Wystawie
towarzyszy katalog.
Stanisław Kulawiak, rocznik
1954. Fotografią zajmuje się
od roku 1974; najpierw prowadził Studencką Agencję Fotograficzną, a dwa lata później

wspólnie z przyjaciółmi założył
Grupę Twórczą SEM i Jaszczurową Galerię Fotografii. W roku
1980 został członkiem Związku
Polskich Artystów Fotografików.
W latach 1983-1989 współpracował z Teatrem im. Wojciecha
Bogusławskiego w Kaliszu,
a w okresie 1993-1999 pracował
dla firmy Country Line w Niemczech. Od 1999 roku jest współwłaścicielem Oficyny Wydawniczej Kulawiak w Ostrzeszowie.
W latach 2010-2021 był prezesem
Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916.
Od 2014 do 2021 roku jako wiceprezes ds. artystycznych Okręgu
Dolnośląskiego ZPAF organizował wystawy okręgowe oraz
w Galerii Za Szafą, od 2017 roku
jest członkiem Rady Artystycznej
ZPAF w Warszawie. Autor wielu
wystaw i publikacji, interesuje się
edytorstwem i drukiem.
Kurator wystawy: Adam Sobota
Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu – Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Galeria FOTO-GEN Ośrodka
Kultury i Sztuki we Wrocławiu –
Instytucji Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
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„PRZEKAZ Z LUDZKĄ TWARZĄ.
HISTORIA POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ SOLIDARNOŚCI”
18–30 marca 2022
Centrum Kultury i Rekreacji , pl. Staromłyński 5, Lądek-Zdrój
Autorem wystawy fotograficznej „Przekaz z ludzką twarzą.
Historia Polsko-Czechosłowackiej
Solidarności” jest Jaromír Piskoř,
czeski dziennikarz i działacz opozycji demokratycznej. Wystawa
prezentuje historię tej organizacji, jej działaczy oraz podejmowane przez nich najważniejsze
inicjatywy do jesieni 1989 r.
Fotografie z opisami w języku
polskim i czeskim dokumentują
różne formy protestów polskich
i czeskich opozycjonistów, ich
tajne spotkania na granicy, zawiązanie Karty 77 czy działania
Komitetu Obrony Robotników
(KOR).
Bohaterami reportażu są
takie wybitne postaci opozycji,
jak Jacek Kuroń, Adam Michnik,
Zbigniew Bujak, Václav Havel,
Petr Pospíchal, a także mniej
znani działacze Solidarności,
którzy w organizacji pełnili
rolę łączników, informatorów
i tzw. Kurierów wolności.

Wystawę w dniu 18 marca
2022 w Lądku-Zdroju otworzy
wykład Jarosława Brody, współzałożyciela Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Organizatorem
wystawy jest Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
oraz Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu, Partnerem –
Centrum Kultury i Rekreacji
w Lądku Zdroju. Przedsięwzięcie realizowane jest finansowym
wsparciu z budżetu Samorządu
Województwa Dolnośląskiego.
Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa
Dolnośląskiego
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka

„MOJŻESZ” REŻ. TOMASZ WĘGORZEWSKI
6,7 kwietnia 2022, godz. 19:00
PIEKARNIA Centrum Sztuk Performatywnych, ul. Księcia Witolda 62-70, Wrocław

fot.-Natalia-Kabanow-Mojzesz

Spektakl Tomasza Węgorzewskiego, odwołujący się
do mitu Mojżesza i postaci Freuda, eksploruje temat potencjalnego przełomu duchowego oraz
wizji nowej Ziemi Obiecanej.
Twórcy spektaklu zadają pytanie,
czy w dzisiejszym świecie istnieje
ktoś lub coś poza nami samymi,
co jest w stanie uporządkować
chaos, zapewnić spokój i poczucie spełnienia.
Swoją ostatnią rozprawę naukową Zygmunt Freud poświęcił postaci Mojżesza, mitycznemu wyzwolicielowi Izraelitów
i twórcy judaizmu, uznawanemu
za proroka zarówno przez chrześcijaństwo, jak i islam. Szczególne
zainteresowanie Freuda postacią
Mojżesza, wynika z rozpoznane-

go przez siebie podobieństwa
między własną biografią, a legendarnym żywotem patriarchy. Ziemia Obiecana, do której nawiązał
Freud, nie jest jednak krainą pełnej wolności i całkowitego szczęścia. Psychoanaliza nie wyjaśnia
wszystkich zjawisk psychicznych
i nie oferuje skutecznych metod
uzdrawiania wewnętrznych konfliktów i uśmierzania duchowego
cierpienia. W świecie skompromitowanych Kościołów i upadku autorytetów religijnych z całą mocą
odradza się dzisiaj niewiarygodna
potrzeba wiary.
Spektakl z udziałem Agnieszki Kwietniewskiej Anny Ilczuk,
Janki Woźnickiej, Michała Opalińskiego, Adama Szczyszczaja oraz Haliny Rasiakówny to

