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Polsko - czeskie warsztaty siatkarskie
Odbywały się w dniach 21 i 25.10.2021
w ośrodku „Koupalo” w Janovičkách
pod kierunkiem profesjonalnej trenerki,
w dwóch grupach wiekowych. Uczestnicy poznali podstawowe zasady gry
w piłkę siatkową, ćwiczyli poszczególne
elementy gry i rozegrali mini polskoczeskie turnieje. Zawodnicy dziewczęta
i chłopcy nagrodzeni zostali pamiątkową
statuetką, symbolizującą tą dyscyplinę
sportu.
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BEATYFIKACJA NIEMIECKICH ZAKONNIC
11 czer wca 2022 roku
w katedrze wrocławskiej odbyła
się beatyfikacja 10 niemieckich
Zakonnic ze Zgromadzenia
Sióstr św. Elżbiety, Męczenniczek, zamordowanych przez rosyjskich oprawców z Armii Czerwonej. Siostry ginęły w straszliwych okolicznościach, większość
z nich poniosła śmierć
w obronie czystości własnej lub
innych dziewcząt i kobiet, niektóre zmarły na skutek doznanych udręczeń i wycieńczenia.
Te 10 Męczenniczek reprezentowało około 100 Sióstr, które
zginęły z rąk żołnierzy Armii
Czerwonej, którzy wkroczyli
w 1945 roku na teren Śląska
Opolskiego i Dolnego Śląska.
Bestialstwo żołnierzy nie miało granic, podpalali budynki,
rabowali, bezcześcili kościoły
i kaplice. Powszechne i na porządku dziennym było grabienie
mienia, zastraszanie, więzienie,
bicie, brutalne i często wielokrotne gwałty kobiet oraz morderstwa.
Siostry Elżbietanki, posiadające największą ilość placówek
na tych terenach, nie ratowały
się ucieczką jak wielu tutejszych
mieszkańców, lecz pozostały
w zajętych przez Sowietów
miejscowościach, gdzie pełniły
posługę, takich jak Nysa, Nowogrodziec, Godzieszów, Żary,
Lubań, Wrocław. Nie pozostawiły
bez wsparcia swoich podopiecznych, ludzi chorych, samotnych,
biednych i sieroty, których nie
można było ewakuować. Zapłaciły za to najwyższą cenę. Oddawały życie z heroiczną odwagą,
w straszliwych męczarniach
w obronie swojej czystości,
gwałcone, maltretowane, bite
i na koniec zastrzelone. Traciły życie, do końca trwając
na posterunku, wierne miłości
do końca. Relacje ich męczeństwa przejmują wielkim żalem
i grozą.
Najmłodsza Siostra 29-letnia
Maria Paschalis Jahn, nazywana
przez miejscowych „Białą Różą”,
zginęła w miejscowości Sobotin
w Czechach 11 maja 1945 roku,
zabita strzałem w serce. Przed
śmiercią miała powiedzieć:
„Należę do Chrystusa, On jest
moim Oblubieńcem, możecie
mnie zastrzelić”.

Elżbietanki beatyfikowane we Wrocławiu 11.06.2022 roku

Siostra Sabina Thienel wraz
z siostrami modliła się, by Matka
Boża pozwoliła jej umrzeć jako
dziewica. W tym samym momencie przez zamknięte drzwi przeleciała kula, która trafiła Ją prosto
w serce, powodując Jej śmierć.
Wśród Sióstr panowało przekonanie, że Matka Boża Ją wysłuchała.
Siostra Felicitas Ellmerer
postawiona pod ścianą do rozstrzelania zawołała: „Niech żyje
Jezus Chrystus Król”- ostatniego
słowa nie dokończyła, zraniona
śmiercionośną kulą. Napastnik
ciężkimi butami brutalnie kopał
ją w głowę i klatkę piersiową, aż
wydała ostatnie tchnienie.
Siostra Acutina Goldberg,
uciekając 2 maja 1945 roku
z dziewczętami, napotkała jadących Sowietów. Zasłaniała dziewczęta sobą, nie chcąc dopuścić
do nich żołnierzy. Dowódca,
śmiejąc się szyderczo, wyjął
z kabury pistolet i zastrzelił Siostrę. Pozostali żołnierze przyglądali się temu ze śmiechem,
a następnie odjechali.
Jedna z Męczenniczek Siostra Adela Schramm pochodziła z naszej diecezji. Urodziła się
3.06.1885 roku w Łącznej i została
ochrzczona w kościele św. Jerzego w Wojborzu koło Kłodzka.
Do Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek wstąpiła w 1912 roku. Po-

sługiwała jako przełożona między
innymi w Wałbrzychu Sobięcinie.
Wkroczenie Armii Czerwonej
zastało ją w Godzieszowie koło
Bolesławca, gdzie dobrowolnie
i z pełną świadomością została,
aby zaopiekować się starszymi
kobietami powierzonymi jej trosce, których z powodu braku sił
i podeszłego wieku nie można
było ewakuować. Siostra Adela,
na ile mogła udzielała im pomocy i wsparcia. Przeczuwając
niebezpieczeństwo, schroniła się
z podopiecznymi w domu bardzo życzliwego im gospodarza
Bauma i jego małżonki Marii.
W niedzielę 25 lutego 1945
roku, Siostra Adela, broniąc
swego dziewictwa została zabita
strzałem w głowę. Razem z nią
zginęły jej podopieczne i właściciele domu. Ciała ich wrzucono
do leju po bombie na pobliskiej
łące. Dopiero w 2013 roku postawiono tablicę upamiętniającą
ich śmierć.
Męczeństwo Sióstr Elżbietanek przywodzi na myśl sytuacje,
których doświadczamy dzisiaj
na Ukrainie, w Europie XXI wieku.
Błogosławione Siostry stają się
dzisiaj Orędowniczkami uciemiężonego straszliwą wojną narodu
ukraińskiego, którego członkowie
doznają podobnych udręczeń
z rąk rosyjskich żołnierzy. Dla

nas są wzorem obrony godności każdej kobiety i życia według
wyższych wartości.
Papież Franciszek prosi nas:
Błagajmy Męczenników o wstawiennictwo, abyśmy byli chrześcijanami konkretnymi, chrześcijanami czynów, a nie słów,
abyśmy nie byli chrześcijanami
przeciętnymi, chrześcijanami
pomalowanymi przez chrześcijaństwo, ale bez istoty; oni nie
byli malowani, ale byli chrześcijanami aż do końca; prośmy ich
o pomoc, aby utrzymać silną wiarę, pomimo trudności(13.10.2013). A Święty Jan
Paweł II podczas swojego pontyfikatu mówił nam, że dzisiejszy
świat potrzebuje nie tyle nauczycieli, ile świadków radykalnego
życia Ewangelią, ludzi którzy
w najtrudniejszych momentach
swego życia trwali przy Bogu.
Dzisiejszy świat potrzebuje
wzorów i przykładów, które nie
tylko zadziwią czy zachwycą, ale
powiedzą człowiekowi, że najważniejszą i zasadniczą sprawą
jest odkrywanie Boga i Jego
miłości do ludzi. Współczesny
człowiek potrzebuje autorytetów
i przewodników, którzy przechodząc przez trudne doświadczenia, potrafili stawiać opór złu.
Do takich należały beatyfikowane
Siostry Eżbietanki.
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PRZESŁANIE DO KAPŁANÓW ZIEMI KŁODZKIEJ
Jezus oddaje za nas
swoje życie, aby nas
uświęcić w prawdzie
Drodzy Bracia w powołaniu
kapłańskim; Drodzy Bracia i Siostry w powołaniu chrześcijańskim!
Po raz dziesiąty obchodzimy
liturgiczne święto Pana naszego
Jezusa Chrystusa Najwyższego
i Wiecznego Kapłana. Kult Pana
Jezusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana istniał w Kościele
od samego początku, ale oficjalne
święto poświęcone tej tajemnicy,
zostało wprowadzone przez papieża Benedykta XVI z czerwca
2012 roku. W Polsce obchodzimy
to święto od 23 maja 2013 roku,
zawsze w czwartek po uroczystości
Zesłania Ducha Świętego. W czasie tego świętowania zwracamy
uwagę na kapłaństwo Chrystusa,
na kapłaństwo służebne - hierarchiczne, a także na kapłaństwo
powszechne, którym są obdarzeni
wszyscy ochrzczeni i bierzmowani. Święto to ma także być okazją
do modlitwy o świętość naszych
kapłanów oraz do modlitwy
o powołania kapłańskie, zakonne
i misyjne.
Kapłaństwo
Jezusa Chrystusa
Prz ypomnijmy, że instytucja kapłańska powstała już
w Starym Testamencie. W najstarszych księgach biblijnych,
w Pięcioksięgu Mojżesza, zwłaszcza w Księdze Kapłańskiej, mamy
opisaną instytucję kapłaństwa
Starego Testamentu. Głównym
zadaniem kapłanów Pierwszego
Przymierza było składanie krwawych ofiar – w pierwszym etapie
dziejów Izraela - na budowanych
ołtarzach, a potem, od połowy
X wieku przed narodzeniem Chrystusa - w świątyni jerozolimskiej.
Gdy nadeszła pełnia czasu,
na ziemi pojawił się w ludzkiej
postaci odwieczny Syn Boży. Pod
koniec swej misji życiowej objawił się nam jako kapłan Nowego
Przymierza, który najpierw w Wieczerniku złożył Ojcu Niebieskiemu
bezkrwawą Ofiarę Ciała i Krwi Swojej, a nazajutrz oddał swoje życie
w ofierze Ojcu Niebieskiemu
na drzewie Krzyża. Przez to stał się
kapłanem Nowego Przymierza. Oddając za nas swoje życie na krzyżu,

sam stał się tym, kto się ofiaruje
i tym, kogo się ofiaruje, a więc
kapłanem i żertwą ofiarną. Jedna
ofiara Pana Jezusa ze swego życia
zastąpiła wiele ofiar składanych
ze zwierząt w czasach Starego,
Pierwszego Przymierza. W Liście
do Hebrajczyków znajdujemy
słowa o Jezusie: „Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze
jedną ofiarę za grzechy, zasiadł
po prawicy Boga, oczekując tylko
<aż nieprzyjaciele Jego staną się
podnóżkiem pod Jego stopy>>.
Jedną ofiarą bowiem udoskonalił
na wieki tych, którzy są uświęceni"
(Hbr 10, 12-14).
W swoje posłannictwo kapłańskie Chrystus wszczepił pierwszych
uczniów – Apostołów. Uczynił to
podczas Ostatniej Wieczerzy. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus mówi
w modlitwie do Ojca: „Za nich Ja
poświęcam się w ofierze samego
siebie, aby i oni byli uświęceni
w prawdzie" (J 17,19). Powróćmy
do tej modlitwy.
Kapłani i ich podopieczni
w modlitwie
arcykapłańskiej Jezusa
Jezus modlił się w Wieczerniku
przed swoją męką za tych, których
wybrał. Ta Jego modlitwa nadal
trwa. Dzisiaj jest to modlitwa za
nas. Posłuchajmy jej jeszcze raz:
„Ojcze, nadeszła godzina. Otocz
swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy
udzielonej Mu przez Ciebie nad
każdym człowiekiem dał życie
wieczne wszystkim tym, których
Mu dałeś" (J 17,1-2). Jezus prosi
Ojca, aby przyjął ofiarę, którą złoży
ze swego życia za ludzi, aby otrzymali życie wieczne. W tym dziele
oddania życia za ziemskich przyjaciół, będzie uwielbiony zarówno
Ojciec, któremu Syn się ofiaruje
w darze swej śmierci, ale także
będzie uwielbiony Syn, za swoje
oddanie się Ojcu ludziom.
„Ja im przekazałem Twoje
słowo, a świat ich znienawidził
za to, że nie są ze świata, jak
i Ja nie jestem ze świata. Nie
proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego.
Oni nie są ze świata, jak i Ja nie
jestem ze świata" (J 17, 14-16).
W jakim sensie Jezus nie jest
ze świata i my z Nim nie jesteśmy
ze świata? W słowach tych Jezus

Ks. Bp Ignacy Dec

wyraża to, że reprezentujemy
z Chrystusem myślenie niebieskie, Boże, a nie ziemskie, które
jest skażone kłamstwem złego
ducha. Z tego to powodu ta część
świata słuchająca złego ducha,
nas nienawidzi. Jezus oznajmia
że mamy pozostać w świecie,
w takim jakim jest, ale abyśmy
będąc w tym świecie, nie przeszli
na stronę diabła.
„Uświęć ich w prawdzie.
Słowo Twoje jest prawdą. Jak
Ty Mnie posłałeś na świat,
tak i Ja ich na świat posłałem.
A za nich Ja poświęcam w ofierze
samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie" (17,17-19). Jezus
oznajmia, że uświęcenie może
dokonywać się tylko w prawdzie
- nie w kłamstwie, nie w fałszu, nie
w manipulacji. Słowo Boże jest
prawdą, dlatego ma tak wielką
wartość. Chrystus przypomina,
że został posłany na świat przez
Ojca, podobnie On posyła na świat
wybranych przez siebie uczniów
i właśnie za nich oddaje swoje życie
w ofierze samego siebie, aby jego
ziemscy przyjaciele byli uświęceni
w prawdzie. Drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, jakież jest to
dla nas wielkie wyróżnienie, ale
także jakże wielkie zobowiązanie.
„Nie tylko za nimi proszę, ale
i za tymi, którzy dzięki ich słowu
będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze,
we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni
stanowili w Nas jedno, by świat
uwierzył, że Ty Mnie posłałeś"
(J 17,20-21). Modlitwa Jezusa trwa.
Jezus dzisiaj ciągle modli się za nas,
ale także za tych, którzy przyjęli
z naszych ust słowo Boga i nasze
świadectwo wiary. Jezus prosi, abyśmy byli jedno. Jedność w Bogu,
do drugie imię miłości.

Przesłanie dla kapłanów
Drodzy Bracia, przed wieloma laty zostaliśmy z łaski Bożej
wszczepieni w kapłaństwo Jezusa
Chrystusa. W ostatnich tygodniach
obchodziliśmy rocznice czy też jubileusze naszych święceń. Z Wieczernika seminaryjnego zostaliśmy
posłani na żniwo Pańskie, by głosić
Ewangelię, sprawować sakramenty święte, by także pełnić posługę
miłości wobec ubogich, chorych,
potrzebujących. Przez wiele już lat
użyczamy Chrystusowi Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi naszych ust do głoszenia Ewangelii,
do wypowiadania rozgrzeszenia
z grzechów. Użyczamy naszych
rąk do sprawowania Eucharystii
i karmienia wiernych Ciałem
Pańskim. Użyczamy naszych serc
do miłowania chorych, biednych
i źle się mających.
Uczymy naszych wiernych żyć
w postawie daru dla drugich. By
ta nasza posługa była skuteczna
i owocna, sami winniśmy nasze
życie składać w ofierze Bogu
i ludziom, na wzór Jezusa, który poświęcił w ofierze samego
siebie, abyśmy byli uświęceni
w prawdzie. Uważajmy to za jeden
z najważniejszych zadań naszej kapłańskiej posługi.
Drodzy Bracia, módlmy się
w tej Eucharystii, dzisiaj - jakby
w patronalne nasze kapłańskie
święto, abyśmy na wzór Chrystusa nasze życie poświęcali
w ofierze dla Boga i dla ludzi.
Amen.
Homilia wygłoszona w kościele
p.w.Podwyższenia Krzyża Świętego
w dniu święta Jezusa Chrystusa Najw y ż s ze g o i Wi e c z n e g o K a p ł a n a ,
podczas Mszy św. koncelebrowanej
przez kapłanów z Kotliny Kłodzkiej
w dn. 22 czerwca 2022 roku.
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OBCHODY 15-LECIA 22. KARPACKIEGO BATALIONU
PIECHOTY GÓRSKIEJ W KŁODZKU
1.07.2022 odbyły się obchody 15. rocznicy sformowania 22.Karpackiego Batalionu
Piechoty Górskiej w Kłodzku,
pełniącego ofiarną służbę dla
obronności naszego państwa.
Batalion dziedziczy najszczytniejsze tradycje bohaterskich
polskich jednostek wojskowych
zasłużonych w I i II wojnie światowej, takich jak 49 Huculski Pułk
Strzelców, 11 Karpacka Dywizja
Piechoty, Samodzielna Brygada
Strzelców Karpackich i 3 Dywizja
Strzelców Karpackich. Jednostka
dowodzona obecnie przez podpułkownika Marcina Sudka, kierując się postawą Patrona Batalionu, gen. dyw. Bronisława Prugara
Ketlinga - Kawalera Srebrnego
i Złotego Orderu Virtuti Militari, przejawia szczególną troskę
o to, by żołnierze byli dobrymi
taktykami, strategami i organizatorami w myśl hasła zaczerpniętego z „Katechizmu Żołnierza
Polskiego” mjr Franciszka Wielguta: „Żołnierz powołany jest
do obrony Ojczyzny. Musi być
w ciągłej gotowości do walki”.
Dlatego organizowane są regularne szkolenia bojowe, zajęcia
dzienno - nocne, podnoszące
kompetencje żołnierzy i utrzymujące sprawności wymagane
podczas działań operacyjnych.
Batalion prowadzi też szkolenia
żołnierzy rezerwy i uczniów klas
mundurowych. Na szczególne
wyróżnienie zasługuje też troska
o pamięć historyczną wśród żoł-

Żołnierze 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku. Fot. www.sw.gov.pl

nierzy, między innymi poprzez
stale wzbogacaną niezwykle cenną Izbę Tradycji, udział asysty honorowej w świętach narodowych
i uroczystościach rocznicowych
oraz podejmowanie współpracy
z organizacjami kombatanckimi
w kraju i zagranicą.
Uroczystości rocznicowe
rozpoczęły się mszą świętą
dziękczynną w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Kłodzku o godz.11.00. Następnie na kłodzkim Rynku odbyła się
uroczysta zbiórka, będąca okazją
do podsumowania dotychczasowej działalności Batalionu
oraz wręczenia okolicznościo-

Krystyna Śliwińska odczytuje list posła Michała Dworczyka.

wych odznaczeń, wyróżnień
i nagród. Dla mieszkańców
Kłodzk a i tur ystów zorganizowano militarny piknik
pod Mostem Wita Stwosza, podczas którego mogli skosztować
wojskowej grochówki, przeprawić się przez rzekę, posłuchać
występu zespołu wokalnego
21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. W uroczystości uczestniczyli: dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
gen. brygady Dariusz Lewandowski, wicewojewoda dolnośląski
Jarosław Kresa, Prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Piknik militarny

„Karpatczycy” Tadeusz Kurcyk,
władze Kłodzka i powiatu kłodzkiego, byli dowódcy Batalionu,
przedstawiciele duszpasterstw,
uczniowie klas mundurowych.
List od posła Michała Dworczyka odczytała dyrektor jego biura
Krystyna Śliwińska.
Żołnierze byli zawsze dumą
naszego narodu. Dlatego z tej
okazji Dowództwu, Żołnierzom
i ich Rodzinom składamy najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, radości i wszelkiej
pomyślności oraz zapewniamy
o naszej wdzięczności.
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UHONOROWANIE STEFANA BOBULI, BOHATERA WALK
O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ
W czwartek 7 lipca 2022
roku w Szalejowie Górnym
(pow. kłodzki) odbyła się w ramach projektu „Ocalamy” kolejna
już uroczystość uhonorowania
bohatera walk o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej.
Tym razem postacią honorowaną
był Stefan Bobula (1898–1967) –
uczestnik wojny polsko-ukraińskiej oraz polsko-bolszewickiej,
a w II Rzeczypospolitej funkcjonariusz Policji Państwowej służący w XIII Okręgu Wołyń.
Po wkroczeniu Sowietów
na tereny Polski 17 września 1939
roku zataił swoją przynależność
do policji, a nawet zmienił nazwisko, jednak nie uchroniło go
to przed wywózką wraz z całą
rodziną w głąb ZSRS w lutym
1940 roku. W 1943 roku wstąpił
do formującej się w Sielcach
nad Oką armii polskiej, walcząc
w szeregach najpierw 1. Dywizji
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki,
a następnie 2. Dywizji Piechoty
im. Jarosława Dąbrowskiego.
Po zakończeniu wojny osiadł
na Dolnym Śląsku, do końca życia
utrzymując w tajemnicy fakt swojej służby w Policji Państwowej.
Rodzina odkryła ten fakt dopiero
w 1986 roku.
Godną oprawę wzruszającej
uroczystości, na którą oprócz
rodziny Stefana Bobuli przybyli
również mieszkańcy Szalejowa
Górnego, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz służb mundurowych z Kłodzka, zapewniła
Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu. Przodownikowi

Bobuli oddano hołd zgodnie
z obowiązującym ceremoniałem
policyjnym, przy udziale kompanii i warty honorowej, a także
orkiestry policyjnej.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili – oprócz Leszka Bobuli jako przedstawiciela
rodziny – Jarosław Kresa, wicewojewoda dolnośląski, nadinspektor Dariusz Wesołowski,
komendant wojewódzki policji
we Wrocławiu, Wojciech Trębacz,
naczelnik Oddziałowego Biura
Upamiętnia Walk i Męczeństwa
IPN we Wrocławiu i Zbigniew Tur,
wójt gminy Kłodzko.
Wspaniałym uzupełnieniem
uroczystości był również liczny
udział grup rekonstrukcyjnych,
odtwarzających jednostki Wojska Polskiego oraz Policji Państwowej, w której służył Stefan
Bobula. Znalazły się wśród nich
Stowarzyszenie Kawaleryjskie
im. 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Szpica”, Towarzystwo Edukacji Historycznej
i Patriotycznej „Semper Fidelis”
czy Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Policja Państwowa ‘39”.
Po zakończeniu części oficjalnej w Domu Ludowym w Szalejowie Górnym otwarta została
wystawa poświęcona historii
oraz wyposażeniu Policji Państwowej w Drugiej Rzeczypospolitej oraz odbył się koncert
muzyki patriotycznej. Projekt
„Ocalamy” realizowany jest przez
Oddziałowe Biuro Upamiętniania
Walk i Męczeństwa IPN we Wro-

Salwa honorowa dla upamiętnienia Stefana Bobuli (1898–1967), bohatera walk
o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej.

Stefan Bobula (1898–1967)

Szalejów Górny – uroczystość uhonorowania Stefana Bobuli (1898–1967), bohatera
walk o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej, funkcjonariusza Policji Państwowej,
07.07.2022 r.

cławiu oraz Dolnośląski Urząd
Wojewódzki.

Źródło: IPN

Przemysław Mandela z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN
we Wrocławiu przybliżył zgromadzonym postać Stefana Bobuli.
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ROK EDYTY STEIN W DUSZNIKACH-ZDROJU
30.12.2021 roku Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju podjęła
jednogłośnie uchwałę, ustanawiającą rok 2022 Rokiem Edyty
Stein - znanej jako Teresa Benedykta od Krzyża. Mija bowiem
dziesiąta rocznica poświęcenia
obelisku Edyty Stein w Dusznikach-Zdroju, 100 rocznica
jej chrztu, 80 rocznica śmierci
i 110 rocznica Jej pobytu
w tym mieście. Pomysłodawcą
i realizatorem wielu inicjatyw
duchowych i naukowych był
Dariusz Giemza - miłośnik lokalnej historii, założyciel i właściciel
prywatnego Muzeum Skarbiec
Ziemi Kłodzkiej.
Wszystko rozpoczęło się
od poświęcenia w 2012 roku
Obelisku upamiętniającego pobyt Edyty Stein w Dusznikach –
Zdroju w 1912 roku, który został usytuowany przy budynku Sióstr Elżbietanek na ulicy
A.Mickiewicza. 23 października
2021 roku została otwarta w Pijalni Zdrojowej wystawa „Edyta
Stein - portret własny”, która
w wyjątkowy sposób ukazuje historię życia duchowego, odkrywanie prawdy i Boga w filozofii
i historii przez Patronkę Europy.
W Dusznikach - Zdroju spędziła
swoje najpiękniejsze wakacje
w 1912 roku i tu ujrzała po raz
pierwszy prawdziwe góry. Organizatorzy zaprosili Dyrektor
Domu Edyty Stein we Wrocławiu
Marię Kromp-Zaleską, przedstawicieli Centrum Historii Zajezdnia
z dyrektorem Markiem Mutorem,
Marka Kosendiaka, Dyrektora Li-

Program konferencji

ceum w Nysie ks. Henryka Wolffa
oraz miejscowego Proboszcza
ks. Zbigniewa Wichrowicza.
Po krótkich przemówieniach
i przekazaniu wystawy, przyszedł
czas na rozmowy. Goście byli
wprost zauroczeni Dusznikami.
Obiecali, że będą tutaj powracać,
aby zobaczyć miejsca najpiękniejszych wakacji Edyty Stein.
Nawiązane zostały serdeczne
relacje, które zaowocowały dobrą współpracą. O godz. 15.00
odbył się w Teatrze Zdrojowym
wspaniały koncert w wykonaniu
studentów Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. To był początek wspólnej
pięknej drogi, na której duszniczanie poznawali tą wybitną
Świętą.
Dzięki staraniom wiceburmistrz Karoliny Łuszczki patronat nad obchodami Roku Edyty
Stein w Dusznikach - Zdroju objął Instytut Pamięci Narodowej,
a organizatorom przyświecały
słowa Świętej: „Nie przyjmujcie
niczego za prawdę, co byłoby
pozbawione miłości, ani nie
przyjmujcie niczego za miłość,
co byłoby pozbawione prawdy;
jedno pozbawione drugiego staje się niszczącym kłamstwem“.
25 maja 2022 roku z inicjatywy Domu Seniora i Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dusznikach - Zdroju mieszkańcy odwiedzili Dom Edyty Stein
we Wrocławiu. Zostali przyjęci
niezwykle ciepło przez gospodarzy domu. Przechadzając się wraz
z pasjonatem i przewodnikiem

Konferencja zorganizowana w dniach 1-2 lipca. Stoją od lewej: burmistrz
Piotr Lewandowski, o. Szczepan Kraśkiewicz i Dariusz Giemza.

po pokojach Edyty Stein, przenieśli się do czasów jej młodości.
Wspaniała opowieść i ogromny
dar przekazu sprawił, że Patronka
Europy stała się im dużo bliższa.
Kiedyś Edyta chodziła dusznickimi alejkami, a teraz uczestnicy
wyjazdu odwiedzili Jej dom,
odbywając dwugodzinny spacer.
Miłe i niezwykłe wydarzenia miały miejsce w dusznickim
przedszkolu, gdzie dzieci poznawały Edytę Stein, tworząc
wspaniałe prace plastyczne.
Przez rysunki poznawały bowiem
to, co piękne w Edycie i co szlachetne. Panie nauczycielki i dzieci
z Przedszkola w Dusznikach Zdroju zapisały ważną kartę
w tym dziele.

W czerwcu powstał obraz
„Tutaj pierwszy raz ujrzałam
prawdziwe góry”, który namalował dusznicki mistrz Władysław Kolbusz, jeden z najwybitniejszych malarzy przełomu
wieków. Właścicielem dzieła jest
Muzeum Skarbiec Ziemi Kłodzkiej i bezpłatnie będzie udostępniony do końca roku w Dworku
im. Fryderyka Chopina w Dusznikach-Zdroju.
Jednym z najważniejszych
punktów programu obchodów
była konferencja zorganizowana
w dn.1-2 lipca 2022 roku. Rozpoczęła się wykładem Dariusza
Giemzy, poświęconym dziejom
Dusznik. Niezwykle interesujące
było wystąpienie karmelity bo-

Otworzenie Skweru św. Edyty Stein w Dusznikach-Zdroju.
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sego O. Szczepana Praśkiewicza,
Relatora Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, który
wygłosił wykład na temat „Edyta
Stein – patronka na nasze czasy”.
W swoim wystąpieniu zwracał
uwagę na aktualność napisanych
przez nią dzieł. Przypomniał, że
w 1999 roku została ogłoszona
patronką Europy, ale może być
także patronką kobiet oraz dialogu międzyreligijnego. Powiedział, że będąc jednocześnie córą
narodu Izraelskiego i córą zakonu
karmelitańskiego, jawi się jako
ogniwo łączności między chrześcijaństwem a starszymi braćmi w wierze w jedynego Boga
Jahwe. Poinformował też, że
w Rzymie trwają starania o nadanie jej tytułu Doktora Kościoła,
mówiąc: „Nasz zakon formalnie
wystąpił z zapytaniem do papieża w tej sprawie. Franciszek
wypowiedział się pozytywnie,
mamy więc zielone światło.
Ojciec Praśkiewicz wraz z Ojcem Zdzisławem Świniarskim
drugiego dnia konferencji dokonali uroczystego wprowadzenia do kościoła parafialnego
św. Piotra i Pawła relikwii, będącej cząstką habitu św. Edyty Stein. Ojciec Praśkiewicz podkreślił
znaczenie relikwii dla wiernych
oraz kultu Świętej. Uczestnicy
spotkania mogli również wziąć
udział w spacerze historycznym śladami Edyty Stein, który
poprowadził Dariusz Giemza,
a także obejrzeć film poświęcony karmelitance oraz spotkać się
i porozmawiać z jego reżyserką
Bogusławą Stanowską-Cichoń.
W drugim dniu wykład o Domu
Edyty Stein wraz z pokazem medialnym wygłosiła Maria Kromp -

Zaleska - Dyrektor tej placówki.
Na zakończenie konferencji wystąpił Chór „Madrygał”z Legnicy
z przepięknym koncertem.
Tuż przed rozpoczęciem konferencji w jednym z niemieckich
antykwariatów Dariuszowi Giemzie udało się pozyskać unikatową fotografię Edyty Stein, zrobioną w Hranicach na Morawach,
w czasie kiedy pracowała tam
jako pielęgniarka.
9 sierpnia,w 80.rocznicę
śmierci Edyty Stein utworzono
przy Parku Zdrojowym w Dusznikach Skwer im. Edyty Stein
i poświęcono pamiątkową tablicę. Wiceburmistrz Karolina
Łuszczki, Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury i Sportu Magdalena Kijanka oraz żona Burmistrza
Aleksandra Kusz-Lewandowska
złożyły najpierw symboliczną
wiązankę kwiatów pod pomnikiem Edyty Stein, a o godz. 15.00
rozpoczęła się uroczystość otwarcia Skweru. Sylwetkę Patronki
Europy przedstawił burmistrz
Piotr Lewandowski, który wyraził swą radość, że kolejna tak
wielka postać może oddziaływać
pozytywnie na miasto. Obdarował też wszystkich gości okolicznościową widokówką wydaną
w ramach obchodów Roku Edyty
Stein. Skwer i tablicę pamiątkową
poświęcił proboszcz ks. Zbigniew
Wichrowicz, który podziękował
władzom miejskim za tak cenną inicjatywę. Na zakończenie
uroczystości Dariusz Giemza
opowiedział o pobycie Świętej
w Dusznikach-Zdroju i zaprosił
na spacer Jej śladami. Zebrani
na moment przenieśli się do obozu niemieckiego w Auschwitz,
gdzie odbyła się ostatnia droga
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Wprowadzenie relikwii św. Edyty Stein do kościoła św. Piotra i Pawła
w Dusznikach-Zdroju.

Kadr z filmu pt. „Edyta Stein - Patronka Europy”.

Świętej wzdłuż rampy do komory
gazowej. 9 sierpnia bowiem przypada 80-rocznica śmierci Edyty
Stein, ale też jej narodzin dla Nieba.Uroczystości upamiętniające

Prace dzieci przedszkola w Dusznikach-Zdroju

tę rocznicę zakończyły się mszą
św. w kościele św. Piotra i Pawła
przy wystawionych relikwiach
Świętej.
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Irena Klimaszewska

ŚWIĘTY WOJCIECH I KŁODZKO
Wiele wskazuje na to, że
planowane od pewnego czasu otwarcie, na utworzonym
w 2016 roku Międzynarodowym
Szlaku Świętego Wojciecha, stacji
w Kłodzku, zostanie jesienią tego
roku sfinalizowane. Ponieważ niniejszy numer „Ziemi Kłodzkiej”
powinien ukazać się jeszcze
przed uroczystą inauguracją
kłodzkiego etapu stacji, chciałabym zwrócić uwagę czytelników
pisma na kilka kłodzkich wątków1
związanych z osobą św. Wojciecha (ok. 856-997), biskupa Pragi,
patrona Polski, Czech i Węgier,
który, jak podkreślają badacze,
„[…] jest – obok wielkiego papieża Sylwestra II i niemieckiego
cesarza Ottona III – jedną z najbardziej interesujących postaci
w X wieku”2.
Większość z nas, prawdopodobnie jeszcze z czasów szkolnych, pamięta głównie ostatni
etap życia św. Wojciecha, gdy
wyruszył on w tak dobrze znaną nam Polakom, pielęgnowaną przez historiografów, drogę
do pogańskich Prusów, gdzie
został zamordowany. Zwłoki
Wojciecha, uznanego przez papieża Sylwestra II za świętego
w 999 roku, wykupione przez Bolesława Chrobrego, umieszczono
w Gnieźnie w nowo założonej
metropolii arcybiskupiej. I oto
już wkrótce losy złożonego
w tym miejscu ciała Świętego stały się równie niezwykłe i podobnie skomplikowane, jak jego życie. Ponieważ temat ten został już
szeroko opisany, a dodam, że jest
arcyciekawy, a historie związane
z relikwiami wręcz sensacyjne,
zasadne wydaje się tu pominiecie tej kwestii, zainteresowanych
odsyłam do istniejących na ten
temat opracowań3.
Prowadzący z Pragi przez
Wrocław, Poznań i Gdańsk
do Elbląga Międzynarodowy
Szlak Świętego Wojciecha powstał z inicjatywy, szeroko znanego na ziemi kłodzkiej (jak też
poza tym regionem) działacza
społecznego i kulturalnego, Juliana Golaka, a pod opieką merytoryczną historyka prof. Konrada
Czaplińskiego. Otwarcia I etapu
Szlaku, w kwietniu 2016 roku
w Pradze, w ramach uroczystej inauguracji Polsko-Czeskiego Roku
Kulturalnego, dokonał Kardynał

Dominik Duka – Prymas Czech.
Ten turystyczno-edukacyjny, jak
i pielgrzymkowy, szlak jest jednym ze sposobów upamiętnienia
postaci św. Wojciecha, od ponad
tysiąca lat obdarzanego atencją
wielu narodów. To inicjatywa,
która nie tylko przybliża miejsca
związane z kultem Świętego, lecz,
co równie ważne, daje wszystkim
zainteresowanym sposobność
poznania polsko-czeskiego dziedzictwa kulturowego oraz historii
Czech i Polski.
W ciągu kilku lat na trasie
Szlaku, zarówno po czeskiej, jak
i polskiej stronie systematycznie
powstawały (i nadal powstają)
kolejne stacje, przy których
stawiane są specjalne tablice
informacyjne. Na terenie Śląska utworzono już m.in. stacje
w Kudowie Czermnej (2017),
w Niemczy (2017), w Kamieńcu
Ząbkowickim (2017), w Dzierżoniowie (2018), w Mieroszowie
(2018), czy w 2021 roku w Ząbkowicach Śląskich. Cieszy fakt,
że przyszła kolej na Kłodzko,
tym bardziej, że założenie stacji
w tym mieście jest niewątpliwie
wyjątkowo zasadne, już chociażby dlatego, że św. Wojciech
był jednym z synów czeskiego
księcia Sławnika (?-981), do którego w X wieku należało Kłodzko
i z którym wiąże się, tak ważna
dla kłodzczan, pierwsza pisemna
wzmianka o grodzie kłodzkim.
Kolejnym argumentem
przemawiającym za zaistnieniem stacji w Kłodzku jest posiadanie przez dwie tutejsze
świątynie relikwii biskupa Pragi. To oczywiście nie jedyne doczesne szczątki tego Świętego
w Polsce, spotykamy je bowiem
w wielu kościołach, zarówno
w tych znajdujących się w świątyniach położonych na terenie
dużych aglomeracji, bądź też
w małych miejscowościach.
Część z powierzonych polskim
kościołom relikwii pochodzi
od tych przechowywanych
od stuleci w Rzymie. W 1928 roku,
na prośbę ówczesnego arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Augusta Hlonda
(1881-1948), Polsce przekazano część znajdujących się tam
fragmentów kości przedramienia
św. Wojciecha. Otrzymane wówczas relikwie złożono początko-

Kościół pw. Świętych Jerzego i Wojciecha w Kłodzku, fot. T. Gmerek

wo w skarbcu gnieźnieńskim4,
a w późniejszych latach dzielono się nimi z innymi polskimi
świątyniami. Tak też stało się
w 1989 roku, gdy na polecenia kardynała Józefa Glempa, dokonano kolejnej re wizji gnieźnieńskich relikwii
św. Wojciecha. I tu zaczyna
się nasz kłodzki wątek jednej
z dwóch relikwii patrona Polski,
przechowywanych w Kłodzku.
O relikwii znajdującej się
w położonym przy ul. W. Łukasińskiego kościele pw. Świętych
Jerzego i Wojciecha, którym opiekują się Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji, dowiedziałam
się przypadkiem ponad 25 lat
temu i, zaintrygowana, postanowiłam sprawdzić tę informację.
Ówczesna przełożona klasztoru, siostra Rafaela, potwierdziła
wiadomość, zapewniając mnie,
że oto 18 marca 1992 roku, podczas uroczystości poświęcenia
nowego ołtarza Wystawienia
Najświętszego Sakramentu,
w ołtarzu tym wmurowano szkatułę z relikwią (kostką) patrona
Polski i Czech5. Konsekracji dokonał ówczesny Arcybiskup Metropolita Wrocławski, Kardynał
Henryk Gulbinowicz.
Kolejna kłodzka świątynia
posiadająca szczątki Świętego
to kościół pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny. Tu
relikwię mieszczono na ołtarzu
św. Ignacego Loyoli, znajdującym
się w południowej nawie kościoła, w środkowej gablocie (wraz
z relikwiami św. Marka i św. Marcela), w relikwiarzu opatrzonym
napisem „F. S. Adalbert”. Adalbert
to imię przybrane przez św. Wojciecha podczas bierzmowania,
na część Adalberta (ok. 910981), pierwszego arcybiskupa
Magdeburga, jego wieloletniego nauczyciela, przyjaciela i opiekuna. Dodajmy, imię
pod którym św. Wojciech znany
jest na zachodzie Europy.
Przechowywane w obu
kościołach szczątki to relikwie
pierwszego stopnia, a więc
części ciała Świętego6. O ile pochodzenie przechowywanych
u sióstr klarysek relikwii jest nam
znane, wiemy bowiem, że trafiły
do Kłodzka na początku lat 90.
XX wieku w wyniku wspomnianej
wyżej rewizji gnieźnieńskich relikwii św. Wojciecha, gdy drobne
części kości Świętego pobrano
do relikwiarzy i ofiarowano
różnym parafiom w Polsce, to
niestety, na dzień dzisiejszy
po, przyznam, dość pobieżnej
penetracji źródeł, nie jestem
w stanie określić, z jakiego
okresu i jaką drogą relikwie
św. Wojciecha trafiły do ko-
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ścioła pw. Wniebowzięcia NMP.
Co prawda, nieoceniony
ks. Joseph Kögler (1765-1817),
historyk-regionalista, w swoich
kronikach wymienia relikwie
przechowywane w tej świątyni7,
podaje też dane o ich pochodzeniu, jednak na temat relikwii
św. Wojciecha nie znalazłam
w tych materiałach wzmianki.
Nie odnalazł jej też, przebywający przed laty w parafii Wniebowzięcia NMP w Kłodzku,
i zainteresowany tym tematem,
ks. Czesław Salamon. Dotarł
natomiast do danych mówiących, że w pewnym okresie
w kościele tym relikwie poddano
historycznej ocenie (nie podaje
daty tych działań) odsuwając te,
które nie miały potwierdzenia
w dokumentach, stwarzając
tym samym wątpliwości co do
ich autentyczności. Jak zaznacza,
w świątyni pozostały te relikwie,
które „[…] miały potwierdzenie
historyczne, to znaczy wiadomo,
skąd zostały wzięte i przez kogo
do Kłodzka sprowadzone”8. Być
może wnikliwa penetracja archiwum parafialnego pozwoliłaby
odnaleźć (?) zapiski na temat
pozyskania dla tego kościoła
fragmentu doczesnych szczątków Świętego. W tej chwili jednak, bez dogłębnej kwerendy,
pozostają nam jedynie domysły. Ponieważ kostka Świętego
znajduje się w – przeszklonym,
wykonanym z blachy, z bogatą
dekoracją roślinną – relikwiarzu
pochodzącym z początków XVIII
wieku9, można ewentualnie wysnuć przypuszczenie, że i relikwia
może pochodzić z tego okresu
(oczywiście, może też być starsza
lub młodsza).
Z postacią św. Wojciecha
wiąże się też, funkcjonujący
od stuleci na łamach opracowań regionalnych, przekaz o pobycie tego Świętego
w Kłodzku. Autorzy opisujący ten
wątek, często nie podają źródła
owej informacji, powołując się
na ogół na „starą kłodzką tradycję”, dowodu bowiem na ten
kłodzki epizod w życiu św. Wojciecha nie posiadamy.
Bodajże jako pierwszy pisze
o tym Václav Hájek z Libočan
(zm. 1553), czeski kronikarz,
którego nierzadko krytykuje się
za brak wiarygodności, zarzuca
szereg nieścisłości, a często i zmyśleń, choć równocześnie podkreśla się, że jego „Kronika česká” to
ważne dzieło, które „[…] czytane przez stulecia miało wpływ

na podtrzymanie czeskiej świadomości narodowej”10. W kronice
tej znajdujemy zapis o tym, że
św. Wojciech w drodze z Pragi,
z której wyruszył, jak pisze Hájek,
„měsíce dubna den sedmnáctý”,
na dwór Bolesława Chrobrego,
zatrzymał się w Kłodzku (Hájek
podaje tu rok 995) i modlił w kościele pw. św. Piotra, w którym
jego przyrodni brat Radzim-Gaudenty odprawił mszę świętą11.
Przekaz ten powtarzają, powołując się na zapiski tego kronikarza, późniejsi autorzy opracowań poświęconych regionowi
kłodzkiemu. I choć część z nich
nie przyjmuje tej wiadomości
bezkrytycznie, to jednak epizod
z pobytu św. Wojciecha w Kłodzku odnotowywany jest w wielu
opracowaniach, periodykach
i czasopismach.
Zapis ten, powtórzony
za kronikarzem Hájkiem, spotykamy m.in. w dziele12 sporządzonym w połowie XVII wieku
przez znanego i cenionego czeskiego jezuitę Bohuslava Balbína
(1621-1688), autora opracowań
historycznych, mającego związki
z Kłodzkiem i Bardem Śląskim,
jak też w publikacji z 1690 roku,
będącej istotnym źródłem
do badań historii regionu, pióra
Johanna Müllera13 (1650-1723),
rektora kolegium jezuickiego
w Kłodzku. Umieszcza tę wiadomość wspomniany ks. Joseph
Kögler w swojej kronice hrabstwa
kłodzkiego14, rzetelnie wskazując, że powtarza tę informację
za wspomnianymi V. Hájkiem
i B. Balbínem. O pobycie
św. Wojciecha w K łodzku
wspomina, także powołując się
na V. Hájka, Aloys Bach (17701845), kłodzki duchowny, muzyk
i kompozytor, w wydanej w 1841
roku obszernej pracy o historii
kościołów w hrabstwie kłodzkim15, jak też znany pedagog
i historyk Eduard Ludwig Wedekind (1804-1861), w swoim opracowaniu historii Kłodzczyzny16.
Przykłady można by mnożyć. Nic
zatem dziwnego, że funkcjonująca od stuleci relacja o pobycie
św. Wojciecha w Kłodzku, nawet
wówczas, gdy niektórzy przekazujący ją historiografowie w nią
powątpiewają, a współcześni
badacze zdecydowanie deprecjonują, przetrwała do naszych
czasów. Tym bardziej, że także
pewna część współczesnych
opracowań poświęconych ziemi kłodzkiej, zarówno polskich,
czeskich i niemieckich, niejed-

11
nokrotnie przywołuje to wydarzenie, co jest zrozumiałe – to
intrygująca ciekawostka dla miłośników dziejów regionalnych.
Szkoda jedynie, że niektórzy
z piszących zawiadamiając,
iż św. Wojciech idąc z misją chrystianizacyjną do pogańskich Prusów przechodził przez Kłodzko,
nie podają źródła owej informacji17, co może czynić wrażenie
stwierdzonego faktu. Oczywiście, nie jest to powszechne –
jedni autorzy18 wskazują źródło
pochodzenia owej wiadomości,
inni znów, dzielący się nią, powołują się jedynie na funkcjonującą
od wieków „starą kłodzką tradycję”19, ale wgląd w literaturę,
z której korzystali pisząc o dziejach regionu czy o różnych historiach, które tu miały miejsce,
pozwala zauważyć, że musieli korzystać m.in. z prac wspomnianych tu: V. Hájka, B. Balbína, czy
A. Bacha.
Informację o św. Wojciechu
w Kłodzku odnajdujemy też
w lokalnych czasopismach20. Ich
autorzy nie podają źródła wiado-

mości, co w przypadku artykułów
zamieszczanych w prasie jest powszechną i właściwie zrozumiałą
praktyką. Problem w tym, że, jak
już wspomniano wyżej, a co należy podkreślić, niezorientowany
w temacie czytelnik dostaje
w ten sposób jednoznaczny, nie obarczony istniejącymi wątpliwościami, przekaz.
Tymczasem znaczna grupa
historyków zaprzecza temu
doniesieniu, powołując się
na znane i uznawane za wiarygodne żywoty Świętego, w których brak jakiejkolwiek wzmianki
na temat jego wędrówki przez
Kłodzko. I choć dotąd słabo
rozpoznana jest trasa, którą
św. Wojciech przybył do Polski,
to opierając się i na żywotach
Świętego i na informacjach
pochodzących z innych źródeł,
część znawców przedmiotu uważa, że szedł on przez Saksonię
i Łużyce, inni sądzą, że trafił tu
wędrując przez Węgry, a wówczas trasa jego podróży mogła
prowadzić m.in. przez Duklę, Stary Sącz, Kraków, Kalisz i Gniezno