z pewnością obraz nieoczywisty –
pełen trudnych poszukiwań duchowych oraz emocjonalnych
dialogów pomiędzy postaciami.
W scenografii spektaklu wykorzystano obraz Leona Wyczółkowskiego „Morze w Połądze”,
znajdujący się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie
oraz rzeźbę Marty Kuligi i Jakuba
Kubińskiego.
Spektakl jest koprodukcją:
Teatru Polskiego – w podziemiu / Polski Theatre in the underground (Fundacji Teatr Polski – TP
dla Sztuki), Instytutu im. Jerzego
Grotowskiego, Ośrodka Kultury
i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji
Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
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„MIRA MIĘDZY A I Ż. MALARSTWO (1966-2021).
MONOGRAFIA”
Zachęcamy do zapoznania
się z publikacją prezentującą
twórczość Miry ŻelechowerAleksiun, która w 2021 roku
obchodziła jubileusz 55-lecia
pracy artystycznej oraz 80-lecie
urodzin. Monografia jest prezentacją jej twórczości pod redakcją
Kazimiery Kuzborskiej, zawiera
wybrane dzieła głównych cykli
malarskich, a także teksty poświęcone jej sztuce, autorstwa
m.in.: Małgorzaty Baranowskiej,
Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak,
Zofii Gebhard, Waldemara Okonia, Piotra Jakuba Fereńskiego.
Opracowania krytyczne w sposób komplementarny omawiają
zarówno twórczość artystki, jak
i jej znaczenie dla współczesnej
sztuki oraz wpływ na kształtowanie wrażliwości estetycznej
odbiorcy. Publikacja omawia
bogactwo motywów, tematów, kolorów, symboli i metafor

Mira - fot. Bartosz Konieczny

w obrazach malarskich, niejednokrotnie zaczerpanych z jej dalekich, zagranicznych podróży
do Izraela czy Ameryki, a także
obejmuje wspomnienia samej
malarki dotyczące wydarzeń artystycznych, które ją inspirowały
i kształtowały.
Redakcja: Kazimiera Kuzborska
Teksty: Mira Żelechower-Aleksiun, Małgorzata Baranowska, Zofia Gebhard, Małgorzata
Kitowska-Łysiak, Waldemar Okoń,
Piotr Jakub Fereński, Kazimiera
Kuzborska
Wydawca: Ośrodek Kultury i
Sztuki we Wrocławiu – Instytucja
Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Partnerem wydawniczym
książki jest Strefa Kultury Wrocław w ramach Wrocławskiego
Programu Wydawniczego.

„MARIUSZ MIKOŁAJEK. MALARSTWO JAKO ŹRÓDŁO”
Album stanowi przekrojowe
ujęcie twórczej aktywności Mariusza Mikołajka: wrocławskiego
malarza i animatora wydarzeń
kulturalnych. Publikacja prezentuje wyjątkowo bogaty zbiór
reprodukcji prac, które powstały na różnych etapach ponad
czterdziestoletniej działalności
artysty. Materiał opatrzono nie
tylko szkicami krytycznymi autorstwa Mirosława Jasińskiego, Anny
Mikołajek, Renaty Rogozińskiej,
Andrzeja Saja oraz Katarzyny Zahorskiej, ale także osobistymi
refleksjami Mariusza Mikołajka,
co umożliwia pełne i głębokie
obcowanie z twórczością artysty.
Dzięki obszernej dokumentacji
fotograficznej artystycznych działań Mariusza Mikołajka album
stanowi również źródło refleksji
na temat aspektu oddziaływania
sztuki na odbiorców oraz jej funkcjonowania w przestrzeni – nie
zawsze oczywistej.
Mariusz Mikołajek urodził się
5 lutego 1958 roku we Wrocławiu.
W grudniu 1984 roku ukończył
studia w Państwowej Wyższej

Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych)
we Wrocławiu, prezentując
na wystawie w kościele Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim
prace dyplomowe zrealizowane
w pracowni Konrada Jarodzkiego.
Zarówno same obrazy, jak i miejsce ich eksponowania wywołały
reakcję ze strony aparatu bezpieczeństwa, któremu Mariusz Mikołajek był już wcześniej znany
jako angażujący się w protesty
buntownik: prace zostały wtedy zaanektowane przez władzę,
a na uczelnię nałożono zakaz ich
prezentowania.
Działania twórcze Mariusza
Mikołajka daleko wykraczają
poza tradycyjnie rozumiane
malarstwo. Artysta dopełnia
swoją wypowiedź także pozamalarskimi akcjami i otwartymi
eventami (performans, wideo,
instalacja, mural), które pozwalają mu na głębsze nawiązanie
dialogu z drugim człowiekiem
oraz na uwrażliwianie i otwieranie odbiorców z różnych grup
społecznych na sztukę.