Ołtarz św. Ignacego Loyoli w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku, fot. T. Gmerek
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(będące ówczesną stolicą kraju)21,
a nie przez Kłodzczyznę.
Dodatkowym argumentem, który przywołuje jeden
ze współczesnych historyków,
godzącym w prawdopodobieństwo przejścia św. Wojciecha
przez gród kłodzki, jest też to, że
wspomniany przez V. Hájka kościółek pw. św. Piotra, w którym
we mszy świętej miał uczestniczyć św. Wojciech i jego przyrodni brat Radzim Gaudenty, poświęcono w 1479 roku, w związku
z czym, jak podkreśla, „dopiero
po tej dacie powstać mogła tradycja o rzekomym pobycie w nim
św. Wojciecha”22. Wypada jednakże dodać, że prawdopodobnie
chodzi tu o świątynię, która,
choć nie pod tym wezwaniem,
istniała na Górze Zamkowej
przynajmniej od kilku wieków.
Nie znamy daty jej budowy,
a pierwsza wzmianka źródłowa
o kościele pochodzi dopiero
z 1194 roku23.
Już na koniec tych naszych
rozważań na temat związków
św. Wojciecha z Kłodzkiem, czy
też szerzej z ziemią kłodzką, warto nadmienić, że w niektórych
opracowaniach regionalnych
funkcjonuje kolejna opowieść
o wędrówce biskupa Pragi
przez ziemię kłodzką. Według
tej narracji, miał św. Wojciech
w drodze do Polski zatrzymać się
w położonym niedaleko Kłodzka,
Starym Wielisławiu. Tam, gdzie
w niewielkim kościółku posługę
kapłańską pełnił w tym czasie
jego wuj, nieznany z imienia

członek rodu Sławnikowiców24.
I w tym przypadku również nie
dysponujemy źródłami, które
potwierdziłyby ten przekaz, ale
tak już jest, i to nie tylko z opowieściami dotyczącymi św. Wojciecha, że często bardziej znane
są legendy, niż potwierdzone
źródłowo historie. Jeżeli jednak,
jak to mówią, jest w legendach
ziarno prawdy, a wiele opowieści bierze się z realnych wydarzeń to…, kto wie, co jeszcze
w przyszłości odkryją historycy?!
Tymczasem jednak, jak podkreślają znawcy przedmiotu, choć
legendarne przekazy ludowe
wspominają o wielu miejscach
pobytu św. Wojciecha w Polsce,
czy na Śląsku25, brak pewnych
źródeł na ten temat utrudnia te
ustalenia.
Wracając do zasygnalizowanego na początku niniejszego
artykułu planowanego otwarcia
w Kłodzku stacji na Szlaku
Świętego Wojciecha, wydaje
się, że odpowiednim miejscem
postawienia reprezentującej
Szlak tablicy informacyjnej (lub
tablic) będzie właśnie to w pobliżu jednego (lub dwóch) kościołów posiadających relikwie
Świętego. Być może należałoby
też wziąć pod uwagę miejsce
na Górze Zamkowej (Górze Fortecznej), gdzie według tradycji
miał zatrzymać się św. Wojciech,
jeden: „[…] z ważniejszych bohaterów epoki, który stał się
wspólnym dziedzictwem wielu
narodów…”26.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku, fot. T. Gmerek

Przypisy:
1. Artykuł poświęcony relikwiom św. Wojciecha w Kłodzku oraz wielowiekowej tradycji
wskazującej na jego pobyt w tym mieście ukazał się na łamach „Ziemi Kłodzkiej” kilka
lat temu, zob. I. Klimaszewska, „Relikwie św. Wojciecha w Kłodzku”, „Ziemia Kłodzka”
2019, nr 292-293, s. 36-38. Obecny materiał jest skróconą, jak również nieco uzupełnioną
i poprawioną wersją poprzedniego.
2. K. Swastek, „Z działalności ewangelizacyjnej świętego Wojciecha na Śląsku”, Śląski
Kwartalnik Historyczny „Sobótka” 1998, nr 3-4, s. [351]-358.
3. Zob. np.: G. Labuda, „Święty Wojciech w działaniu, w tradycji i w legendzie”, [w:] „Święty
Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej”, red. K. Śmigiel, Gniezno 1992; „Św. Wojciech
997-1947. Księga pamiątkowa”, Gniezno 1947; J. Karwasińska, „Studia nad żywotami
św. Wojciecha biskupa praskiego”, „Studia Źródłoznawcze”, t. 2, Poznań 1958; „Drzwi
gnieźnieńskie”, t. 1-2, red. M. Walicki, Wrocław 1956-1959; S. Mielczarski, „Misja pruska
świętego Wojciecha”, Gdańsk 1967; A. Pobóg- Lenartowicz, „Święty Wojciech”, Kraków
[b. r.]; K. Czapliński, „Święty Wojciech, biskup i główny patron Polski”, „Ziemia Kłodzka”
2016, nr 258-259, s. 11-13; Tenże, „Św. Brunon z Kwerfurtu następcą św. Wojciecha”, tamże,
2016, nr 262, s. 24-27.
4. Zob. np. www.pch24.pl/relikwie-sw--wojciech---co-kryja-gnieznienskie-relikwie-,14308,
i.html (dostęp 11.02.2019).
5. Informowałam o tym na łamach prasy regionalnej, zob. I. Klimaszewska, „Relikwie
św. Wojciecha w Kłodzku”, „Gazeta Prowincjonalna” 1997, nr 9, s. 14.
6. Relikwie drugiego stopnia to przedmioty albo ich fragmenty, które były używane
przez świętego, natomiast trzeciego stopnia to przedmioty, którymi dotknięto relikwii
pierwszego stopnia.
7. J. Kögler, „Die Chroniken der Grafschaft Glatz”, Bd. 2. „Die Pfarrei- und Stadtchroniken
von Glatz…”, Neue bearb. von D. Pohl, Modautal 1993, s. 39-40.
8. „Poznajemy nasz kościół. Relikwie”, oprac. Cz. Salamon, „Posłaniec” 2006, nr 5, s. 9.
9. „Karty zabytków z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, w zbiorach Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku”, Kłodzko 2018, kserokopia w zb. Muzeum Ziemi Kłodzkiej,
nr inwent. 969/DM.
10. pl.wikipedia.org./wiki/Václav_Hájek (dostęp: 18.09.2022).
11. „Václava Hájka z Libočan Kronika česká…”, II R. 905-1100: Zanik pohanství, Praha
1923, s. 161. Oryginał kroniki został też zdygitalizowany, zob. np. bibliotekacyfrowa.pl/
dlibra/publication/66015/edition/77213
12. B. Balbín, „Vita Venerabilis Arnesti (vulgo Ernesti) Primi Archipiscopi Pragensis”, Prag

1664, s. 295, za: J. Kögler, dz. cyt., s. 33; zob. też, B. Balbín, „Epitome historica rerum Bohemicarum…” II, Prage 1667, s. 149. Publikacja dostępna w wersji cyfrowej.
13. J. Müller, „Historia Beatissimae Virginis Glacensis…”, Glatz 1690, s. 20-21.
14. J. Kögler, dz. cyt., s. 33.
15. A. Bach, „Urkundliche Kirchen Geschichte der Grafschaft Glatz”, Breslau 1841, s. 6.
16. E. L., Wedekind, „Geschichte der Grafschaft Glatz. Chronik der Städte, Flecken, Dörfen…”,
Neurode 1857, s. 13. Autor powołuje się na opracowanie A. Bacha.
17. Zob. A. Herzig, M. Ruchniewicz, „Dzieje Ziemi Kłodzkiej”, wyd. 2 popr., Wrocław 2008,
s. [27]. A. Herzig, autor tej części opracowania, nie podaje źródła zamieszczonej informacji.
18. Np. H. Veit, „Erste Christen im Glatzer Land…”, [w:] „Auf dem Weg durch die Jahrhunderte. Beiträge zur Kirchengeschichte der Grafschaft Glatz”, Münster 2005, s. 24. Autor
powołuje się na A. Bacha.
19. Zob. np. J. Tichý, „Kladsko v českých dějinách”, [w:] „Kladsko v historii českého státu”,
Praha 1947, s. 10.
20. Np. W. Kożuchowski, „Ziemia Kłodzka. X wiek”, „Blik” 1992, nr 2, s. 4.
21. Zob. np. literaturę w przyp. 3.
22. Zob. np. M. Cetwiński, „Kłodzko w historiografii”, [w:] „Kłodzko, dzieje miasta”,
red. R. Gładkiewicz, Kłodzko 1998, s. [11]-12.
23. K. Bartkiewicz, „Dzieje ziemi kłodzkiej w wiekach średnich”, Wrocław 1977, s. 37. Jak
twierdzą niektórzy z badaczy, w tym K. Bartkiewicz, była to prawdopodobnie najstarsza
świątynia Kłodzka, wybudowana nad wschodnim urwiskiem Wzgórza Zamkowego,
poświęcona NMP, w kolejnych latach nosiła różne wezwania. Stare legendy mówiły, że
do jego budowy wykorzystano gruzy ze świątyni pogańskiej, czy też wieży pogańskiej
będącej elementem wzmocnienia obronności grodu, stąd świątynię tę mieszkańcy nazywali też "kościółkiem pogańskim", zob. A. Bach, dz. cyt., s. 62.
24. Zob. np. J. Royt, „Sanktuaria pielgrzymkowe, cudowne łaskami słynące obrazy i figury
na ziemi kłodzkiej”, [w:] „Lidová zbožnost ve Východních Čechách a v Kladsku”, Nachod
1997, s. 88; „Międzynarodowe Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu :
przewodnik”, oprac. M. Królikowski, Kłodzko 2017, s. 5; M. Perzyński, „Przybytek Niebieski.
Skarby i cuda sanktuarium w Starym Wielisławiu koło Polanicy-Zdroju…”, Wrocław 2001, s. 4.
25. Por. np. J. Swastek, „Święty Wojciech jako arcypasterz ziem śląskich (Kalendarz wrocławski na rok 1998”, Wrocław 1998.
26. K. Śmigiel, Wstęp [w:] „Święty Wojciech w tradycji i kulturze”, red. K. Śmigiel, Gniezno
1992, s. [7].
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SVATÝ VOJTĚCH A KLADSKO
Mnohé nasvědčuje tomu,
že na podzim letošního roku
vznikne kladské zastavení na
Mezinárodní cestě sv. Vojtěcha,
utvořené v roce 2016. Protože toto číslo časopisu „Ziemia
Kłodzka“ má vyjít ještě před
slavnostní inaugurací kladského
úseku zmíněné trasy, chtěla bych
čtenáře upozornit na několik zajímavých souvislostí1 spojených s
osobou sv. Vojtěcha (kolem 856–
997), pražského biskupa, patrona
Polska, Česka a Maďarska, který,
jak zdůrazňují badatelé, „[…] je
vedle velkého papeže Silvestra II.
a německého císaře Oty III. jednou z nejzajímavějších osobností
10. století“2.
Většina z nás si pravděpodobně ještě ze školních let pamatuje poslední etapu života
sv. Vojtěcha, kdy se vydal na
nám Polákům dobře známou a
historiografy opěvovanou cestu
k pohanským Prusům, kde byl
zavražděn. Tělo biskupa Vojtěcha,
kterého papež Silvestr II. prohlásil v roce 999 za svatého, bylo
polským knížetem Boleslavem
Chrabrým vykoupeno a pohřbeno v nově založené biskupské
metropoli v Hnězdně. Netrvalo
dlouho a osud tam uloženého
světcova těla se stal stejně výjimečným a stejně komplikovaným
jako jeho život. Protože toto téma
již bylo široce popsáno, a nutno dodat, že je velmi zajímavé a
příběhy spojené s relikviemi jsou
přímo senzační, zdá se mi, že není
třeba jej dále rozvádět; zájemce
odkazuji na existující literaturu
věnované této problematice3.
Mezinárodní cesta sv. Vojtěcha, vedoucí z Prahy přes Vratislav, Poznaň a Gdaňsk do Elblągu,
vznikla z iniciativy společenského
a kulturního aktivisty Juliana Golaka, známého v kladském regionu i mimo něj, a pod odborným
dohledem historika prof. Konrada
Czaplińského. Otevření první etapy cesty v dubnu 2016 v Praze, v
rámci slavnostního zahájení Česko-polského kulturního roku,
provedl český primas kardinál
Dominik Duka. Tato naučná turistická stezka a zároveň poutní
cesta je jedním ze způsobů, jak si
připomenout osobnost svatého
Vojtěcha, jenž se již více než tisíc let těší úctě mnoha národů.
Je to iniciativa, která nejen při-

Relikviáře v oltáři sv. Ignáce z Loyoly v kostele sv Nanebevzetí P. Marie v Kladsku, foto T. Gmerek

bližuje místa spojená s kultem
zmíněného světce, ale především
dává všem zájemcům možnost
seznámit se s česko-polským
kulturním dědictvím a historií
Česka a Polska.
V průběhu několika let podél
této trasy postupně vznikaly (a
nadále vznikají) další zastavení,
na nichž jsou umístěny speciální
informační tabule. Na území Slezska již byla umístěna zastavení
mimo jiné v Czermné u Kudowy-Zdroje (2017), Niemczi (2017),
Kamieńci Ząbkowickém (2017),
Dzierżoniowě (2018), Mieroszowě
(2018) a v roce 2021 v Ząbkowicích Śląských. Skutečnost, že nyní
přišla řada na Kladsko, je potěšující, tím spíš, že vznik zastavení
v tomto městě má nepochybně
své opodstatnění, už proto, že
sv. Vojtěch byl jedním ze synů
českého knížete Slavníka (?–981),
jemuž Kladsko v 10. století patřilo
a s nímž je spojena první písemná zmínka o kladském hradu, tak
důležitá pro zdejší obyvatele.
Dalším argumentem pro existenci zastavení v Kladsku je, že
ve dvou místních kostelech jsou
uloženy Vojtěchovy relikvie. Nejsou to samozřejmě jeho jediné
ostatky v Polsku. Najdeme je i na
mnoha jiných místech, ve velkých
aglomeracích i menších městech.

Některé z relikvií svěřených polským kostelům pocházejí z těch,
které jsou po staletí uchovány v
Římě. V roce 1928 byly na žádost
tehdejšího hnězdenského arcibiskupa a polského primase Augusta Hlonda (1881–1948) předány
do Polska některé fragmenty tam
uložených kostí předloktí sv. Vojtěcha. Takto získané relikvie byly
nejprve uloženy v hnězdenské
klenotnici4 a v pozdějších letech byly rozděleny mezi další
polské chrámy. Stalo se tak i v
roce 1989, kdy byla na pokyn
kardinála Józefa Glempa provedena další revize hnězdenských
relikvií sv. Vojtěcha. A právě zde
začíná náš kladský příběh jedné
ze dvou relikvií polského patrona
uložených v Kladsku.
O relikvii uložené v kostele
sv. Jiří a sv. Vojtěcha v ulici W.
Lukasinského, o který pečují
řádové sestry Klarisky ustavičné adorace, jsem se dozvěděla
náhodou před více než 25 lety.
Zvědavost mne přinutila tuto
informaci ověřit. Tehdejší představená kláštera, sestra Rafaela,
potvrdila její pravdivost a zároveň mi řekla, že 18. března 1992
byla do nového oltáře Vystavení Nejsvětější svátosti během
slavnosti jeho svěcení zazděna
schránka s relikvií (fragmentem

kosti) polského a českého patrona5. Vysvěcení provedl tehdejší
vratislavský arcibiskup, kardinál
Henryk Gulbinowicz.
Dalším kladským kostelem,
v němž jsou uloženy Vojtěchovy ostatky, je kostel Nanebevzetí
Nejsvětější Panny Marie. Zde je
relikvie umístěna v centrální
vitríně (spolu s relikviemi sv.
Marka a sv. Marcela) na oltáři
sv. Ignáce z Loyoly v jižní lodi
kostela, v relikviáři s nápisem
„F. S. Adalbert“. Adalbert bylo
jméno, které sv. Vojtěch přijal
při svém biřmování, a to na počest prvního magdeburského
arcibiskupa Adalberta (kolem
910–981), jenž byl Vojtěchovým
dlouholetým učitelem, přítelem
a ochráncem. Dodejme, že pod
tímto jménem je sv. Vojtěch
známý v západní Evropě.
Ostatky uložené v obou
kostelech jsou relikvie prvního
stupně, tedy části světcova těla6.
Zatímco původ relikvií uložených
u klarisek je známý, protože víme,
že se do Kladska dostaly počátkem 90. let 20. století v důsledku
výše zmíněné revize hnězdenských relikvií sv. Vojtěcha, z nichž
tehdy byly odděleny malé části
a předány do relikviářů různých
farností v Polsku, tak bohužel musím přiznat, že dodnes, po dosud
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na cestě z Prahy, odkud (jak píše
Hájek) vyrazil „měsíce dubna den
sedmnáctý“ na dvůr Boleslava
Chrabrého, se zastavil v Kladsku (Hájek zde uvádí rok 995)
a modlil se v kostele sv. Petra,
kde jeho nevlastní bratr Radim
sloužil mši11. Uvedené líčení s odkazem na kronikářovy zápisky
opakují i autoři pozdějších textů
věnovaných Kladsku. A přestože
někteří z nich tuto zprávu kritizují, je epizoda pobytu sv. Vojtěcha v Kladsku zaznamenána
v mnoha studiích, periodikách
a časopisech.
Zmíněný záznam, převzatý
od kronikáře Hájka, najdeme v
díle12 sepsaném v polovině 17.
století známým a uznávaným
českým jezuitou Bohuslavem
Balbínem (1621–1688), autorem historických pojednání,
jenž měl vztah ke Kladsku a
Vartě (Bardo Śląskie), a také
v publikaci Johanna Müllera13
(1650–1723), rektora jezuitské
koleje v Kladsku, z roku 1690,
která je důležitým pramenem
pro zkoumání dějin kladského
regionu. Již zmíněný P. Josef
Kögler tuto zprávu zařazuje do
své kroniky hrabství kladského14
a zároveň pro upřesnění uvádí,
že uvedenou informaci převzal
od výše zmíněných autorů – V.
Hájka a B. Balbína. O pobytu sv.
Vojtěcha v Kladsku se s odkazem
na V. Hájka zmiňuje kladský duchovní, hudebník a skladatel
Aloys Bach (1770–1845) ve svém
obsáhlém díle o historii kostelů
v kladském hrabství15 vydaném v

roce 1841, stejně jako známý pedagog a historik Eduard Ludwig
Wedekind (1804-1861) v díle o
dějinách Kladska16. Příkladů by
mohlo být více. Není proto divu,
že se po staletí opakovaná zpráva
o pobytu sv. Vojtěcha v Kladsku
dochovala až do dnešních dnů,
přestože ji někteří předávající
historiografové zpochybňují a
současní badatelé neuznávají.
Tím spíše, že i řada současných
polských, českých i německých
studií o Kladsku tuto událost opakovaně zmiňuje, což je však pochopitelné, neboť pro milovníky
regionální historie je to lákavá
perlička. Je jen škoda, že někteří
autoři, kteří píší, že sv. Vojtěch
na své křesťanské misijní cestě
k pohanským Prusům prošel
Kladskem, neuvádějí zdroj této
informace17, což může vyvolávat
dojem potvrzené skutečnosti. To
samozřejmě není běžné – někteří autoři18 zdroj těchto zpráv
uvádějí. Jiní se odvolávají pouze
na „starou kladskou tradici“19, jež
fungovala po staletí, ale z náhledu na literaturu, kterou používali, když psali o dějinách regionu
nebo různých událostech, jež
se zde odehrály, nám může být
zřejmé, že museli používat mimo
jiné i zde zmíněná díla: V. Hájka,
B. Balbína nebo A. Bacha.
Informace o sv. Vojtěchovi
v Kladsku najdeme také v místních časopisech20. Jejich autoři
neuvádějí zdroje těchto zpráv,
což je v případě tiskových článků
běžná a vlastně i pochopitelná
praxe. Problém spočívá v tom,

že, jak bylo uvedeno výše a co je
třeba zdůraznit, nezasvěcenému
čtenáři se tak dostává do rukou
jednoznačné sdělení, nezatížené
případnými pochybnostmi. Značná skupina historiků však tuto
informaci popírá a poukazuje na
známé světcovy životopisy, které
jsou považovány za věrohodné a
žádné zmínky o jeho cestě přes
Kladsko neobsahují. Přestože trasa, po níž sv. Vojtěch dorazil do
Polska, není dosud dostatečně
známá, někteří badatelé se na
základě světcových životopisů
a informací z dalších pramenů
domnívají, že cestoval přes Sasko
a Lužici, zatímco jiní soudí, že do
Polska přišel přes Uhry, přičemž
v takovém případě by jeho cesta
vedla spíše např. přes Duklu, Stary Sącz, Krakov, Kališ a Hnězdno
(tehdejší hlavní město Polska)21,
nežli přes Kladsko.
Dalším argumentem
uváděným jedním ze současných historiků, který snižuje
pravděpodobnost, že sv. Vojtěch
přišel přes Kladsko, je také fakt,
že kostelík sv. Petra, v němž se
podle V. Hájka měl sv. Vojtěch se
svým nevlastním bratrem Radimem účastnit mše svaté, byl
vysvěcen v roce 1479, a tudíž,
jak upozorňuje, „teprve po tomto
datu mohla vzniknout tradice o
údajném zdejším pobytu sv. Vojtěcha“22. Je však nutno dodat, že
se zřejmě jednalo o kostel, který, ač pod jiným názvem, stál na
uvedeném vrchu již nejméně
několik staletí. Datum jeho postavení neznáme a první písemná
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jen zběžném zkoumání pramenů, nejsem schopna určit, z jaké
doby a jakou cestou se relikvie
sv. Vojtěcha dostaly do kladského
kostela Nanebevzetí Nejsvětější
Panny Marie. Je sice pravda, že
neocenitelný historik-regionalista
P. Josef Kögler (1765–1817) píše
ve svých kronikách7 o relikviích
uchovávaných v tomto kostele
a uvádí i podrobnosti o jejich
původu, avšak o relikviích sv. Vojtěcha jsem v nich žádnou zmínku
nenašla. Nenašel je ani P. Czesław
Salamon, který před lety ve farnosti Nanebevzetí Nejsvětější
Panny Marie v Kladsku působil a
zkoumal zde tuto problematiku.
Zjistil však, že v jisté době byly
relikvie v tomto kostele podrobeny historickému zkoumání (datum, kdy se tak stalo, neuvádí),
při němž byly odstraněny ty, k
nimž nebyly žádné písemné
doklady potvrzující jejich pravost. Jak zdůrazňuje, v kostele
zůstaly jen ty relikvie, které „[...]
měly historické potvrzení, tzn.
že bylo známo, odkud se vzaly
a kým byly do Kladska přivezeny“8. Je možné, že při důkladném
prohledání farního archivu by se
podařilo najít záznamy o pořízení
fragmentu světcových ostatků
pro tento kostel. Prozatím však,
bez hlubšího průzkumu, jsou to
jen domněnky. Protože zmíněná
část světcovy kosti je uložena
v proskleném plechovém relikviáři z počátku 18. století9, bohatě
zdobeném květinovými motivy,
lze se domnívat, že ze stejného
období pochází i sama relikvie
(může být však i starší nebo
mladší).
S postavou svatého Vojtěcha
je spojen i příběh o jeho pobytu
v Kladsku, který se v regionální
literatuře objevuje již po staletí. Autoři popisu těchto událostí
však často neuvádějí, kde se o
nich dozvěděli. Obvykle se odvolávají na „starou kladskou tradici“,
protože žádné písemné důkazy
pro kladskou epizodu v životě
sv. Vojtěcha nejsou k dispozici.
Jako první o tom pravděpodobně píše český kronikář Václav
Hájek z Libočan (zemřel 1553),
který je často kritizován pro
svou nespolehlivost a obviňován z řady nepřesností a často
i z toho, že si vymýšlí, i když se
zároveň zdůrazňuje, že jeho „Kronika česká“ je významným dílem,
které „[...] bylo čteno po staletí a
mělo vliv na udržování českého
národního povědomí“10. V kronice se dočteme, že sv. Vojtěch

Mapa představující mezinárodní cestu St. Vojtěcha.
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zmínka o něm pochází až z roku
119423.
Na závěr těchto úvah o vztahu sv. Vojtěcha k městu Kladsku,
resp. šířeji k celému kladskému
regionu, je vhodné připomenout,
že v některých regionálních pramenech se objevuje ještě jeden
příběh o cestě pražského biskupa
přes Kladsko. Podle něj se sv. Vojtěch na své cestě do Polska údajně zastavil ve Staré Jesenici (Stary
Wielisław) nedaleko Kladska, tam,
kde tehdy v nevelkém kostelíku

působil jako kněz jeho strýc, blíže
nejmenovaný člen rodu Slavníkovců24. Ani zde však nemáme k
dispozici žádné prameny, které
by tuto zprávu potvrzovaly. Ale
tak už to bývá, nejen u příběhů
o sv. Vojtěchovi, že legendy jsou
často známější než historicky
doložená fakta. Avšak pokud
legendy obsahují, jak se říká,
alespoň zrnko pravdy a jestliže
lidová vyprávění často vycházejí
ze skutečných událostí…, potom
kdo ví, co ještě historikové v bu-
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doucnu objeví?! Badatelé však
zdůrazňují, že přestože lidová
vyprávění uvádějí řadu míst,
kde sv. Vojtěch v Polsku nebo ve
Slezsku pobýval25, bez věrohodných pramenů je obtížné taková
tvrzení ověřit.
Vraťme se ještě k plánovanému vzniku kladského zastavení na Mezinárodní cestě
sv. Vojtěcha, zmíněnému na začátku tohoto článku. Zdá se, že
vhodným místem pro postavení
tabule (nebo tabulí) s informace-

mi o této trase bude okolí jednoho (nebo dvou) kostelů, v nichž
jsou uloženy světcovy ostatky.
Možná by také přicházelo v úvahu místo na kopci zvaném Góra
Zamkowa (resp. Góra Forteczna
– místo, na kterém dnes stojí
kladská pevnost), kde se podle
tradice měl sv. Vojtěch, jeden
z „[...] nejvýznamnějších hrdinů
své epochy, jenž se stal společným dědictvím mnoha národů...“26, zastavit na své cestě.

Przypisy:
1 Článek o relikviích sv. Vojtěcha v Kladsku a o staleté tradici, která poukazuje na Vojtěchův
pobyt v tomto městě, vyšel před několika lety na stránkách časopisu „Ziemia Kłodzka“,
viz I. Klimaszewska, „Relikwie św. Wojciecha w Kłodzku“, Ziemia Kłodzka 2019, č. 292-293,
s. 36-38. Nynější příspěvek je zkrácenou a také částečně doplněnou a opravenou verzí
předchozího článku.
2 K. Swastek, „Z działalności ewangelizacyjnej świętego Wojciecha na Śląsku“, Śląski
Kwartalnik Historyczny „Sobótka” 1998, č. 3-4, s. [351]-358.
3 Viz např.: G. Labuda, „Święty Wojciech w działaniu, w tradycji i w legendzie“, [in:] „Święty
Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej”, red. K. Śmigiel, Gniezno 1992; „Św. Wojciech
997-1947. Księga pamiątkowa“, Gniezno 1947; J. Karwasińska, „Studia nad żywotami
św. Wojciecha biskupa praskiego“, „Studia Źródłoznawcze“, sv. 2, Poznań 1958; „Drzwi
gnieźnieńskie“, sv. 1-2, red. M. Walicki, Wrocław 1956-1959; S. Mielczarski, „Misja pruska
świętego Wojciecha“, Gdańsk 1967; A. Pobóg- Lenartowicz, „Święty Wojciech“, Kraków
[nedatováno]; K. Czapliński, „Święty Wojciech, biskup i główny patron Polski“, „Ziemia
Kłodzka“ 2016, č. 258-259, s. 11-13; Tamtéž, „Św. Brunon z Kwerfurtu następcą św. Wojciecha“, tamtéž, 2016, č. 262, s. 24-27.
4 Viz např. www.pch24.pl/relikwie-sw--wojciech---co-kryja-gnieznienskie-relikwie-,14308,i.
html (cit. 11.02.2019).
5 Psala jsem o tom v regionálním tisku, viz I. Klimaszewska, „Relikwie św. Wojciecha w
Kłodzku“, „Gazeta Prowincjonalna“ 1997, č. 9, s. 14.
6 Relikvie druhého stupně jsou předměty nebo jejich fragmenty, které světec používal,
kdežto relikvie třetího stupně jsou předměty, kterých se dotkly relikvie prvního stupně.
7 J. Kögler, „Die Chroniken der Grafschaft Glatz“, sv. 2. „Die Pfarrei- und Stadtchroniken
von Glatz…“, Neue bearb. von D. Pohl, Modautal 1993, s. 39-40.
8 „Poznajemy nasz kościół. Relikwie“, zpracoval Cz. Salamon, „Posłaniec“ 2006, č. 5, s. 9.
9 „Karty zabytków z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, w zbiorach Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku“, Kłodzko 2018, fotokopie ve sbírkách Muzea regionu Kladsko
(Muzeum Ziemi Kłodzkiej), inv. č. 969/DM.
10 pl.wikipedia.org./wiki/Václav_Hájek (cit. 18.09.2022).
11 „Václava Hájka z Libočan Kronika česká…“, II R. 905-1100: Zánik pohanství, Praha 1923,
s. 161. Originál kroniky byl také digitalizován, viz např. bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/66015/edition/77213
12 B. Balbín, „Vita Venerabilis Arnesti (vulgo Ernesti) Primi Archipiscopi Pragensis“, Prag
1664, s. 295, cit. per: J. Kögler, cit. dílo, s. 33; B. Balbín, „Epitome historica rerum Bohemi-

carum...“ II, Prage, 1667, s. 149. Publikace dostupná v digitální verze.
13 J. Müller, „Historia Beatissimae Virginis Glacensis…“, Glatz 1690, s. 20-21.
14 J. Kögler, cit. dílo, s. 33.
15 A. Bach, „Urkundliche Kirchen Geschichte der Grafschaft Glatz“, Breslau 1841, s. 6.
16 E. L., Wedekind, „Geschichte der Grafschaft Glatz. Chronik der Städte, Flecken, Dörfen…“,
Neurode 1857, s. 13. Autor odkazuje na studii A. Bacha.
17 Viz A. Herzig, M. Ruchniewicz, „Dzieje Ziemi Kłodzkiej“, 2. opravené vydání, Wrocław
2008, s. [27]. A. Herzig, autor dané části práce, neuvádí zdroj této informace.
18 Např. H. Veit, „Erste Christen im Glatzer Land…“, [in:] „Auf dem Weg durch die Jahrhunderte. Beiträge zur Kirchengeschichte der Grafschaft Glatz“, Münster 2005, s. 24.
Autor odkazuje na A. Bacha.
19 Viz např. J. Tichý, „Kladsko v českých dějinách“, [in:] „Kladsko v historii českého státu“,
Praha 1947, s. 10.
20 Např. W. Kożuchowski, „Ziemia Kłodzka. X wiek“, „Blik“ 1992, č. 2, s. 4.
21 Viz např. literatura v poznámce 3.
22 Viz např. M. Cetwiński, „Kłodzko w historiografii“, [in:] „Kłodzko, dzieje miasta“, red. R.
Gładkiewicz, Kłodzko 1998, s. [11]-12.
23 K. Bartkiewicz, „Dzieje ziemi kłodzkiej w wiekach średnich“, Wrocław 1977, s. 37. Jak
tvrdí někteří badatelé, včetně K. Bartkiewicz, byl to pravděpodobně nejstarší kostel v
Kladsku, postavený nad východním srázem Hradního kopce (Wzgórze Zamkowe), zasvěcený P. Marii, v následujících letech měl různé názvy (patrony). Podle starých pověstí
byl k jeho stavbě použit materiál z trosek pohanského chrámu nebo pohanské věže, která
byla součástí opevnění hradu, a proto ho obyvatelé nazývali také „pohanský kostel“., viz
A. Bach, cit. dílo, s. 62.
24 Viz např. J. Royt, „Sanktuaria pielgrzymkowe, cudowne łaskami słynące obrazy i figury
na ziemi kłodzkiej“, [in:] „Lidová zbožnost ve Východních Čechách a v Kladsku“, Náchod
1997, s. 88; „Międzynarodowe Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu: przewodnik“, zpracoval M. Królikowski, Kłodzko 2017, s. 5; M. Perzyński, „Przybytek
Niebieski. Skarby i cuda sanktuarium w Starym Wielisławiu koło Polanicy-Zdroju…“,
Wrocław 2001, s. 4.
25 Srov. např. J. Swastek, „Święty Wojciech jako arcypasterz ziem śląskich (Kalendarz
wrocławski na rok 1998)“, Wrocław 1998.
26 K. Śmigiel, Wstęp [in:] „Święty Wojciech w tradycji i kulturze“, red. K. Śmigiel, Gniezno
1992, s. [7].
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BŁ. KS. GERHARD HIRSCHFELDER - „NIEMIECKI POPIEŁUSZKO"
KU WSPOMNIENIU 80. ROCZNICY ŚMIERCI
Nasze ziemskie życie ciągle
znajduje się między przeszłością i przyszłością. Przeszłość
jest przez nas mniej lub więcej
znana i często wspominana, zaś
przyszłość jest objęta naszymi
marzeniami i planami. Niektórzy obserwatorzy ludzkiego życia postulują, by wracać
do przeszłości, by nie powtarzać
błędów w niej popełnionych
i naśladować to, co było dobre
i owocne. Znawcy dziejowych
procesów powiadają, że mądrzy
ludzie potrafią kreować dobrą
przyszłość, wracając do przeszłości, w myśl znanego powiedzenia,
że „historia magistra vitae est", że
historia jest nauczycielką życia.
Powołana do istnienia w roku
2004 przez św. Jana Pawła II diecezja świdnicka posiada skromną historię. Jednakże jej miasta
i wioski mają swoją historię,
z którą winno się zapoznawać
obecne pokolenie. Ciekawą
przeszłość ma ziemia kłodzka,
nazywana od wielu lat krainą
Pana Boga i Matki Najświętszej.
Przed II wojną światową mieszkali
tu Niemcy, ale kościelnie region
ten należał do Kościoła czeskiego. W krótkiej historii diecezji
świdnickiej Kościół powszechny,
decyzją papieża Benedykta XVI,
podarował diecezji świdnickiej
bł. Gerharda Hirschfeldera, który
był Niemcem, ale jako kapłan kanonicznie należał do archidiecezji
praskiej, a dziś na terenie jego
kapłańskiej działalności posługuje Kościół Polski.
W obecnym roku przypadają trzy ważne rocznice związane
z osobą bł. ks. Gerharda Hirschfeldera, a mianowicie: 115. rocznica jego urodzin, 90. rocznica
jego święceń kapłańskich oraz
80. rocznica jego męczeńskiej,
obozowej śmierci. Z tej okazji
godzi się przypomnieć jego sylwetkę, by pielęgnować jego kult
i naśladować jego cnoty.
Curriculum vitae
bł. ks. Gerharda
Hirschfeldera
Bł. ks. Gerhard Hirschfelder
urodził się 17 lutego 1907 roku
w Kłodzku. Już w drugim dniu życia, 19 lutego, został ochrzczony

w kłodzkim kościele p.w. Wniebowzięcia NMP przez ks. Bergmanna. Od wczesnego dzieciństwa
przejawiał zainteresowanie życiem Kościoła, fascynowała go
zwłaszcza liturgia. W roku 1913
rozpoczął naukę w szkole ludowej w Kłodzku. W 1918 roku
w kłodzkim kościele parafialnym
przyjął sakrament bierzmowania.
Wybrał sobie na bierzmowaniu
imię Benedykt. W roku 1919 rozpoczął naukę w Państwowym Katolickim Gimnazjum w Kłodzku.
W latach gimnazjalnych należał
do Federacji Niemieckiej Młodzieży Katolickiej. Po uzyskaniu
matury w roku 1927, abiturient
Gerhard rozpoznając dar powołania kapłańskiego, wstąpił
do Seminarium Duchownego
we Wrocławiu i podjął studia filozoficzne i teologiczne
na Uniwersytecie Wrocławskim. Święcenia kapłańskie
przyjął 31 stycznia 1932 roku
w katedrze wrocławskiej z rąk
kard. Adolfa Bertrama. Został
wyświęcony dla ziemi kłodzkiej –
Hrabstwa Kłodzkiego, pruskiej
części archidiecezji praskiej. Następnego dnia, 1 lutego, odprawił
Mszę św. prymicyjną w kaplicy
Sióstr Służebnic Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Długopolu Zdroju. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „Chrystus
nasz Baranek Paschalny został
zabity. Alleluja!”
Po święceniach kapłańskich
ks. Gerhard Hirschfelder został
skierowany do pracy duszpasterskiej w charakterze wikariusza
do parafii w Kudowie - Zdroju
Czermnej. Pracował tu 7 lat. Zaraz
po przybyciu dał się poznać jako
utalentowany i gorliwy kapłan.
Swoją działalnością charyzmatyczną objął przede wszystkim młodzież, wskutek czego
Czermna stała się niebawem
nieformalnym centrum młodzieżowym całej Kotliny Kłodzkiej. Organizował pielgrzymki
do Wambierzyc i na Górę Igliczną, do Marii Śnieżnej, w których
uczestniczyło za każdym razem
po kilka tysięcy ludzi z ziemi
kłodzkiej. Klarowny i nieugięty
w katolickich poglądach i zasadach moralnych, młody kapłan,
stawał się solą w oku potężnego

Ksiądz Biskup Ignacy Dec prowadzi procesję z Kudowy do Czermnej, 10.10.2010 roku.

ruchu nazistowskiego. Z ogromną determinacją bronił młodych
przed hitlerowskimi formacjami
młodzieżowymi. Nie trudno było
przewidzieć, jaki będzie dalszy
scenariusz oddanego Ewangelii i ludziom młodego kapłana.
Szybko nastąpiła reakcja ze strony lokalnych przywódców partii
nazistowskiej. Ksiądz Hirschfelder
był inwigilowany, wielokrotnie
przesłuchiwany, zastraszany,
a nawet kilkakrotnie padał ofiarą pobicia przez faszystowskich
bojówkarzy.
16 lutego 1939 r. w nurtach
Nysy Kłodzkiej zginęła jego
matka, którą osobiście pochował, gdyż z powodu szantażów
i nacisków władz, nikt inny nie
chciał tego uczynić.
W tym samym czasie, w lutym 1939 roku, ks. Gerhard Hirschfelder został przeniesiony
do parafii św. Michała w Bystrzycy
Kłodzkiej, co miało mu zapewnić
większe bezpieczeństwo wobec
nasilających się szykan ze strony
nazistów. Jednakże naziści nie
dawali za wygrane. Coraz bardziej
go nachodzili i atakowali. By dokuczyć i upokorzyć społeczność
wierzących, bojówki młodzieży
hitlerowskiej, na polecenie władz
nazistowskich, dopuszczały się
coraz częstszych aktów profanacji kaplic, krzyży i innych
znaków religijnych. Po jednej
z brutalniejszych profanacji krzy-

ża, ks. Gerhard, 27 lipca 1941
roku, wygłosił w bystrzyckim
kościele płomienne kazanie,
które zakończył słowami: „Wer
der Jugend den Glauben an Christus aus dem Herzen reisst, ist ein
Verbrecher” (Kto z serc młodzieży
wyrywa wiarę w Chrystusa – jest
przestępcą). Kilka dni później,
w piątek, 1 sierpnia 1941 roku,
podczas prowadzenia dla młodzieży lekcji religii, został przez
gestapo aresztowany i osadzony w więzieniu w Kłodzku.
Przebywał w tym zakładzie
karnym ponad cztery miesiące,
do 15 grudnia 1941 roku – bez
oficjalnego aktu oskarżenia, bez
procesu sądowego i bez formalnego wyroku. Tutaj napisał wzruszające rozważania Drogi Krzyżowej. Z tych rozważań dowiadujemy się, że był pełen wiary,
nadziei, wdzięczności Panu Bogu
za swój krzyż oraz pełen niezłomnej ufności w Bożą Opatrzność.
15 grudnia bez wyroku sądu
został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego
w Dachau. Na stacji kolejowej
w Kłodzku jedna z kobiet podała mu kilka kanapek, które zaraz
rozdał w wagonie swoim współwięźniom. Droga do obozu wiodła przez więzienie w Wiedniu,
w którym spędził święta Bożego
Narodzenia. Wnet po świętach,
27 grudnia 1941 roku, przywieziono go i osadzono w Dachau
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w bloku nr 30, przeznaczonym
dla księży polskich. Był to blok
o zaostrzonym reżimie. Na liście
rzymskokatolickich księży figurował pod numerem 841, a jako
więzień KL Dachau miał numer
28972. 24 marca 1942 roku został
przeniesiony do bloku 26, w którym przebywali księża niemieccy.
Doświadczony głodem i ciężką
pracą, a także ciężką chorobą,
1 sierpnia 1942 roku odszedł
w opinii świętości do wieczności.
Miał wówczas niespełna 36 lat
życia i 10 lat kapłaństwa. Prochy spalonego w krematorium
świątobliwego kapłana przysłano
krewnemu, Klemensowi Hirchsfelderowi z Kudowy. Ten zaś je
przekazał do Czermnej, parafii
pierwszej posługi duszpasterskiej ks. Gerharda, gdzie spoczęły
w grobie na cmentarzu przy
miejscowym kościele.
W niedzielę 19 września
2010 roku odbyła się w katedrze
w Münster w Niemczech beatyfikacja ks. Gerharda Hirschfeldera.
O godz.15.00 Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył legat papieski kard. Joachim Meissner,
metropolita koloński, który
w imieniu papieża Benedykta
XVI dokonał aktu beatyfikacji.
Mszę św. koncelebrowało kilku
biskupów i kilkudziesięciu kapłanów. Wśród biskupów był obecny
arcybiskup Dominik Duka, kardynał i ówczesny Prymas Czech,
miejscowy biskup ordynariusz
Feliks Gen, arcybiskup Erwin
Ender, były nuncjusz apostolski
w Niemczech, biskup Joachim
Reinelt z Drezna i bp Ignacy
Dec, pierwszy biskup świdnicki.
W koncelebrze był także ks. infułat Franz Jung, który wielce
przyczynił się do sprawnego
przebiegu procesu beatyfikacyjnego. Przed końcowym błogosławieństwem przemawiali:
ks. arcybiskup Dominik Duka
z Hradec Kralove, bp Ignacy Dec
oraz ks. infułat Franz Jung.
W niedzielę, 10 października
2010 r. o godz. 10.00 sprawowaliśmy Mszę św. dziękczynną
za dar beatyfikacji w Kudowie,
w Parku Zdrojowym, w Teatrze
pod Blachą. W koncelebrze
byli Josef Kainek - biskup pomocniczy z Hradec Kralove,
ks. inf. Franz Jung, ks. inf. Józef Strugarek, siedmiu księży
z Niemiec i wielu księży z naszej
diecezji. Msza św. wraz z homilią
była sprawowana w trzech językach, po polsku, niemiecku i czesku; modlitwa eucharystyczna