Wydawcy:
O ś ro d e k K u l t u r y i S z t u k i
we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa
Dolnośląskiego,
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
Centrum Historii Zajezdnia
Publikacja współfinansowana
z budżetu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz
z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Nasze książki o sztuce można
zamówić, pisząc na adres:
wydawnictwa@okis.pl
Więcej informacji na temat publikacji na okis.pl w zakładce
„Wydawnictwa”.
Więcej na www.okis.pl
Śledź nas na Facebooku i Instagramie i oglądaj nasze filmy na
YouTubie!
Projekty dofinansowano z budżetu Samorządu 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.

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.

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.

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

Szczeliniec Wielki. Wspinając się
po kamiennych schodach z Karłowa
zdobyć można wierzchowinę najwyższego szczytu Gór Stołowych (919 m
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi
między piaskowcowymi formami
skalnymi i głębokimi szczelinami,
dochodzącymi do 17 m. Z punktów
widokowych podziwiać można rozległą panoramę Sudetów.
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Große Heuscheuer. Indem
man von Karłów (Karlsberg) aus
die Stufen hinaufsteigt, gelangt
man zum höchsten Gipfel der
Heuscheuer (919 m ü.d.M.). Der
Besichtigungsrundweg führt zwischen Sandsteinfelsenformen und
tiefen Klüften (bis 17 m). Von den
Aussichtspunkten kann man das
Panorama der Sudeten bewundern.
Velká Hejšovina. Stezkou vedoucí po kamenných schodech
z vesnice Karłów lze vystoupit na
nejvyšší vrchol Stolových hor - Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki,
919 m n. m.). Nachází se zde skalní
labyrint tvořený pískovcovými útvary a rozsedlinami, jejichž hloubka
dosahuje 17 metrů. Z několika vyhlídek můžeme obdivovat rozlehlé
sudetské pohoří.

16
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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.

18

Ratusz w Nowej Rudzie. Na
środku rynku już w XV w. wzniesiono pierwszy ratusz. Zbudowany
w XIX w. posiada rozczłonkowaną
bryłę. W płn. narożniku nad misą
fontanny umieszczona jest kamienna figura św. Floriana.
Rathaus in Nowa Ruda (Neurode). In der Mitte des Rings wurde
schon im 15. Jh. das erste Rathaus
errichtet. Das aus dem 19. Jh. besitzt einen zergliederten Körper. In
der Nordecke des Rings befindet
sich ein Brunnen mit der Figur des
Johannes des Täufers.
Nowa Ruda - radnice. Původní
radnice byla uprostřed náměstí
v Nowé Rudě postavena již v 15.
století. Dnešní radnice, pocházející
z 19. století, má členitý prostorový
tvar. Do severního nároží budovy je
zasazena kašna s kamennou sochou
sv. Floriána.
Fortyfikacje w Srebrnej Górze.
Potężna twierdza wznosząca się
nad miejscowością i przełęczą jest
jednym z najciekawszych obiektów
architektury militarnej w Polsce.
Wykorzystywano ją jako ciężkie
więzienie. Podczas ostatniej wojny
urządzono tu jeniecki obóz karny
„Oflag VIII B”.

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

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

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

Spotkania liderów współpracy polsko-czeskiej
Podczas czterech spotkań (26.11.2019,
27.02.2020, 15.09.2021, 16.10.2021) zaprezentowano ośmiu liderów. Bohaterami byli
artyści i działacze, od wielu lat organizujący
polsko-czeskie spotkania i wydarzenia kulturane w ramach Polsko-Czeskiego Klubu
Artystycznego ART.Studio w Mieroszowie
i Komitetu Oranizacyjnego Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej. Swoimi doświadczeniami i osiągnięciami dzielili się Ewa Glura,
Helena Pavlenko, Lucyna Wierzbicka, Věra
Kopecká, Libuše Rosová, Petr Kysela, Henryk
Hnatiuk, Antoni Matuszkiewicz.
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