- po łacinie. Na końcu były przemówienia gości i błogosławieństwo. Następnie od polowego
ołtarza, przy pięknej słonecznej
pogodzie wyruszyła procesja
z relikwiami bł. Gerharda do kościoła św. Bartłomieja, zakończona modlitwą przy symbolicznym
jego grobie.
W roku po beatyfikacji:
27 sierpnia i 10 września
2011 roku, przybyli do tej świątyni i do grobu bł. Gerharda
w dwóch grupach wszyscy księża
diecezji świdnickiej. Następne
większe spotkanie modlitewne,
z udziałem wiernych świeckich,
miało miejsce 20 września 2015
roku, kiedy to świętowaliśmy piątą rocznicę beatyfikacji. Warto
też wspomnieć, że 3 września
2019 r. odbyła się przy grobie
bł. Gerharda konferencja księży
dziekanów diecezji świdnickiej.
Gdy patrzymy na dzieło życia
ks. Gerharda i na jego obozową
śmierć, może się nam przypomnieć dzieło życia i męczeńska śmierć błogosławionego
ks. Jerzego Popiełuszki. Niektórzy mówią, za ks. Romualdem
Brudnowskim, że ks. Gerhard
Hirschfelder to niemiecki Popiełuszko. Można zauważyć, że obaj
błogosławieni są męczennikami
dwóch totalitaryzmów XX wieku:
ks. Hirschfelder - nazistowskiego,
ks. Popiełuszko - komunistycznego. Błogosławionych łączy niemal jednakowa liczba przeżytych
lat oraz miasto Kudowa, gdzie
ks. Gerhard był wikariuszem
i gdzie także – po latach – przebywał ks. Jerzy Popiełuszko jako
kuracjusz. Połączyła ich także
osoba Ojca św. Benedykta XVI,
za której pontyfikatu obydwaj
zostali beatyfikowani i to w tym
samym 2010 roku.
Przesłanie dla nas
bł. ks. Gerharda
Hirschfeldera
Patrząc na życie i styl posługiwania kapłańskiego ks. Gerharda Hirschfeldera, możemy
wskazać na przesłanie naszego
Błogosławionego dla nas. Możemy je wyrazić w następujących
punktach:
Po pierwsze: Bł. Gerhard
przypomina nam o potrzebie
obrony obecności Chrystusa
w naszych sercach i w przestrzeni
życia publicznego. Przypomina
o potrzebie składania odważnego świadectwa o Chrystusie
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w dzisiejszym świecie, o Jego
krzyżu i Ewangelii.
Po drugie: Bł. Gerhard pokazał nam, że każdy czas jest
odpowiedni, aby wierzyć, aby
kochać, aby być dobrym. Każdy
czas, nawet czas wojenny, czas
szerzącej się nienawiści, jest stosowny, żeby się uświęcać, żeby
żyć Ewangelią, żeby przebaczać
i być dobrym dla innych;
Po trzecie: bł. Gerhard nas
zachęca, abyśmy nie bali się
cierpienia, abyśmy nie narzekali
na trudności, ale przyjmowali to,
co na nas spada jako wolę Bożą
i abyśmy w chwilach doświadczeń zachowywali głęboką więź
z Bogiem. Ks. Gerhard w zapiskach więziennych umieścił słowa modlitwy: „Ja również jestem
wybrany przez Ciebie, aby cierpieć. Panie, dziękuję Ci za to. Taka
jest Twoja wola, dlatego chcę pozostać w miejscu cierpienia, jak
długo zechcesz. Chcę czuwać jak
wierny strażnik i modlić się wraz
z Tobą: <Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja
niech się stanie>. Do służenia
Tobie chcę zaczerpnąć sił z Twojej
Drogi Krzyżowej. Panie, umocnij
mnie oraz wszystkich niosących
krzyż, odwagą”.
Po czwarte: Bł. Gerhard
jest dla nas wzorem odwagi.
Sam modlił się o odwagę i był
rzeczywiście odważnym i mężnym kapłanem. Nikt nie zdołał
go przestraszyć. Gdy widział
szalejące zło, zbezczeszczenie
krzyży i innych znaków świętych,
nie udawał, że tego nie widzi, ale
piętnował te praktyki publicznie
z ambony. Nie szedł na układy.
W sprawach zasad moralnych nie
znał kompromisów. Nie stosował
się do narzucanej poprawności
wobec panującego systemu.
Stał zawsze po stronie prawdy,
po stronie Ewangelii. Jako duszpasterz młodzieży, widział zagrożenia przed nią stojące ze strony
wrogich Kościołowi organizacji
młodzieżowych. Bronił młodzież
przez kłamstwem, przed niewiarą. Wzywał do wierności Bogu,
do życia w prawdzie i miłości.
Po piąte: Bł. Gerhard przypomina nam o potrzebie wrażliwości wobec biednych, prześladowanych, potrzebujących.
W sytuacjach granicznych,
w doświadczeniu głodu, choroby,
dbał nie o siebie, ale o innych.
Przy stacji ósmej Drogi Krzyżowej napisał: „Na swojej Drodze
Krzyżowej troszczysz się, Chry-

ste, o innych cierpiących. Ja, Twój
naśladowca, zupełnie bezinteresownie muszę pamiętać w moim
cierpieniu o wszystkich tych, którzy jeszcze więcej cierpią niż ja.
Panie, zmiłuj się nad nimi, udziel
także pociechy i pomocy tym,
którzy jej potrzebują”.
Po szóste: Bł. Gerhard pokazał
nam, że w każdej sytuacji należy ufać Bogu, wierzyć w Jego
Opatrzność. W ostatnim liście
z obozu w Dachau z datą 26 lipca
1942 roku, 5 dni przed śmiercią,
napisał: „Siły czerpię z zaufania
w Bożą Opatrzność. Tak spoglądamy w przyszłość. Kapłan jest
pewien, że mamy Jego bezgraniczną miłość”. Ksiądz Gerhard
był oddany Bogu. Ta miłość
do Boga w jego życiu miała
przedłużenie w miłości do ludzi, zwłaszcza do młodzieży
i do chorych.
Po siódme: Bł. Gerhard pozostawił nam przykład przyjaźni
z Matką Najświętszą. W refleksji do czwartej stacji Drogi
Krzyżowej zawarł słowa; „Jezu,
Ty chciałeś, żeby Twoja Matka
była świadkiem Twojego cierpienia. Ty nie potrzebowałeś jej
obecności. To my potrzebujemy,
niosąc krzyż, czuć się Jej obecnością pocieszeni. Ona, pogrążona
w smutku, uczy nas jak przyjąć
cierpienie. Matko Niebieska, bądź
przy mnie, kiedy włożą krzyż
na moje ramiona”. A przy stacji
trzynastej napisał: „Tylko jeden
z Apostołów i kilka pobożnych
kobiet wytrwało pod krzyżem.
Wśród nich i Ty, Matko Boża.
Pomóż i mnie wytrwać pod
krzyżem. Nie opuszczaj mnie,
kiedy nadejdzie godzina mojej śmierci. Matko Boża, uczyń
mnie odważnym znieść każde
cierpienie, pomóż mi w dźwiganiu krzyża!”. Tak – Maryja pomogła. I pewnością była przy nim,
gdy w obozie umierał. Bierzmy
przykład. Na Matce Bożej nikt się
jeszcze nie zawiódł.
Zakończenie
Niech to przypomnienie postaci i dzieła życia bł. Gerharda
zachęci nas, abyśmy w jego stylu
zdobywali pierwszeństwo w życiu przez ofiarną służbę ubogim,
chorym i potrzebującym, abyśmy
odważnie świadczyli o prawdzie
Ewangelii i bezgranicznie ufali
Bogu i Matce Najświętszej.
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Ks. prof. Tadeusz Fitych

GERHARD HIRSCHFELDER
Gerhard Franzis k u s J o h a n n e s H i r s c h fe l der (* 17. února 1907 Kladsko; † 1. srpna 1942 konce n t r a č n í t á b o r D a c h a u )
německý kněz 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
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 byly nevelké lázně Dlugopole, 24 km
vzdálené od Kladska (měly okolo 500 obyvatel), přesněji kaple
Sióstr Służebnic Najświętszego
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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
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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, Kolpingfamilie 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 uče-
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ní, 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. Kentenicha 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-socialistic-

ké 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
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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.
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

Fr. prob. Adolf Langer, zdroj: KudowaZdrój, soukromý archiv Fr. T. Fitych,
více T. FITYCH, Přítel a farář Fr. Gerhard
Hirschfelder - Fr. Adolf Langer (část - I),
"Ziemia Kłodzka" (2019) č. 96-297, s.
19-24; cz-II "Ziemia Kłodzka" (2019) č.
298-299, Index: 383 864, ISSN 1234-9208,
s. 19-27.

Fr. G.H. vede 8. června 1941 pouť mládeže do Wambierzyc, zdroj: Kudowa-Zdrój, soukromý archiv Fr. T. Fitycha; Internetový portál
p.t. "Kaplan Gerhard Hirschfelder 1907-1942 - Hoffnungsträger, Mutmacher, Brückenbauer"; Bilder seines Lebens (DE): http://www.
kaplanhirschfelder.de/bilder-seines-lebens.htm [přístup 30. XII 2020].

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
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
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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
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 –
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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
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 Klad-

Hrob Gerharda Hirschfeldera v Czermne

ského 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 blahoslave-
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ného 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
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 blaho-

slaveného . 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 Paulus-

briefen 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 19071942, 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].
Překlad: Věra Kopecká (Křinice v okrese
Náchod). Odborná konzultace: Mons.
ThDr. Jan Balík, PhD. generální vikář,
Arcibiskupství pražské – kurie.
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Ks. Romuald Brudnowski

BŁOGOSŁAWIONY KS. GERHARD HIRSCHFELDER A JA …
„Wierzę w Świętych obcowanie” … Ileż to razy w życiu składając wyznanie wiary wymawiałem:
„wierzę w Świętych obcowanie”.
Trzeba było całymi latami wbijać sobie w głowę tę prawdę,
aż wreszcie przebiła się do serca
i objęła mnie całego. Jakby to
dziś wyrazić? Chyba tak: wierzę,
znaczy „wiem wiarą!” To brzmi
trochę jak u św. Pawła „ciało duchowe”, gdy chciał opowiedzieć
jakimi będziemy po zmartwychwstaniu. Na nazwanie nienazywalnego sięga po pojęcia wykluczające się: jesteśmy nauczeni, że
albo ciało, albo duch; albo wiara,
albo wiedza… „Nie bój się, wypłyń na głębię” … wtedy nie tylko
więcej zrozumiesz, ale więcej niż
„zrozumiesz”…Ten krótki wywód
wydaje się być potrzebny, aby
przybliżyć klimat mojej relacji
z bł. Ks. Gerhardem.
Zaczęło się marnie. Końcem
czerwca 1999 roku objąłem
urząd proboszcza w Czermnej.
W mocno przykurzonej gablocie, przy której nikt nie stawał,
wisiały jakieś zmęczone upływem
czasu wycinki z gazet. Dziś nie
jestem pewien, ale chyba nawet
w dwujęzycznej wersji. Rzuciłem
okiem i bez emocji poszedłem
dalej. Jakiś Hirschfelder… Nawet
nie zauważyłem, że ksiądz. Owszem, widziałem grób z imieniem
i nazwiskiem, ale… Obok niego
okazalszy drugi: Ks. Augustyn
Haufen. Z okien plebanii nie
dało się nie zauważyć pojawiające się od czasu do czasu jakieś
małe, nieraz większe grupki ludzi. Po sposobie poruszania się,
gestach, etc. byłem pewien, że
to Niemcy. Często też pojawiała
się przy grobach jakaś przygięta
wiekiem starsza kobieta. Okazało
się wnet, że to moja parafianka.
Autochtonka. Pani Róża Rokityńska, Rosa Rokitensky. Mówiła
p o n i em i e c k u, p o c zesk u
i po polsku. Dziś już nie pamiętam czy od niej, czy od kogoś innego dowiedziałem się o Ks. Gerhardzie, o jego męczeńskim życiu
i śmierci w Dachau, o tym, że
był tu wikariuszem przez 7 lat
p o św i ę ce n i a c h, od 1932
do 1939. Zaś Ks. Augustyn Haufen to jego pierwszy proboszcz.
Wnet poznałem mieszkającą
w Niemczech i bardzo często
przyjeżdżającą do Czermnej

Ks. prałat Romuald Brudnowski - kustosz relikwii bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.

Panią Elisabeth Kynast. Tu się
urodziła i wychowała. W latach
60-tych „z bólem serca” – jak
mówiła, opuściła Czermną i wraz
z innymi rodakami wyjechała
w głąb Niemiec. Podobnie jak
Pani Rosa mówiła po niemiecku, po czesku i po polsku. Trzeba przyznać, że aż do śmierci
w 2020 r. pięknie się zapisała
w czermnieńskiej, już polskiej
rzeczywistości. Niesamowicie
energiczna. Całą sobą angażowała się w proces beatyfikacyjny Ks. Gerharda. Często
z dumą opowiadała, że to właśnie
ks. Hirschfelder udzielił jej rodzicom ślubu. Za Panią Lizą – jak ją
nazywaliśmy – poznawałem innych ludzi z czasów ks. Gerharda.
Wielce ważną, a zarazem bardzo
skromną osobą, świadkiem życia Błogosławionego Kapłana
z Czermnej, był Pan Georg Pavlíček ze Zdziarek, tuż za Czermną
po czeskiej stronie. Kiedy Niemcy stąd wyjeżdżali, on przeszedł
do Czech i tak już tam pozostał do końca życia. Bardzo się
przyczynił do beatyfikacji. Najważniejszą rolę w całym „błogosławionym procesie” odegrał
Ks. Infułat Franz Jung z Münster.
Okazało się, że pierwszy raz poznaliśmy się na początku lat
90-tych w Nowej Rudzie. Tam
wtedy posługiwałem. Był odpowiedzialny za Mniejszość
Niemiecką.
W miarę jak rozgrzewała się
atmosfera wokół beatyfikacji,
coraz bardziej zaczął mnie interesować ks. Gerhard. Stawał się

coraz bliższy. Kluczowy przełom nastąpił, gdy zamówiła się
do mnie na rozmowę jedna
ze starszych moich parafianek.
Bardzo często widywałem ją
u grobu Ks. Gerharda. Dbała
o porządek, przynosiła kwiaty, zapalała znicze, modliła się.
Wiedziałem, że jest Polką, że
dopiero po wojnie tu się sprowadziła, że na pewno nie mogła
znać Ks. Hirschfeldera. Dziwiło
mnie to zainteresowanie niemieckim kapłanem. Gdyby nie
inicjatywa z jej strony, pewnie
nigdy bym ją o to nie zapytał.
Najpierw zaczęła przepraszać
za „najście”. W końcu nieśmiało
wyznała, że jest z Ks. Gerhardem
w duchowym kontakcie, że gdy
jej się ostatnio „zjawił”, kazał mnie
o tym poinformować. Mówiła
ściszonym głosem, obserwując
dyskretnie moją reakcję. Wydaje
mi się, że raczej umiem rozpoznawać „nawiedzonych” i odróżniać
od „zdrowych”. Moja Parafianka
mówiła to tak, że ani przez moment nie miałem wątpliwości,
co do jej psychicznych i duchowych kwalifikacji. Najwyraźniej
to odczuła i dalej ściszonym, acz
pewniejszym głosem kontynuowała rzeczy niezwykłe. Dla mnie
akurat bardzo potrzebne. Mówiła,
że podczas Mszy św. nagle ujrzała za mną Ks. Gerharda. Był
w ornacie i jakby też odprawiał.
Wyglądaliśmy niczym połączeni
i wykonywaliśmy w przedziwnej
synchronizacji te same gesty.
Było to trochę tak, jak na starych
obrazkach skomponowanych

w ten sposób, że za celebrującym kapłanem celebrował sam
Pan Jezus. Że On sam w kapłanie
i przez kapłana ofiarował się
za nas. Że w odprawiającym
księdzu można Go było jakby
dotknąć. Na koniec Ks. Gerhard
wręcz nakazująco prosił, aby mi
o tym koniecznie opowiedziała,
oraz przekazała, że jest ze mną,
że mnie ochrania i żebym się nie
bał. Było to akurat w momencie,
kiedy piętrzyły się przede mną
i mocno już dotykały ogromne
trudności i cierpienia. Gdyby nie
wstyd i poczucie honoru, poprosiłbym Ks. Kardynała Gulbinowicza o jak najszybsze przeniesienie
na inną parafię. Problem w tym,
że zgłosiłem się tu na ochotnika.
Byłem po trzyletnim czeskim
doświadczeniu. Posługiwałem
w Pradze. Po powrocie do kraju
miałem pierwotnie zostać kustoszem w Sanktuarium MB Królowej Rodzin w Wambierzycach.
Ostatecznie trafiłem do Wrocławia. Tam moje – skromne, ale
jednak – doświadczenie Kościoła
w Czechach okazało się zupełnie
nieprzydatne. Kiedy pojawiła się
na horyzoncie Czermna i możliwość współpracy z Czechami,
zgłosiłem to Ks. Kardynałowi.
Ks. Kardynał nadziwić się nie
mógł, że chcę odejść z metropolii
na daleką prowincję, ale w końcu
powiedział: „idź”. Szybko zaczęło się bardziej niż „pod górę”.
No i wtedy, właśnie wtedy, stanął bardzo realnie na mej drodze
Ks. Hirschfelder. Coś niesamowitego! Z postaci ze zdjęć i opo-
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wiadań nagle odczułem Jego
metafizyczną obecność. Zaś
zapewnienia, że mnie osłania,
że wspiera, że JEST, wystarczyły.
Niepokoje, lęki i strachy odeszły.
I tak trwa to do dziś.
O tym, co się we mnie wtedy działo, co i jak przeżywałem,
moja Parafianka wiedzieć nie
mogła. Zatem hirschfelderowe:
„niech się nie boi”, nie mogło być
jej wymysłem.
Codziennie patrzę z okna
na Jego symboliczny grób
i rozmawiamy sobie. Ponieważ
rozmowa w mocy tajemnicy
„Świętych obcowania” ma swoją
zastrzeżoną nazwę: „modlitwa”,
więc się modlimy. Zdarza się, że
żartobliwie przypominam Mu kto
tu jest proboszczem i że proboszcza należałoby słuchać. Ponieważ
On jest tak blisko Pana Boga, że
już bliżej się nie da, niech coś wymyśli, popyta i w jakiś sposób mi
to przekaże. To naprawdę działa.
Im bliżej było do beatyfikacji,
tym więcej było o Ks. Hirschfelderze. Jego nazwisko odmienialiśmy przez wszystkie przypadki.
Najstarsze pokolenie obciążone traumą II wojny światowej
odnosiło się do Ks. Gerharda
z dużą rezerwą. Przeszkadzało,
że Niemiec.
Mnie też nie było łatwo.
Nagle odkryłem w sobie ukryte
w zakamarkach duszy wspomnienia Rodziców, gdy jako
dorastające dzieci zostali wywiezieni do Niemiec „na roboty”. Z pomocą „przyszedł” mi
bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. Zauważyłem, że obaj spinają męczeńsko dwa totalitaryzmy XX wieku.
Ks. Gerhard – totalitaryzm nazistowski, z początku XX stulecia,
Ks. Jerzy – totalitaryzm komunistyczny, z jego końca. Obaj
byli wielkim charyzmatykami.
Ks. Hirschfelder od młodzieży,
Ks. Popiełuszko od ludzi pracy.
Obaj zostali ochrzczeni w drugim
dniu po urodzeniu. Obaj przeszli
przez Czermną. Ks. Gerhard jako
wikariusz przez 7 lat, Ks. Jerzy
jako rekonwalescent – dużo
krócej, ale jednak. Ostatecznie
obaj zostali wyniesieni do chwały
ołtarzy za pontyfikatu tego samego Papieża, Benedykta XVI.
Czułem, że bł. Ks. Jerzy zdoła
„ocieplić” Ks. Gerharda w bardzo
wielu sercach. „Zapoznałem” więc
ich obu, a Ks. Hirschfeldera nazwałem „Niemieckim Popiełuszką”. Okazało się, że był to „strzał
w dziesiątkę”. Na własne uszy
słyszałem, jak nawet niektórzy

pielgrzymi z Niemiec mówili
o Ks. Gerhardzie: „Niemiecki
Popiełuszko”. Dziś w obu błogosławionych czcimy Pana Boga
w naszym kościele. Obrazy obu
„bohaterów wiary” umieściliśmy na poczesnym miejscu
u wejścia do prezbiterium.
Z Ks. Gerhardem i z Ks. Jerzym
jestem „na bieżąco”.
Jeszcze jedno wydaje się, że
wspomnieć koniecznie trzeba.
Było to kilka ładnych lat wstecz.
Sierpień. Przybyła do Kudowy
na kilka dni młodzież spod znaku
ruchu „focolari”. Nie wszystkim
starczyło miejsca w pobliskim
ośrodku wypoczynkowym,
więc część znalazła schronienie
na łące przy plebanii. Nadszedł
dzień, kiedy goście mieli jechać
wynajętym autobusem do Pragi.
Poproszono, żebym o 6.00 rano
odprawił im Mszę św. Do kościoła szykowałem się już na 5.15.
Za oknami pogrzmiewało złowrogo. Zapowiadało się porządne „zamieszanie atmosferyczne”.
Nad plebanią w zwolnionym
tempie przemieszczały się ciężkie ołowiane chmury. Główne
drzwi naszego domu zamykane są zamkiem typu „Gerda”. Jeśli od środka przekręci się dwa
razy, od zewnątrz już się nie da
otworzyć. I odwrotnie: jeśli od
zewnątrz przekręci się kluczem
dwukrotnie – od wewnątrz nie da
się otworzyć. Wszyscy domownicy i pomocnicy wiedzieli, że
przekręcamy tylko raz. Co się
stało, że ktoś ostatni wychodzący z domu przekręcił z zewnątrz
dwa razy, tego do dziś nikt nie
wie. W każdym razie chwytam
za klamkę i już wiem, że nie
wyjdę. Próbuję się dodzwonić
do kogoś, kto też ma klucz, ale
bez sukcesu. Nikt nie odbiera.
Przez okno nie wyjdę, zakratowane. Nagle jak światełko
w tunelu błysnęła myśli, że da
się przez kotłownię. Wchodzę,
przekręcam zamek w żelaznych
drzwiach, a tu drzwi jakby przyspawane. Kręcę tam i z powrotem, słychać że zamek chodzi
i… nic. Lekko poirytowany pytam
głośno: kto tam trzyma? Gerhard,
ty? W chwilę po tym usłyszałem
potężne wyładowanie atmosferyczne. Zgasło światło. Zrobiło
się nagle dziwnie cicho. Zmysł
węchu zaatakował swąd spalonej masy. Z niektórych puszek
poodpadały dekielki. Ani przez
moment nie przeszył mnie
strach. Znowu przekręciłem
zamek. Naciskam klamkę z…

jakby nigdy nic: drzwi z łatwością się otworzyły. Potem jeszcze
drugie, drewniane. Wychodzę
na zewnątrz… i już wiem, co się
stało: piorun uderzył w wielką
sosnę przy plebanii. Połamane
gałęzie, porozrzucane szczapy.
Około 15-metrowy iglak skrócony od góry… Pod nim gniazdo
jakichś zwarzonych ptaków.
Nawet nie wiedziałem, że mają
tam „siedzibę”. Nie przeżyły strzału. Gdybym wyszedł odrobinę
wcześniej, ja bym leżał pod tym
drzewem śmiertelnie porażony
prądem. Uratowanie przypisuję bł. ks. Gerhardowi. Ponieważ
nigdy nie zaprotestował, jestem
tego pewien.
Ze „spiorunowanego” drzewa
zrobiliśmy duży krzyż i „posadziliśmy” przy Kapliczce Matki Bożej
Bolesnej w Zielonej Dolinie u tzw.
„Źródełka Maryi”.
Codziennie przed wieczorną
Mszą św. modlimy się w kościele za przyczyną bł. ks. Gerharda.
Pod chórem zaś umieściliśmy
specjalny sekretarzyk z kartkami opatrzonymi wizerunkiem
ks. Hirschfeldera, na których
ludzie mogą wypisywać swoje
prośby. Ponieważ nie sposób
wszystkich odczytać, zrobiliśmy
raz tak, że po uzbieraniu sporego stosu, złożyliśmy je na ołtarzu
i po Mszy św. po prostu publicznie spaliliśmy przed kościołem.
Z jednej strony miało to
przypominać, że Jego ciało spalono w krematorium,
z drugiej zaś – że duszy i ducha spalić się nie da. Unoszący się w górę dym, jak
dym k adzidła, wsk az ywał
na Niebo. W wielkim uproszczeniu mówiąc, trochę poetycko:
tam poszybowała Dusza naszego Bohatera wiary i Tam szybują
nasze prośby za Jego przyczyną.
Koniecznie trzeba, choć
na koniec, wspomnieć Wielki
Dzień w Czermnej: niedzielę
10 października 2010 roku. Mniej
więcej miesiąc po beatyfikacji
w Münster. Przeżyliśmy u nas
prawdziwie wielkie dziękczynienie za ten akt Kościoła. Msza
św. była sprawowana w kudowskim Parku Zdrojowym, w tzw.
Teatrze Pod Blachą. Przepiękna
sceneria. Cudowna pogoda.
Ogromnie dużo ludzi: najwięcej
z Polski, dalej – z Niemiec
i z Czech. Prz y ołtarzu aż
biało od koncelebrujących
księży. Na czele wyróżniał
się Pierwszy Biskup Diecezji,
Ks. Biskup Ignacy Dec. Dostojną

atmosferę podnosił znakomity
chór ze Szczawna-Zdroju.
Po Mszy św. procesyjnie
przeszliśmy na cmentarz przy
kościele. Za krzyżem niesiono
duży obraz z wizerunkiem nowo
błogosławionego. Nota bene,
niedługo potem tenże obraz
złożony na ręce przebywającego w Świdnicy śp. Ks. Kardynała
Zenona Grocholewskiego trafił
do Watykanu. Przy grobie jeszcze
ostatnie modlitwy i przeniesienie
relikwiarza z prochami Męczenników z Dachau, zmieszanymi
z ziemią z symbolicznego grobu,
do kościoła.
Tu wyjaśnienie: do Kudowy
przysłano z KL Dachau w 1942
roku prochy ks. Gerharda. Tak
przynajmniej głosił zapis w liście
przewozowym. Nie da się uwierzyć, że akurat niewolnik przy
piecu, gdzie palono ludzkie ciała
przez 24 godziny na dobę, dokonał selekcji i oddzielił prochy
ks. Gerharda od prochów innych
skremowanych. Mówienie zatem,
że w relikwiarzu mamy prochy
Męczenników z Dachau, zmieszane z ziemią grobową w Czermnej,
jest najbliższe prawdzie.
Bardzo pięknym i ważnym
w Diecezji Świdnickiej wydarzeniem, zaraz po beatyfikacji,
było zaproszenie przez Ks. Biskupa Deca do grobu bł. Gerharda wszystkich księży diecezji.
Przybyli tutaj w dwu terminach,
w dwu grupach.
Ks. Hirschfelder podczas
pobytu w więzieniu w Kłodzku,
przed ostatnią podróżą życia
do Dachau, napisał krótką, ale
bardzo głęboką i wzruszającą
Drogę Krzyżową. Wydrukowaliśmy jej tekst w trzech językach
i przy różnych okazjach rozdajemy uczestnikom. Zaś na odcinku
plebania – kościół zbudowaliśmy
Drogę Krzyżową Ks. Gerharda.
Jest na tyle krótka, że nawet najstarsi mogą spokojnie ją przejść
i pomodlić się Jego rozważaniami.
Na plebanii w Czermnej rezyduje Ks. Prof. Tadeusz Fitych,
historyk. Od wielu lat prowadzi
wnikliwe badania nad bł. Ks. Hirschfelderem i publikuje na ten
temat mnóstwo prac. Warto je
odnaleźć, zaczynając od stron
internetowych.
Za sprawą śp. Pani Elizabeth
Kynast powstało w Czermnej
mni-muzeum Ks. Hirschfeldera.
Warto je odwiedzić.
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Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

CHARYZMATYCZNY KS. PROBOSZCZ WACŁAW TOMASCHEK
(1732-1804)

Czermnieńska Kaplica Czaszek z roku 1776 - Kompozycja I Przesłanie
„Do tych miejsc trafiam,
które wypełniłeś sobą na zawsze.
Nie przychodzę, bym je sobą wypełnił ja, lecz bym sam napełnił
się Nim. Ach miejsce! Musisz być
przeniesione w tyle miejsc!”
(K. Wojtyła, Wędrówka do miejsc świętych)

Tożsamość chrześcijańska
wczoraj i dziś, a znaki
sprzeciwu
Historia zarówno ludzkości,
rodzin, poszczególnych osób,
jak i mieszkańców naszej małej ojczyzny – ziemi kłodzkiej,
to w zasadzie dzieje wielkiego
szukania i odkrywania przez
człowieka Trójjedynego Boga
Miłości (świetlane europejskie
przykłady, to m.in. św. Augustyn
bp Hippony, św. Ignacy Loyola,
Andre Frossard...). Przy czym, jak
nas pouczał, m.in. św. Jan Apostoł
i Ewangelista, miłość względem
Boga domaga się – w każdej epoce - mądrości i czujności wobec
coraz to bardziej nowych i wyrafinowanych zwodzicieli. Ceniony francuski pisarz George
Bernanos (*1888 †1948) w swojej
twórczości podejmował przede
wszystkim problem duchowej
walki, jaką człowiek prowadzi
z grzechem, twierdził, że „Kościół
potrzebuje nie tyle reformatów,
co świętych.”
Na powyższe, niezwykle
aktualne i fundamentalne dla
tożsamości i sensu życia każdego człowieka tematy, celnie
i lapidarnie wypowiadał się,
m . i n . Łó d z k i M e t ro p o l i t a
ks. abp prof. Marek Jędraszewski – w ramach comiesięcznych
spotkań pt. „Dialogi w katedrze”.
Stwierdził: „Bez Boga nie osiągniemy niczego! Bez Boga nie
ma przyszłości! Tam gdzie nie ma
Boga, tam jest piekło. Bez względu jak je nazwiemy - socjalizm,
liberalizm czy kapitalizm. Nie
ma raju bez Boga. Zło pojawia
się w momencie, kiedy człowiek
nie ma Boga w sercu. Zło jest jak
zimno, które jest skutkiem braku
ciepła i jak ciemność, która nas
ogarnia, gdy zgasimy światło. Zło

tryumfuje dzięki bezczynności
ludzi dobrych. A Jezus mówi
do swoich uczniów: „Wy jesteście
światłością świata. Wy jesteście
solą ziemi’ (Mt 5, 13-14)”.
„Wielka rewolucja francuska, która przekształciła całe
życie Europy, zadała ciężki cios
Kościołowi i papiestwu […] Rewolucja umysłów, niesłusznie
nazywana filozofią, od dłuższego czasu zapowiadała walkę
w celu zniszczenia chrześcijaństwa i papiestwa. «Ėcrasez
l’infàme». «Zniszczcie tego nikczemnika» - tak brzmiało hasło
Voltaire’a w stosunku do Kościoła.
Księży nazywał on najgorszymi
wrogami królestwa, a «filozofię« najlepszym oparciem przeciw ich
wykroczeniom. Władza państwa
nad Kościołem była dlań rzeczą
samą przez się zrozumiałą”.1
Oświeceniowy wiek
XVIII głęboko zaatakował, zainfekował i zdemolował kulturowe
DNA chrześcijańskiej Europy i to
nie tylko ideami „postępu”, „nowego ładu” - dechrystianizacji2,
ale uderzeniem w centralną
prawdę o zmartwychwstaniu („jeśli Chrystus nie zmartwychwstał,
daremne jest nasze nauczanie,
próżna jest także wasza wiara” –
1 Kor 15,14)3 oraz w strukturę
charyzmatyczną Kościoła (wygaszanie zakonów, ataki na papiestwo, reformy józefińskie...),
pogardą dla życia oraz dehumanizacji człowieka, a także
dynamicznym rozwojem tajnych
stowarzyszeń wolnomularskich –
strukturalnego antykościoła.
Proces ten trwa i przybiera
na sile pomimo tego, że wszystko, co składa się na Europę i ją
stanowi, ostatecznie wywodzi się
z wychowawczej, ewangelizacyjnej i charytatywnej działalności
Kościoła, a paradoksalnie odrzucany Chrystus, jest gwarantem
naszego ziemskiego pokoju.
Samozwańcze elity oraz oparta
na rewolucji Marcina Lutra rewolucja francuska sprawiły,
że zaczęliśmy żyć w świecie,
w którym zatarta została granica między normą a patologią,
między prawdą a kłamstwem,
między dobrem a złem, pięknem

Ołtarz eucharystyczny z opromienioną światłem „nadstawą”, murowaną niszą i ścianą
ołtarzową.

i brzydotą. W tym świecie to, co
mierne, to co słabe i chore, to co
jest brzydotą, nie tylko że coraz
bardziej zyskuje swoje prawo
i przywilej obecności, ale co
więcej - staje się destrukcyjną
normą i standardem dla ogółu
oraz paradygmatem cywilizacji
śmierci.
Współcześnie, nowe „oświecenie“ – to świat, w którym jak
twierdzi amerykański myśliciel
Rod Dreher (*1967), nie ma już
miejsca dla chrześcijan.4 Ideologiczne, planowe i zorganizowane
odgórnie odrzucenie Chrystusa
w kulturze, polityce i życiu społecznym musi nieuchronnie
prowadzić do dehumanizacji
człowieka, przemocy w relacjach międzyludzkich, nowych
form politycznego kanibalizmu,
wojen pomiędzy narodami oraz
ludobójstwa. Na naszych oczach
rozszerza się systemowo i nabiera
destruktywnej mocy dyktatura
całej wiązki antychrześcijańskich
ideologii, w tym antyrodzinnej
i antynatalistycznej, neomarksizmu, kultu ziemi, globalizmu,
destrukcji…, które osiągają
standard międzynarodowych
programów politycznych. Jak
gdyby całkowicie zapomniano, że
w XX wieku, za negocjacje ze
złem ludzkość zapłaciła przeogromną cenę. Zło jest złem
i należy mu się przeciwstawiać,
nagłaśniając prawdę, szerząc dobro oraz umacniając cywilizację

życia, proegzystencji i miłości.
Równocześnie pamiętajmy, że od przeszło 500 lat trwa
coraz bardziej radykalna walka
kulturowa i batalia o rząd dusz,
także i o to, aby nasz katolicki
i solidarny kraj nie miał dojrzałych i zjednoczonych elit, efektywnego szkolnictwa, kanałów
społecznego komunikowania
oraz nie był silny gospodarczo
oraz militarnie. Niemcy, Rosja
i Francja od wieków obawiają się,
że będziemy samodzielnym i silnym państwem, które zachowa
swojego ducha i religijno-kulturową tożsamość oraz będzie
sięprężnie rozwijało. Te kraje nie
chcą się na to zgodzić, ponieważ
nadal mają inne – narcystyczne
i neoimperialne plany. W konsekwencji Polska jest osłabiana
i destabilizowana nową hybrydową wojną informacyjną.
W miejsce tożsamości narodowej
narzuca się nam albo zbiorową
niepamięć, albo postmodernistyczny relatywizm, gdzie miesza się dobro ze złem, prawdę
z fałszem.
Trójjedyny Bóg Miłość naznaczył świat Bożą mądrością,
mocą, pięknem i dobrem oraz
opromienił ziemię światłem
zmartwychwstania swojego
Syna, będącego istotą i ostatecznym trofeum zwycięstwa nad
grzechem i śmiercią. Zgodnie ze
słowami Apostoła Narodów: „Kiedy zaś to, co zniszczalne, przy-
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odzieje się w niezniszczalność,
wtedy sprawdzą się słowa, które
zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć" (1 Kor 15, 54).
W konsekwencji, pragnie, aby
Jego Kościół zaniósł to światło
wszystkim ludziom.
Tymczasem odrzucenie
Boga jest zawsze odrzuceniem
człowieka, co prowadzi do tzw.
„nowych porządków świata”,5
systemów totalitarnych, agresji,
wojen i ludobójstwa, dowodem
na to jest chociażby „dziecko
Oświecenia” – rewolucja francuska. Bowiem jeśli odrzuca się
Boga, czyli gardzi się Chrystusowym orędziem prawdy, miłości oraz dziełem stworzenia
i zbawienia, tym samym odrzuca
się człowieka, z jego godnością
i niezbywalnym powołaniem
do życia wiecznego. W efekcie, co
rusz powstają tragiczne systemy
totalitarne, ujawniają się agresje,
zbrodnie, wojny. Jednym słowem
odrzucenie Boga - dawcy i Pana
życia - prowadzi do chaosu, przerażających zbrodni, a więc grzechu, który jest przyczyną śmierci
wiecznej.
W tak naszkicowanym historyczno-kulturowym kontekście postać charyzmatycznego
przedstawiciela katolickiego
Oświecenia na ziemi kłodzkiej ks. proboszcza Wacława Jakuba Tomaschka (*1732 †1804) człowieka zaangażowanego,
z wizjonerskim patrzeniem
na przyszłość, promieniującego
inspiracją i niezwykle aktywnego,
była - i także dzisiaj - jest wiel-

kim znakiem nadziei. Szereg
jego inicjatyw i cennych spraw
zostało rozpoczętych i przeprowadzonych. Czermnieński proboszcz, który przez cztery dekady
XVIII wieku w mężny, sapiencjalny i jednoznaczny sposób służył
miłością pasterską, uświadamia
nam jednoznacznie i dobitnie,
że człowiek oświecony wiarą,
człowiek, który buduje na wierze, może podejmować odważne,
jasne i dalekowzroczne decyzje.
Co więcej, może opowiadać się
po stronie prawdy, skutecznie ją bronić oraz zwyciężać
przez miłość. W końcu, podobnie jak Matka Boża Wniebowzięta 6 , może mieć nadzieję triumfu nad śmiercią
i uwielbienia w niebie - na wzór
Jednorodzonego Syna, Jezusa
Chrystusa.
Ks. Wacław Tomaschek (*1732
†1804)7, wybitny przedstawiciel
katolickiego oświecenia, nie tylko
przenikał duszę Europy i mieszkańca ziemi kłodzkiej, zarazem
był w pełni świadom szerzącego
się zwłaszcza we Francji religijnego samobójstwa oraz dylematu czasów antykatolickiej
epoki Oświecenia: uległość czy
chrześcijańska tożsamość. Jego
diagnoza i przesłanie pozostają
aktualne do naszego wymagającego dziś. Ks. Tomaschek - apostoł i krzewiciel wiary rozumiał
także priorytetowe znaczenie
kultury. W konsekwencji wyznaczył sobie wielki cel: obronić
katolicką wiarę i kulturę swej małej ojczyzny, a po części – przy-

najmniej w duszach wiernych
powierzonych jego duchowej
pieczy - także cywilizację Zachodu. W ówczesnym świecie, który
do granic możliwości wykluczał
wiarę w ogóle (a prawdę o zmartwychwstaniu w szczególności),
jako nieoświecony relikt obskuranckiej przeszłości, niezłomny
Czermnieński Proboszcz, który
nie stawiał na samą wiarę (chociaż to ona nadaje życiu sens),
jawi się jak niezłomny świadek,
obrońca i prorok wiary żywej –
blasku zbawienia i nowego życia8
(„kto poszukuje prawdy, poszukuje Boga” św. Edyta Stein OCD).
Nie można wykluczyć, że
źródłem jego intelektualnych
inspiracji mógł być chociażby
francuski pisarz i filozof - humanista, jeden z głównych przedstawicieli renesansu Michel de
Montaigne (*1533 †1592), który głosił m. in., że „Rozmyślanie
o śmierci jest rozmyślaniem
o wolności” i twierdził: „Kto by
nauczył ludzi umierać, nauczyłby
ich żyć”9, a z drugiej charyzmatyczny specjalista w dziedzinie
teologii pastoralnej św. bp Alfons
de Liguori (*1696 †1787; syn
neapolitańskiego arystokraty,
założyciel redemptorystów,
kaznodzieja, poeta, kompozytor, prawnik, doktor Kościoła).
Charyzmatyczny Neapolitańczyk opracował m. in. traktat
o „przygotowaniu do dobrej
śmierci” (1758 r.; nb. uprzednio
w roku 1620 także Doktor Kościoła - św. Robert kard. Bellarmin
SJ (*1542 †1621) wydał „Traktat o dobrym przygotowaniu
do śmierci”)10., a duchowe nauczanie niestrudzonego Założyciela Redemptorystów (przybliża imponująca liczba - 160
tytułów książek, które miały aż
17.125 wydań w 61 językach!),
w krótkim czasie zdominowało
życie chrześcijańskie Italii XVIII w.
Wielki i nieznany
budowniczy Kaplicy
Czaszek - ks. Wacław
Tomaschek, proboszcz
Czermnej (1764 - 1804)

Główny plac miasta - Tyršovo náměstí, foto ks.TF.

Wacław Jakub Tomaschek11
urodził się przed 17 października
1732 r, w mieście Choceń12 (czes.
Choceň k/Litomyśla, obecnie
w kraju pardubickim; najstarsza
wzmianka z 1227 r., a w diecezji
Hradec Králové) aktualnie żyje
w nim ok. 9 tys. mieszkańców.
Rodzice Wacława Jakuba To-

maschka byli znanymi i cenionymi mieszczanami, albo wręcz
przynależeli do swego rodzaju
elity miasta. W tym przekonaniu
umacnia nas m.in. fakt, iż w gronie tzw. rodziców chrzestnych
Wacława Jakuba znalazły się
dwie prestiżowe osoby: hetman
Jakub Stanislaw Dussik - wysoki urzędnik administracji państwowej w tutejszym regionie
(Wysoke Myto) i Katarzyna Fiala - małżonka zarządcy jednego
z dwóch miejscowych browarów.
Natomiast sakramentu chrztu
udzielił Wacławowi miejscowy
proboszcz Jan Schachinger,
w kościele św. Franciszka.
Rodzina miała kilkoro dzieci,
z których młodszy Franz także
został kapłanem (nb. w latach
1771-1774 był wikariuszem
u swego starszego brata Wacława
proboszcza Czermnej). Natomiast
członek tej rodziny „Thadeus”
Tomaschek, w drugiej połowie
XVIII w. był zarządcą ekonomicznym czermnieńskiego dominium, a następnie zarządcą
dóbr Grafa von Altana w Międzylesiu. Wacław Tomaschek
po ukończeniu studiów i przyjęciu święceń kapłańskich najprawdopodobniej przez okres ok. 6 lat
(1758 - 1764 r.) był wikariuszem,
na tylko jedynej, i zarazem prestiżowej miejskiej parafii Lewin
Kłodzki.13 (należącej do tzw. „czeskiego zakątka”, a Zakrze było jej
„kuracją” – czyli quasi filią). Była
oddalona zaledwie o ok. 10 km
kilometrów na północ od Czermnej, co umożliwiało lepsze rozpoznanie położenia i wyzwań.
Rozpoczynając prezentację osoby ks. prob. Tomaschka
od charakterystyki ogólnej,
należy podkreślić fakt, że jego
niemalże 40-letnia kadencja,
jedna z najdłuższych, przypadła na czas wielkich wyzwań,
oświeceniowych przemian
kulturowych i politycznych
(m.in. wojny śląskie i przejście
Śląska pod władzę protestanckich Prus; instrumentalizacji
struktur kościelnych, germanizacja ziemi kłodzkiej), miała
miejsce w wielowsiowej parafii
św. Bartłomieja Ap w Czermnej (wzm. z 1354 r.; jednej
z 20 najstarszych, na 55 parafii
kłodzkiego dekanatu)14 i „stolicy”
czeskiego zakątka. Ks. prob. Wacław Tomaschek (*1732 †1804)15
był czwartym z kolei proboszczem, po odrodzeniu się parafii
św. Bartłomieja Ap w Czermnej
z dwustuletniego niebytu, spo-
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wodowanego wojnami husyckimi i reformacją. Posiada on
ogromne i nie do przecenienia
zasługi, m. in. na polu duszpasterskim, organizacyjnym, troski
o parafian i budynek kościoła
oraz zaprowadzenie pierwszego
tomu kroniki parafialnej (obejmuje ona lata 1764 - IX 1939;
ma format A-4 i liczy 40 kart,
z których pierwsze 10 zapisał jej
inicjator).
W 1776 r. ks. Wentzel Tomaschek wzniósł obok kościoła
i dzwonnicy, oryginalny – nie
tylko w Europie Środkowej barokowy karner, tzw. „Kaplicę
Czaszek”, niezwykle celną i lapidarną katechezę o zmartwychwstaniu16. Wytworzona dekoracja
kostna była rzadko spotykana w oświeceniowej Europie.
W górnej kondygnacji użyto
pond 3 tysiące, a w dolnej znajdowało się ponad 20 tysięcy
ludzkich kości. W przeciwieństwie do szerzonego w Europie
nihilizmu 17 i kultury śmierci,
przesłanie kaplicy nawiązywało do żywej niezłomnej wiary
oraz postawy komunii i solidarności pierwszych chrześcijan.
Nie obawiali się męczeństwa,
a w katakumbach, w duchu wiary o zmartwychwstaniu i życiu
pozagrobowym (por. Rz 8, 9.
11-13), na grobach swych zmarłych celebrowali zgromadzenia
eucharystyczne, a oryginalnymi
symbolami swej płomiennej Bez
krzyża nie ma światła, ozdabiali
powstające tam kaplice.
Ksiądz Wacław Tomaschek
zmarł w Czermnej 9 sierpnia 1804 r. w nocy o godzinie
2.30, w wieku niespełna 72 lat
i ok. 46 lat kapłaństwa. Uroczysty pogrzeb odbył się w trzy dni
później.18 Odszedł do Pana Życia
człowiek wielkiego ducha, wiel-

kiego serca i świadomości mężnie realizowanej misji kapłańskiej
(nb. wielokrotnie cytował on
w kronice parafialnej łacińskie
adagium „sine lux, sine crux”).

Okładka kroniki parafialnej

Grafika Friedricha Roßmäßler’a, najstarsza znana wersja wnętrza KCz z 1842 r.

Europa XVII-XVIII w. - „złoty
wiek” karnerów, ossuariów
i cmentarnych kaplic
W każdej cywilizacji i kulturze ma miejsce ważna korelacja
znaków i symboli.19 Za Paulem
Tillich’em twierdzimy, że symbole
„są niezbywalną i wiecznotrwałą obecnością w życiu każdego
człowieka, jak i w życiu ludzi
w kulturze, pełniąc kulturo i sensotwórczą rolę”.20 Człowiek „homo sapiens” jako osoba
potrafi przedstawić świat, doświadczenia za pomocą znaków.
Na poziomie znaczeniowym,
symbole zawsze były i nadal są
cennym narzędziem służącym
do formułowania i komunikowania refleksji nad godnością
człowieka, naturą i sensem życia. Innymi słowy nasz kulturowy
świat jest skonstruowany przez
tradycje i symbole.21 W przypadku, gdy ludzie uzgodnią między
sobą zawartość znaczeniową
danego znaku, wówczas jest
on nazywany symbolem. Tego
typu kategorie, zorganizowane
w pewne całości, są nazywane
systemami symboli. Natomiast
suma systemów symboli to kultura.
Życie i śmierć, podobnie jak
dusza i ciało (i wszelkie kwestie
związane z cielesnością, seksualnością i przekazywaniem
życia) w każdej religii, kulturze
i cywilizacji należą do kwestii
fundamentalnych, delikatnych
i budzących wiele kontrowersji. W konsekwencji stanowią

centralne pole do ważnych
wskazań i dyskusji: moralnych,
religijnych, estetycznych. Ciało
i cielesność, w tym szczątki ludzkie, w każdej z wielkich religii
i cywilizacji stanowią problem
ważny i złożony.
Liczne cywilizacje, kultury,
a zwłaszcza wielkie religie z chrześcijaństwem na czele,
ukazują wzory sztuki i męstwa
życia człowieka, nacechowanego priorytetem „więcej być”.
W konsekwencji podejmują
fundamentalne kwestie: śmierć
i nieśmiertelność.22 W związku
z nieśmiertelnością ukazują
wielość strategii wiodących
do wysokiej miary życia człowieka. Z tym wiąże się temat sacrum
i kwestia miejsc świętych (lub
świętej przestrzeni) oraz świata symboli, określających sens
i ukryte głębsze znaczenie różnych aspektów życia i śmierci
oraz działalności człowieka,
w tym miejsc pochówku i rytuałów grzebalnych. Tematyka tego
rodzaju nie jest tylko fenomenem
chrześcijaństwa. Swego rodzaju
„miejsca święte” (pola grzebalne)
spotykamy chociażby w starożytnym Egipcie (czyli ok. 3.500
lat p.ne.), w kulturze celtyckiej,
a zwłaszcza w wielkich religiach
judaizmie, islamie. W czasach
nowożytnych dramatyczny na tym polu - przełom spowodowało Oświecenie. Nie tylko,
że lansowało wyższość swych
filozoficznych koncepcji nad
doktryną i praktyką chrześcijańską, ale przekreślało i wykluczało
chrześcijańską doktrynę. W efekcie, przerwało ono także ważną
nić egzystencjalnego dialogu
pomiędzy zmarłymi i żywymi
(w dodatku zmieniony i zubożony został także sposób traktowania ludzkiego ciała, odtąd jedynie

o bardzo indywidualistycznym
charakterze). W efekcie, śmierć
ukazywano jako dramatyczną
zmianę (definitywną destrukcję
ludzkiego organizmu i przerwania ludzkich relacji), barierę nie
do przekroczenia i uniwersalny
symbol umierania, a zmarłych
skazano na wygnanie i izolację.23
Cmentarze stawały się teraz
gettami, a zmarli zredukowani zostali w zasadzie do źródeł
kontaminacji. Nastąpiła totalna
zmiana paradygmatu kultury
grzebania. Z chwilą kiedy kończył
się dialog ze zmarłymi, radykalnej
zmianie uległo również nastawienie do kostnic (karnerów; niem.
Beinhäuser). Ich zredukowane
przesłanie zostało ograniczone jedynie do nacechowanego grozą i lękiem ostrzeżenia
w funkcji „Memento Mori”. Odtąd miały one jedynie przypominać odwiedzającym, że i oni
kiedyś umrą. Uniemożliwiło to
rozwijanie się chrześcijańskiego
personalizmu oraz chrześcijańską wymianę pomiędzy żywymi
i umarłymi, zgodnie z zasadą, że
tam gdzie słabnie moc prawdy,
znacznemu osłabieniu podlega
także i moc wiary.
W baroku, odkryta teologia
Trójjedynego Boga i umacniana
w Kościele katolickim religijność
(była ona polemiczna, komunikatywna i wystawna wręcz teatralna jak większość dziedzin życia
XVII w.) i pełna estetycznego
przepychu, ponieważ zgodnie
z ustaleniami Soboru trydenckiego wiara i duchowość jako
doświadczenie wewnętrzne
powinny przejawiać się także
na zewnątrz w świadectwie,
a więc w czynie, w kulturze,
w pięknie sztuki, w gestach i rytuałach. Im zatem głębsza wiara, tym bogatsza i systemowa
oprawa estetyczna. W efekcie
sztuka baroku przedstawia zróżnicowane sposoby ujmowania
tematyki wanitatywnej (kwestii
przemijalności i rozpadu dóbr
materialnych).24 W dobie epidemii oraz krwawych i długotrwałych wojen hasło „memento mori”
odzyskiwało aktualność i dawną
moc, bo śmierć stawała się bardziej wszechobecna, namacalna
i bliska. Stąd celowo przywoływano motywy, obrazy i symbole znane z epoki średniowiecza.
W efekcie sięgano do przedstawień zmarłych ludzi w stanie
rozkładu, symbolu szkieletu
z kosą oraz danse macabre. Są to
głównie różne alegorie śmierci,
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które wzbudzają trwogę i przerażenie, ale spełniają zamierzony
cel - skłaniają do przewartościowania życia w świetle wartości
wiecznych. Ten katechetyczno-wychowawczy aspekt był
istotny, a nawet kluczowy dla
tzw. „humanizmu barokowego”. 25
Bowiem już sama Biblia dokonuje desakralizacji i demitologizacji śmierci.26 W przeciwieństwie do Oświecenia (które usuwa z przestrzeni miast pogrzeby
i cmentarze, ale na śmierci wręcz
fiksuje - skupia - wzrok i myśl
człowieka), to Biblia nie uważa
śmierci za coś nadzwyczajnego.
Tak samo jak grób, nie jest ona,
ani czymś świętym, ani tym bardziej boskim i w żaden sposób
najważniejszym. W konsekwencji,
nawet przy biblijnych opisach
pierwszoplanowych postaci
Starego Testamentu, Biblia nie
zwraca uwagi ani na okoliczności, ani szczegóły ich śmierci
oraz pogrzebu. Natomiast dużą
wagę przywiązuje do słów wypowiadanych przez umierających.
Bowiem Bóg – Jahwe nieustannie
wychowuje partnerów swego
przymierza do wierności i miłości wzajemnej. W konsekwencji,
żąda od narodu Izraela, aby ten
był całkowicie Jego ludem - „wy
jesteście dziećmi Jahwe, waszego Boga” (Pwt 14,1; 32,5,19). Bóg
żąda jednoznacznej, niepodzielnej miłości i czci, czyli niełączenia
czci obcych – pogańskich bogów
(bożków politeistycznych: przyrody, wegetacji, płodów, podziemia…) lub „duchów zmarłych”
z czcią Jahwe (Pwt 18,3-18). Należy więc w całej pełni zawierzyć
miłości Boga i to Jemu całkowicie
pozostawić los zmarłych.
Z nastaniem kontrreformacyjnej epoki baroku (pokłosia
nauczania Soboru Trydenckiego),

w Europie XVII – poł. XVIII w. pojawia się swego rodzaju renesans
prawd eschatologicznych oraz
„złoty wiek” karnerów, ossuariów
i cmentarnych kaplic.27 Ma to
związek z rozwijaną - wieloaspektową – atmosferą, i to nie tylko
religijno-kulturową, ale z głoszoną na nowo prawdą o człowieku
i finalizmie ludzkiej egzystencji
oraz z rozumieniem życia jako
przygotowania na misterium
śmierci i zmartwychwstania.
W tej atmosferze, w wielu kryptach i cmentarnych kaplicach,
z coraz większą częstotliwością,
dynamiką i nowymi środkami
wyrazu ożywają, i są niemal
powszechnie prezentowane
sapiencjalne motta: „che la morte chiude le porte del tempo e
apre quelle dell’eternità” (pol.
„śmierć zamyka wrota czasu, a
otwiera drzwi wieczności”)28; czy
też „dziś mnie, jutro tobie” (łac.
hodie mihi tibi cras) – innymi
słowy w obliczu nieuchronnego
końca wszyscy jesteśmy równi.
Na cmentarzach i w kryptach
naszych Południowych Pobratymców często spotykamy inskrypcje z prośbą o modlitwy
wstawiennicze i podkreśleniem
niepodważalnej prawdy: „czym
my jesteśmy, wy też będziecie”. To
tłumaczy fakt, że w nowym stylu
modyfikowane były dawne tematy ikonograficzne: taniec śmierci
„dance macabre”, memento mori,
vanitas vanitatis oraz elementy
dekoracji kostnej, świadczące
o realnej obecności śmierci, ale
także nadziei zmartwychwstania.
W tym czasie, w Kościele
katolickim kultura i duchowość
monastyczna (ówczesne „Duc
in altum” – „szukajcie tego co
w górze” Kol 3,1; pielęgnowanie
nowego życia w Jezusie zmartwychwstałym), potrydencka

Biskup i rycerz. La Danse macabre, Guy Marchant, 1486, Paryż; źródło wikipedia

postawa autoreformy i kontrreformacji - duszpasterstwo
teatralno-widowiskowej doby
baroku, zmieniały w zakresie
eschatologii, mentalność zdominowaną przez oświeceniowy
definitywny tryumf śmierci oraz
podporządkowały życie ludzkie
myśli o umieraniu i dobrej śmierci, tzn. w zjednoczeniu z Jezusem
zmartwychwstałym. Zaczerpnięte ze średniowiecznej eschatologii pouczenie memento mori,
także i w wieku XVIII, ale w nieco
zmodyfikowany sposób, przypominało ludziom o nieuchronności i nieodwracalności śmierci.
Kreowane przez duchownych
i mistyków modele postępowania w obliczu śmierci miały oswoić człowieka z nieoczekiwanym,
nieznanym i nieodwołalnym wyrokiem boskim. Natomiast dobry
i gorliwy chrześcijanin – zdaniem
teologów duchowości, mistyków
i kaznodziejów – świadom pełni
zjednoczenia z Jezusem, winien
był wykazać się w chwili konania
ufnością, pokojem ducha, cierpliwością i wdzięcznością wobec
Trójjedynego Boga Miłości.
Od początku czasów nowożytnych w świecie, a zwłaszcza
w Europie powstało wiele karnerów, krypt, kostnic, kaplic
cmentarnych i mauzoleów
(w tym ponad 150 w Czechach
i na Morawach, z który cztery karnery są najcenniejsze: Mouřenec,
Mělnik, Brno i Sedlec), w których
ludzkie kości posłużyły za swego rodzaju dekorację wnętrz.
Wówczas w wieku XVII i XVIII były
modyfikowane według nowych
wyzwań i funkcji. W Europie, swą
wielkością, nad kryptą kapucyńskiego kościoła w Brnie dominuje
jedyne w swoim rodzaju ossarium Paryża, tzw. „miasto zmarłych”. Stanowi je rozległy labirynt

J. Rendek, źrodl: tenże, Kostnice v českých
zemích, 2019)

katakumb utworzonych na pocz.
XIX wieku w dawnych kamieniołomach (5-35 m pod ziemią,
a na odcinku ponad 300 km).30
To wyjątkowe „imperium śmierci” funkcjonuje jako szczególne
muzeum.31 Zgromadzono w nim
szczątki ok. 6 milionów Paryżan
zmarłych na przestrzeni tysięcy
lat.32 Pomimo oświeceniowego
„uwalniania” miast z widoku orszaków pogrzebowych i przykościelnych cmentarzy, a zarazem
systemowego szerzenia nihilizmu i tryumfu śmierci, było to
jednak swoiste „memento mori”
czasów nowożytnych. Dzięki czemu, śmierć nadal pozostawała
swego rodzaju „nauczycielką”
godnego życia.
Od 1776 r. w „stolicy” czeskiego zakątka, w wielowsiowej
parafii Bartłomieja Apostoła,
czermnieński karner stanowi
pionierski obiekt sepulkralnej
architektury sakralnej, zwłaszcza w Europie Środkowej; Pomysłodawcą oraz inicjatorem
modernizacji drewnianego karneru z doby średniowiecza był
44-letni katolicki proboszcz Wacław Tomaschek (*1732 †1804).
Scenografia, dekoracja kostna
i kompozycja wnętrza barokowego oraz wystrój kaplicy wywarły
znaczący wpływ na powstawanie
kolejnych tego typu obiektów
(m. in. po stu latach w 1870 r.
w czeskim Sedlcu k/Kutnej Hory,
niestety, ale tam chrześcijańską
eschatologię całkowicie zdominował makabryzm). Czermnieńska kaplica cmentarna z 1776 r.
jest przykładem właściwego,
pod względem duszpasterskim
i katechetycznym wykorzystania
zarówno teatralności późnego
baroku, jak i sztuki makabrycznej oraz XVIII-wiecznej duchowości. Co więcej, jest to zarazem
jedyny przykład karneru, który
ze względu na w pełni świadomy
i celowy, chociaż makabryczny
wystrój górnej kondygnacji kaplicy (zrealizowany przy użyciu
3 tysięcy ludzkich kości), pozwala zestawiać „dzieło życia” ks. Tomaschka z włoskimi kostnicami
doby kontrreformacji (w Rzymie
m. in. przy siedzibie rzymskiej
prowincji kapucynów, gdzie
w jednej z głównych świątyń
tego zakonu, kościoła Santa
Maria della Concezione, w tamtejszej krypcie istnieje aż pięć
kaplic wyłożonych makabrycznymi ornamentami, wykonanymi
z ok. 4.000 czaszek i kości oraz
postaciami zmumifikowanych
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zakonników), czy też włoskimi kościołami bractwa Dobrej
Śmierci. Czermnieński karner aż
do czasu zakończenia II wojny
światowej był jedyną kostnicą
w obrębie muru kościelnego
i pełnił funkcje sakralne (które
zanikły z końcem XX w.).33 Ten
fakt ukazują zachowane grafiki –
m. in. staloryt z 1842 r., będący
dziełem wybitnego saksońskiego
grafika Friedricha Roßmäßler’a
oraz archiwalne fotografie i widokówki.
W krótkim czasie, bowiem
od późnej wiosny do października 1776 r. ks. prob.
Wentzel Tomaschek, na miejscu dawnego i podupadłego
karneru (o drewnianej konstrukcji), wzniósł dwukondygnacyjny barokowy karner –
tzw. „Kaplicę Czaszek”. Jest on
nieformalnym centrum cmentarza, a znajduje się obok wolnostojącej renesansowej dzwonnicy
obronnej z 1603 r. (murowana,
czworoboczna, oskarpowana
diagonalnie na narożach z nadwieszoną izbicą, nakrytą namiotowym hełmem; była przebudowana w 1700 r. i restaurowana
w XIX i XX w.) i głównego wejścia
do parafialnego kościoła św. Bartłomieja AP. Prezentowany obiekt
stanowi barokowa budowla
z trzyspadowym mansardowym
dachem34, pokrytym gontem.
Kaplica została zbudowana
na planie kwadratu35 i przykryta
mansardowym dachem. W narożach fasady szerokie pilastry.
Fasada z portalem prostokątnym zwieńczonym półkoliście
(współcześnie: w kluczu płaskorzeźba z wizerunkiem czaszki
i skrzyżowanych piszczeli). Portal
wykonany z piaskowca. Po jego

obu stronach umieszczone duże
prostokątne okna, zwieńczone
półkoliście, wykonane z piaskowca (nb. w identycznym stylu,
jako nieco większych rozmiarów okna kościoła parafialnego
w nawie głównej). Fasada zwieńczona trójkątnym naczółkiem
(ok. XX w. zawierającym płaskorzeźbę z wizerunkiem Oka
Bożej Opatrzności). Niżej,
w trapezowym polu, umieszczone dwie siedzące postaci aniołów
w układzie symetrycznym. Anioł
po lewej stronie trzyma kielich
mszalny, a anioł po prawej stronie oburącz obejmuje klepsydrę.
Między aniołami umieszczona
jest czaszka ze skrzyżowanymi
piszczelami. U dołu (wtórna)
banderola, na której umieszczona jest inskrypcja: „KOSTNICE/
KAPLICA CZASZEK/ BEINHAUS”
(nb. płaskorzeźba, banderola
oraz wszystkie napisy i elementy dekoracyjne są współczesne,
zostały umieszczone po ostatniej
renowacji obiektu).
Górna kondygnacja
czermnieńskiego karneru
z k. XIX w. – scenografia,
wyposażenie i wystrój
wnętrza
Dolna kondygnacja karneru
(swego rodzaju piwnica), to typowa kostnica – zbiór zachowanych
ludzkich kości. W tym przypadku
jest on imponujący i wyraża się
liczbą ponad 20 tysięcy. Natomiast wnętrze części górnej
(de facto jednak parterowej),
a będącej w pełnym tego słowa
znaczeniu konsekrowaną kaplicą, zostało w mistrzowski sposób
nacechowane syntezą wiary ka-
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tolickiej - prawd eschatologicznych. Temu celowi służy zarówno
liturgiczno-eschatologiczna scenografia oraz dramatyczna dekoracja (w stylu ascetycznego makabryzmu),przybliżająca napięcie
występujące pomiędzy życiem
i śmiercią. Przybliża je w pierwszym rzędzie, jedyne w swoim rodzaju tło – „parawan trzech ścian”
(w czołowej wolną przestrzeń
stanowi jedynie nisza ołtarzowa
wytworzona z ludzkich szczątków. Jest on wyjątkową „absydą”
okalającą eucharystyczny ołtarz.
Barokowo - makabryczna „kurtyna trzech ścian kaplicy została
wytworzona z ok. 3000 ludzkich
czaszek36 i kości. Jest ona zakomponowana w sposób w harmonijny i godny, z dozą artyzmu - choć
nie pozbawionego przejawów
makabryzmu. Zarówno lewa, jak
i prawa część kaplicznej „ściany”,
zostały obłożone na przemian:
warstwą ludzkich piszczeli i warstwą czaszek (nb. w podobny –
zbliżony sposób dekorowane
są tzw. „katakumby paryskie”
realizowane w okresie od 1786
do 2 poł. XIX w.37)”. Jednie obszerną, murowaną niszę ściany
głównej - czołowej, otaczają
i wypełniają ludzkie czaszki (licząc
od podłogi jest ich aż 21 rzędów).
Z kolei jeśli idzie o strop, to
jest wyłożony czaszkami i skrzyżowanymi piszczelami ułożonymi
rzędami, równolegle i rytmicznie.
Sufit tutejszej „Kaplicy Czaszek”,
to jak to zauważa doktor Paul
Koudounaris, rozwiązanie tego
typu jest praktycznie niespotykane gdzie indziej w Europie.
Ażurowy sufit Kaplicy Czaszek
w Czermnej został wytworzony
z setek - podwieszonych pod
drewnianym sklepieniem czaszek, nad którymi widnieją
skrzyżowane piszczele. Razem
stanowią one gigantyczny symbol - znak przemijania i śmierci
(zaczerpnięty ze średniowiecznej
eschatologii pouczenie memento mori, przypominało ludziom
o nieuchronności i nieodwracalności śmierci).
Łącznikiem całej wymowy
czermnieńskiego karneru dolnego i górnego oraz jego zwieńczeniem jest umiejscowiony
w centrum ołtarz eucharystyczny.
Nota bene w tradycji Kościoła był
grobem Chrystusa i jednocześnie
symbolem Jego zmartwychwstania. W wielu przypadkach jest
ozdabiany scenami biblijnymi
wyrażającymi tę najważniejszą
prawdę wiary. Ks.Tomaschek

pomimo odbycia pielgrzymki
do rzymskich katakumb i bazylik
wybrał jednak bardzo wyważone, proste, skromne, ale bogate w treści rozwiązanie. Mensa
ołtarza typu tumbowego jest
tylko marmoryzowana. W żadnym przypadku nie przypomina
rzymskich dekoracji ołtarzy, które
niekiedy nawiązywały do sarkofagów rzymskich, a streszczały
historię Jezusa Chrystusa, uwieńczoną Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Ołtarz czermnieńskiej
kaplicy nie został też ozdobiony
scenami ilustrującymi ściśle fakt
zmartwychwstania (jak np. Chrystus wychodzący z grobu, niewiasty i uczniowie przy pustym grobie), czy też starotestamentalne
zapowiedzi zmartwychwstania.
Światło emanujące od osoby Chrystusa - to istotny element nowożytnej ikonografii
Zmartwychwstania. 38 Drewniany blok ołtarza, znajduje
się w centrum Kaplicy Czaszek
i został uwydatniony zarówno
przez wiązkę światła (symbol
Boskości), przechodzącą z dwu
okien i otwartego portalu, jak
i zawieszonej przed nim ozdobnej lampy oraz jasnego tła
i ozdobnych fresków dużej
ołtarzowej niszy.39 Nota bene
do ok. 1910 roku, przed ołtarzem,
na wysokości dużych rozmiarów
krzyża ołtarzowego wisiała quasi
wieczna lampka. W świątyniach
chrześcijańskich, głównie katolickich, jest to „specjalna lampa,
oznaczająca i wyrażająca cześć
dla obecności Chrystusa”, która
ma bez przerwy świecić przed
tabernakulum.40
Ołtarz eucharystyczny wraz
ze stojącym na nim barokowym krzyżem ołtarzowym stanowi najbardziej rozświetloną
przestrzeń i faktyczne centrum
liturgicznych zgromadzeń – serce omawianej Kaplicy Czaszek.
Krzyż z wyobrażeniem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego
i Zmartwychwstałego (jednocześnie kapłana, Baranka ofiarnego
i Ołtarza) stanowi par excellence
miejsce święte i uprzywilejowaną
przestrzeń liturgiczną (dlatego
wyróżnia się m.in. swoją wysokością – jest półtora razy wyższy
od samego bloku ołtarza).
Zwycięski krzyż
ołtarzowy41.
Znacznych rozmiarów
krzyż ołtarzowy stanowi sam
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w sobie per excellence ołtarz
Męki i Śmierci Chrystusa 42
oraz nawiązuje do symboliki
chrześcijańskiej pierwotnego Kościoła. Został wykonany
w kolorystyce: błękit, srebro,
złoto. Figura Ukrzyżowanego
Chrystusa z mocno przegiętym
korpusem w lewo. Głowa przechylona w prawo, opadająca
na ramię. Włosy sięgające ramion. Powieki zamknięte, usta
rozchylone, krótka broda. Korpus
smukły z zaznaczonymi kościami żebrowymi. Ręce przybite
na wysokości nadgarstk ó w. B r z u c h z a p a d n i ę t y.
Na biodrach perizonium
w k o l o r z e z ł o t y m . Fa ł d y
o prawie geometrycznych brzegach, rozwiane u lewego boku
i opadające wzdłuż prawej nogi.
Nogi przybite jednym gwoździem, prawa stopa ułożona
na lewej.
Nastawa ołtarzowa na niskim
prostokątnym cokole ozdobiona symetrycznie umieszczonymi
wolutami z rokokową dekoracją.
Krzyż ołtarzowy imponującej
wysokości (wysoki), ma w tle
murowaną niszę dużych rozmiarów – aktualnie, z jasnym tłem
( jak gdyby symbolizującym
blask i radość zmartwychwstania). Natomiast, jak to dokumentują archiwalne pocztówki, w okresie międzywojennym kompozycja niszy była
znacznie bogatsza. Wówczas
we wnęce, za ołtarzowym krzyżem z pasyjką Jezusa Ukrzyżowanego (był on posadowiony
na wysokim cokole zwieńczonym
wolutami, a te były i są nadal,
ozdobione po bokach i w górnej
części rocaillami oraz stylizowanymi grzebieniami), najprawdopodobniej istniały jeszcze jakieś
polichromie (?). Przedstawiały

Fragment grafiki R.R z 1842 r.

one iluzjonistyczne lichtarze, ale
i jeszcze coś, co z powodu niewielkich rozmiarów i pogarszającej się jakości starych pocztówek,
jest dzisiaj niezwykle trudnym
do odczytania. Ściana czołowa
kaplicy wyłożona jest 20-21.
rzędami czaszek, z prostokątną
wnęką umieszczoną centralnie,
zwieńczoną w formie łuku.
W liturgii Kościoła katolickiego ołtarz - czyli stół ofiarny, jest
symbolicznie związany z krwią
i ogniem (jak o tym wspomina
epizod z ofiarą Abrahama - zob.
Rdz 22, 1-9). Chrześcijańskim ołtarzem jest przede wszystkim
krzyż (ołtarz per excellence),
na którym Chrystus złożył ofiarę przebłagalną. Co więcej,
zazwyczaj mówi się o ołtarzu
w sensie stołu eucharystycznego kościoła, wokół którego gromadzą się współwyznawcy, by
przystąpić do Komunii świętej,
co jednoznacznie potwierdza
dawne chrześcijańskie adagium:
„Kościół sprawuje Eucharystię,
a Eucharystia buduje Kościół”.
Z komunią eucharystyczną
jest związana fundamentalna
dla chrześcijan obietnica Chrystusa: „Jak Mnie posłał żyjący
Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak
i ten, kto Mnie spożywa, będzie
żył przeze Mnie”, „nie umrze
na wieki” (J 6,57); „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J14,6).
W lapidarny, i zarazem mistrzowski sposób, najgłębszy
sens ołtarza i dokonującej się
na nim trynitarnej wymiany
darów opisał Romano Guardini najwybitniejszy teolog XX w.
„Różnorodne siły są w człowieku
[…] Ale najszlachetniejszą jego
siłą jest zrozumienie, że ponad
nim jest coś wyższego; w ślad
za tym idzie cześć dla owej Istoty
wyższej i przeznaczenie do tej

czci samego siebie […] Widomym znakiem zewnętrznym
tego, co w człowieku najgłębsze, najcichsze i najsilniejsze jest
ołtarz. Stoi on w najświętszym
miejscu kościoła, szeregiem
stopni wzniesiony ponad resztę przestrzeni, która sama jest
wyłączona z obszaru działalności ludzkiej, wyodrębniona jak
świętość duszy. Stoi zbudowany
mocno na masywnym cokole, jak
ta niekłamliwa wola w człowieku, wiedząca o Bogu i zdecydowana stanąć w Jego sprawie.
A na cokole spoczywa płyta,
mensa, miejsce przystosowane
wybornie do składania ofiary:
swobodna, równa płaszczyzna,
bez żadnych zakamarków i załomów. Nie masz tu żadnych
praktyk niejasnych, schowanych
w półcieniu - wszystko tu jasne,
dostępne spojrzeniom każdego.
Tak samo powinna się odbywać
ofiara w sercu: powinna być jasna wobec Bożego spojrzenia,
wolna od wszelkich zastrzeżeń
i podstępów. Ale oba ołtarze
należą do siebie wzajemnie:
ów ołtarz zewnętrzny, stojący
na powszechnym widoku, i ten
drugi, wewnętrzny. Pierwszy
z nich jest sercem kościoła; drugi najgłębszym przybytkiem żywej piersi ludzkiej, tej duchowej
świątyni, której wyrazem i podobieństwem jest owa świątynia
widoma, zewnętrzna ze swymi
ścianami i sklepieniem”.43
Zaadaptowany
makabryzm - ściany boczne
i nisze, archaniołowie
heroldami Sądu
Ostatecznego
i zmartwychwstania44
Po obu stronach kapliczkowego ołtarza, jak gdyby
opasanego „kostną absydą”
w kolorze ciemno szarej czerni,
na ścianach bocznych kaplicy
(w pobliżu wejścia) na tle piszczeli i czaszek, wąskie wnęki.
Ich „ramę” czy też „obramowanie” tworzy kilkanaście czaszek
wytworzone z 10-ciu ludzkich
czaszek mających u podstawy
skrzyżowane piszczele. W niszach
umieszczone są pełnoplastyczne
figury archaniołów, wyrzeźbione
w drewnie.45 Po lewej (?) stronie
stoi anioł z trąbą w lewej dłoni,
prawą wskazuje na rokokowy
kartusz z dwujęzycznym łacińsko- czeskim napisem: „Surpite
mortui/ Wstante z mrtwich”. Anioł

po prawej stronie – Św. Michał
Archanioła - wskazuje na kartusz
z napisem „ Venite ad Judicium/
Podte k Soudu”.
W centrum każdej niszy stoją pojedyncze figury aniołów.
Po stronie lewej od wejścia - Michał Archanioł z wagą do odmierzania dobrych uczynków oraz
kartuszem, na którym widnieje
wezwanie (dwujęzyczne napisy
w j. łacińskim i czeskim - „Pójdźcie
na sąd ostateczny”; por. 1 Tes 4,
16; Dn 10, 21 Michał jest księciem aniołów, który ma klucze
do nieba; jest aniołem sądu
i Bożych kar, ale jest on także
aniołem Bożego miłosierdzia).
Naprzeciwko niego, w drugiej
niszy widnieje Archanioł - Gabriel (jako który jest wysoko
postawiony w hierarchii nieba,
stoi przed Bogiem – por. Łk 1,19),
w tym przypadku ukazany został
z trąbką i kartuszem, na którym
odczytujemy drugie orędzie (napisy także w j. łacińskim i czeskim
- „Powstańcie z martwych”). Boży
posłaniec mówi rzeszom zmarłych - „powstańcie”, czyli niemalże to samo, co Jezus powiedział
do umarłego przyjaciela z BetaniiŁazarza (por. J 11, 43).
Lapidarną syntezą i komentarzem orędzia głoszonego
przez obu archaniołów może
być zarówno obietnica Jezusa:
„zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”
(zob. J 8,51), jak i biblijne responsorium wzięte z modlitwy
brewiarzowej: „ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w powstaniu z martwych,
już umrzeć nie mogą, gdyż
są równi aniołom i są dziećmi
Bożymi, będąc uczestnikami
zmartwychwstania. Bóg nie jest
Bogiem umarłych, lecz żywych;
wszyscy bowiem dla Niego żyją”
(zob. Łk 20, 35. 36. 38).
Należy w tym miejscu podkreślić, iż Paul Koudounaris, który identyfikuje obu archaniołów
czermnieńskich nisz46, czyni to
jako pierwszy badacz, w całej
dotychczasowej literaturze
przedmiotu. Przy czym jeśli Michała Archanioła ważącego dusze znajdujemy m. in. na ilustracjach traktatów „Ars moriendi”
z ok. 1497/98, to gdy idzie
o archanioła Gabriela, to doktor
Koudounaris zauważa, że jest co
prawda postacią biblijną (spotykaną m. in. w scenie Zwiastowania Maryi i Zmartwychwstania),
to jednak zastosowane w Czerm-
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nej jego wyobrażenie ikonograficzne pochodzi najprawdopodobniej z synkrytycznej literatury
religijnej XV w. Dodajmy tu jeszcze, że także pierwszy świadek
Zmartwychwstania Jezusa - Maria Magdalena, przed grobem
ujrzała również dwóch aniołów
(zob. J 20, 11-12a). Nota bene
dominujące postacie dwóch
aniołów z trąbami skierowanymi
w dół - ku ziemi, to sygnał dla
ludzi, że nastał dzień Sądu Ostatecznego umieścił Luca Signorelli
na swym fresku „Zmartwychwstanie ciał” (1499 - 1502), który znajduje się w katedrze Santa
Maria i San Costanzo w Orvieto
k/Rzymu. Ponadto analogiczne,
jak w Kaplicy Czaszek, postacie
archaniołów - Michała i Gabriela
oraz prawie identyczne sformułowania ich wezwań, znajdujemy
m. in. w kaplicach cmentarnych
wzniesionych w pierwszej połowie XVIII w., w Jeleniej Górze przy
protestanckim kościele Łaski).
Co więcej, w dwutorowej kompozycji wnętrza czermnieńskiego
karneru z trzeciego ćwierćwiecza XVIII w., można się w sposób
daleko uproszony dopatrywać
(zwłaszcza na fakt wykorzystania idei dwóch niszy i wygłaszanych w nich prawd biblijnych),
pokłosia inspiracji aranżacyjnych
zawartych, m. in. w kompozycji
fresku Michała Anioła w Kaplicy
Sykstyńskiej – „Sąd Ostateczny”
(1512 r.).
Kompozycja sklepienia
(sufitu) kaplicy w stylu
barokowego makabryzmu
Stanowi ją ażurowa konstrukcja, zrealizowana z ogromnej ilości ludzkich czaszek powiązanych
z dwoma skrzyżowanymi pisz-

Kartusz z napisem: Przyjdźcie na sąd

czelami. Nota bene ten symbol
występuje w czermnieńskim karnerze wyjątkowo często i staje się
niemal dominującym. Dostrzegamy go zarówno na zwieńczeniu
portalu, jak i na obramowaniu
iluzorycznych nisz. Całość dekoracji górnej części czermnieńskiego karneru została wytworzona
z ok. 3000 ludzkich szczątków,
nie mniej jeszcze większa ich
liczba pozostaje pod drewnianą podłogą kaplicy. Od czasu jej
wzniesienia przez ks. Tomaschka
w dolnej części karneru znajdują
się kolejne tysiące ludzkich kości
(wg niektórych przekazów ich
liczba sięga ok. 20-21 tys.), ale co
ciekawe dr Koudounaris – jako
znawca całego spektrum niemieckiej literatury – w ogóle nie
przytacza konkretnych danych
liczbowych (!). Co więcej, tenże
kalifornijski Doktor za przekazy
legendarne uznaje zarówno
identyfikowanie jednej z wyłożonych na ołtarzu czaszek z osobą
ks. Tomaschka (jego zdaniem jest
to XIX-wieczna próba stwarzania
mitu), jak też narrację głoszącą
jakoby ks. Tomaschek wraz
ze współpracownikami nawiedzał okoliczne miejsca wielkich
pól bitewnych i zbierał tam kostne szczątki poległych żołnierzy.
Wymowa i znaczenie
symbolu najczęściej
występującego w Kaplicy
Czaszek
Czaszka z dwoma skrzyżowanymi pod nią piszczelami
stanowi najczęściej występujący
w omawianym karnerze ornament i symbol. Znajduje się on
także na obramowaniu frontonowego portalu. Dla postronnego
obserwatora, na pierwszy rzut
oka nie jest on aż tak bardzo za-
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uważalny, bowiem praktycznie
każdą z osób odwiedzających
karner przytłacza zwłaszcza
samą ilością ludzkich szczątków.
Poświęćmy temu znakowi i symbolowi, występującemu w ikonografii dotyczącej ukrzyżowania,
nieco więcej uwagi. W sztuce
sakralnej stosowanej przez katolików, znak ten spotkamy często, m. in. u stóp szeregu krzyży
(zarówno pektoralnych, jak też
i Grup Ukrzyżowania oraz krzyży
przydrożnych, tzw. Bożych Męk).
Miał uzmysławiać o odkupieńczej krwi Chrystusa – Nowego
Adama wylanej na całą ludzkość
od praojca Adama poczynając
(wg niektórych uczonych jest to
symbol czaszki Adama).47
Chociaż znak ten jest stosunkowo stary, bowiem pojawiał się
już w chrześcijańskich katakumbach, to jednak geneza i początki
symbolu czaszki i dwóch skrzyżowanych kości nie są znane.
W wiekach średnich był on
ozdobą wielu nagrobków. Występował zwłaszcza przy wielu
religijno-ascetycznych tekstach typu „memento mori" (pamiętaj
o śmierci!). Nawiązywały one
m.in. do duchowości i praktyk
obecnych w zakonach benedyktynów i cystersów. W tych rodzinach zakonnych na koniec dnia,
po rachunku sumienia i ostatniej
przed snem (z którego niektórzy
mogli się już nie obudzić) modlitwie brewiarzowej – komplecie,
zakonnicy gromadzili się w północnej części krużganków, a opat
odczytywał im krótki fragment
reguły św. Benedykta mówiący
o prawdziwej gorliwości i sensie
życia (RB nr 72).
Czaszka często ze skrzyżowanymi piszczelami stanowi
jednoznaczny symbol śmierci.

Z drugiej jednak strony, jest to
ostatni ślad zmarłego, bowiem
ciało rozkłada się szybciej, a kości są w stanie przetrwać dłużej
i dlatego dają złudzenie wieczności. Symbol czaszki najczęściej
interpretuje się jako znak przemijania i marności życia na ziemi.
W chrześcijaństwie omawiany
symbol wyraża także ascezę
i pokutę, skruchę i żal za grzechy, (stąd niektórych świętych
przedstawia się z czaszką w dłoni), bowiem odwołuje się ona
do krótkotrwałości ziemskiego
życia. Przy czym, podkreślmy raz
jeszcze ludzka czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami umieszczona u stóp Jezusa Ukrzyżowanego jest znakiem zbawczego
przelania boskiej krwi na głowę
pierwszego człowieka Adama.
Nowość wystroju i program
ikonograficzny wnętrza
Kaplicy Czaszek
W średniowieczu, można
mówić nie tylko o powstaniu
mistyki oblubieńczej, ale i o tym
że powszechnie uzmysławiano
sobie nieuchronny fakt śmierci
i uczono sztuki godnego życia.
W nowej postaci, do tego typu
głębokiej duchowości (trynitarnej dynamiki życia wewnętrznego) i edukacji powrócono
w dobie baroku. Niestety z inspiracji masońskich, a w konsekwencji tzw. reform józefińskich,
od czasów Oświecenia usiłuje
się ignorować śmierć, traktować zabawowo lub ją mitologizować. Nic dziwnego, że także
i obecnie śmierć jest tematem,
z którym wszyscy po prostu
walczymy. Prezentowany czermnieński karner daje wykład wiary

Stylizowana nisza z Archaniołem Gabrielem w centrum, fot.: ks. Tadeusz Fitych
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zgodny z Biblią i z credo, a także
po części obraz tego, jak dawne społeczeństwo przeżywało
prawdę o zmartwychwstaniu
i radziło sobie z prawdą oraz
rzeczywistością śmierci.
W minionych wiek ach,
z powodu zaraz i epidemii oraz
niedostatku higieny, śmierć była
gwałtowniejsza i liczniejsza, stąd
cmentarze były przepełnione
(a grzebano przy kościołach),
nie mniej ludzie podchodzili do śmierci w dużej mierze
z pogłębioną wiarą i sapiencjalnie. Świadczą o tym m. in. chociażby cmentarne motta: „czym
my jesteśmy, wy będziecie”.
W wymiarze materialnym,
chrześcijanie minionych stuleci
budowali ku przestrodze i edukacji na rzecz godnego życia specjalne budowle, które skupiały
setki, a nawet tysiące ludzkich
szczątków. Podejmowano konsekwentne zabiegi, aby nikt nie
zapomniał, że życie to bardzo
ulotna sprawa.
Współcześnie szereg osób,
nie może wręcz pojąć, dlaczego
niektórzy z dawnych Europejczyków te dziesiątki tysięcy ludzkich
kości i setki czaszek, wykorzystywali do dekoracji krypt, czy też
zestawiali jako odziane lub nagie
postacie przypominające śmierć.
Największe w Europie ossuarium
znajduje się w Paryżu (te swego
rodzaju katakumby, zostały urządzone z k. XVIII w. mają ponad
50 km korytarzy, do których
przeniesiono ok 6 mln zmarłych
paryżan). Natomiast drugie z kolei, znajdujemy w czeskim Brnie ze szczątkami 50. 000 ciał.
Prz ypomnijmy ważną
prawdę - sztuka i wiara to dwa
komplementarne okna otwarte
na Boga. Biblia w egzegezie sztuki48, jest świadectwem ochrzczonych i sprawia, że natchnione słowo Boże staje się komunikatywnym obrazem. Dzieła architektury
i sztuki tworzone na chwałę Bożą
powinny być przede wszystkim
wyrazem wiary i stwarzać godną
atmosferę, adekwatną dla domu
modlitwy. W różnych epokach
nauczanie katolickich biskupów,
podkreślało fakt, że założeniem
programu ikonograficznego, każdej kaplicy i głównej części świątyni winno być sprowadzenie
do takich dekoracji, które skupiałyby uwagę wiernych na misterium Mszy św. i nie zakłócało, ani
pomniejszało ich pobożności.49
Symbolika dekoracji winna być
więc komunikatywna, zrozumiała

i jednoznaczna, tzn. pomagająca
w skupieniu, modlitwie i kontemplacji Boga czyli realizacji liturgii
i misji Kościoła.
Kaplica Czaszek w Czermnej w swych dziejach miała kilka wersji kompozycji wnętrza.
Spoglądając z perspektywy
historii sztuki, jest jak twierdzi
Paul Koudounaris - amerykański badacz specjalizujący się
w dziedzinie sztuki makabrycznej, pierwszym w Europie Środkowej artystycznie zmodyfikowanym karnerem - kostnicą z sensownie użytą dekoracją kostną.50
Jej wystrój wnętrza składa się
z kilku tysięcy ludzkich kości
i czaszek (przy czym w jej „krypcie” nadal pozostaje ich aż kilkadziesiąt tysięcy).
Co więcej, historycy sztuki podkreślają także fakt, że
omawiana kaplica nie sprawia
wrażenia eklektycznego zamętu, jest wolna od przeciętności
lub naśladownictwa. Wnętrze kaplicy Czaszek z doby
ks. Tomaschka cechował umiar
oraz hierarchiczny porządek
w umieszczaniu sakralnego wyposażenia, wizerunków i symboli.51 W konsekwencji, uprzywilejowane miejsca kaplicy: ołtarz
eucharystyczny i krzyż były ozdobione w sposób odpowiadający
ich sakralnemu znaczeniu. Ponadto użyty przez Twórcę „klucz
ikonograficzny”, czyli zdobnictwo
i dobór wyposażenia dobrze służy celom apologetycznym (jednoznacznie akcentuje prawdę:
Chrystus jest naszym życiem
i zmartwychwstaniem 52) oraz
teologiczno-ascetycznym i pastoralnym założeniom ukrytym
w eufemistycznym tytule „Kaplica Czaszek” (odzwierciedlającym
ducha tej epoki), m. in. poprzez
Eucharystie celebrowane w dwa
wielkie święta oraz comiesięcznej, wspólnotowej modlitwie
za zmarłych. Z kolei, patrząc
na słynne dzieło ks. Tomaschka
z perspektywy teologicznej, należy zauważyć, że charakteryzuje
się bezbłędnością dogmatycną53,
i pośrednio ukazuje centralną
rolę ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w dziejach człowieka i świata.
Górna część karneru jest zorientowana na eucharystyczny ołtarz,
przez co oznacza skupienie się na
liturgii świętej (temu ma służyć
ma cały wystrój i całe wyposażenie wnętrza każdej kaplicy i świątyni) i obietnicy życia wiecznego.
Za ks. kard. Jozefem Ratzin-

gerem, podkreślmy w tym miejscu z mocą, liturgia to fascynująca podróż w głąb Trójjedynego
Boga Miłości, siebie i naszego
świata. Co prawda można było
tę barokowa kaplicę, jak i w ogóle
inne konkretne krypty, ozdobić
chociażby scenami starotestamentalnymi ukazującymi Bożą
Opatrzność czy też wszechmoc
i miłość (jak np.: Jonasz uratowany z wnętrzności potwora, trzej
młodzieńcy w piecu ognistym,
Daniel w jaskini lwów, Zuzanna
między starcami, Noe w arce,
gołębica z gałązką oliwną) oraz
ewangelicznymi jak m.in.: Dobry Pasterz ratujący owce, liczne
sceny uzdrowień, wskrzeszenie
Łazarza, nakarmienie głodnych
na pustkowiu i inne. Co więcej,
istnieją także liczne biblijne sceny
i symbole zmartwychwstania.
Przy czym Ewangelie szkicują
wizerunek Zmartwychwstałego
delikatną „kreską”, bowiem jak
można przedstawić to, co tak
bardzo wykracza poza ludzką
logikę i wyobraźnię. Za symboliczne przedstawienie zmartwychwstania uchodziło wskrzeszenie Łazarza. Podobnie było
z bohaterami Starego Testamentu, którzy zostali cudownie uratowani przed śmiercią.
Typem Zmartwychwstałego jest
Daniel, ocalony z jaskini pełnej
lwów, Jonasz wypluty przez
wielką rybę czy Noe ocalony
z powodzi. Te postacie były
traktowane jako symboliczne
ilustracje zwycięstwa Chrystusa. Byli jednak i są twórcy, którzy
w odmienny sposób podejmują

temat zmartwychwstania, m.in.
Michael Burghers (XVIII w.) na rycinie swego autorstwa ukazuje
jak Jezus wydziera ludzi z paszczy Lewiatana, symbolu krainy
zmarłych. Ikona Anastasis (Saloniki, Grecja) przedstawia Jezusa
zstępującego do otchłani, który
wydobywa Adama.
Rekapitulując, jest mniej
ważne że ks. proboszcz Wacław
Tomaschek do dzisiaj nieznany,
ale rozsławia Kudowę i ziemię
kłodzką, i to nie tylko w Europie. Nieporównywalnie większą
wagę ma fakt, że w 1776 r. nie
tylko z katolicką duszą zadbał
o to miejsce święte , ale w proroczy sposób bronił i umacniał, i to
nie tylko pośród swych wiernych,
wiarę w zmartwychwstanie i nadzieję w oczekiwanie przyszłego
wieku – definitywnej pełni nowego życia w Trójjedynym Bogu
Miłości.
Po upływie dwóch wieków,
Ojcowie Soborowi w konstytucji duszpasterskiej o Kościele
w świecie współczesnym „Gaudium et spes” Soboru Watykańskiego II, napisali: „Nie znamy
czasu, kiedy ma się skończyć
ziemia i ludzkość, ani nie wiemy, w jaki sposób wszechświat
ma zostać zmieniony. Przemija
wprawdzie postać tego świata
zniekształcona grzechem, ale
pouczeni jesteśmy, że Bóg gotuje nowe mieszkanie i nową
ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość, a szczęśliwość zaspokoi
i przewyższy wszelkie pragnienia
pokoju, jakie żywią serca ludzkie.
Wtedy to, po pokonaniu śmierci,
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zmartwychwstaną synowie Boży
w Chrystusie, i to, co było wsia-

ne w słabości i zepsuciu, odzieje się nieskażonością, a wobec
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trwania miłości i jej dzieła całe
to stworzenie, które Bóg uczynił

dla człowieka, będzie uwolnione
od niewoli próżności (GS nr 39)”.

Przypisy:
1. Zob. Fr. Ks. Seppelt, Kl. Löffler, Dzieje Papieży (Od początków Kościoła do czasów
dzisiejszych), t. 4, Poznań 2004, s. 19.
2. W wydanym w 1865 r. w Oxfordzie, angielskojęzycznym leksykonie, czytamy
m. in.: „Oświecenie (…) 2. Płytki i pretensjonalny intelektualizm, bezzasadne potępianie
autorytetu tradycji, itp.; używany zwłaszcza na określenie atmosfery i ducha osiemnastowiecznej filozofii francuskiej”. Z oświeceniowych dzieł Woltera i Rousseau przesiąkał
Francję i Europę zawarty w nich jad kłamstwa i wrogości do Kościoła katolickiego oraz
chrześcijaństwa. Z perspektywy minionego czasu, widzimy jednoznacznie, że tzw. epokę
racjonalizmu (ok.1650-1789) otaczała atmosfera zatrważającej naiwności. Trudno wręcz
pojąć, że aż tak wiele największych umysłów Europy uprzywilejowywało i wynosiło
na boski piedestał rozum (jedno z szeregu uzdolnień człowieka), a zarazem stawiało
go w totalnej opozycji do wiary i moralności. Naiwność na tak wielką skalę musiała
doprowadzić do dramatycznego upadku.
3. W pierwszym Liście do Koryntian, w rozdziale 15-tym poświęconym prawdzie
o zmartwychwstaniu, natchniony Duchem św. św. Paweł Ap napisał: „Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał,
daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem,
żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko
Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna
jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli
w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli” (1 Kor, 15, 13-20).
Ponadto, gdy idzie o zmartwychwstanie, to prefacja II Modlitwy Eucharystycznej inspirowanej kanonem „kanon Hipolita" (II/III w.) stwierdza: „On spełniając Twoją wolę, * nabył
dla Ciebie lud święty, * gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, * aby śmierć pokonać
i objawić moc Zmartwychwstania.”
4. Grubo ponad 360 mln chrześcijan doznaje prześladowań. Skala jest ogromna, jeśli
idzie o świat. Te dane rosną w zatrważającym tempie, bo rok do roku liczba zabitych
chrześcijan rośnie o ok. 24 procent. Co 3 minuty ginie jedna osoba, a rocznie ponad
150 tys. Zob. m.in. G. Kucharczyk, Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła,
Fronda [2020]. Przypomnijmy, że oświecenie ze swym pokłosiem, tzn. sekularyzacją
zakonów i majątków kościelnych było - z chirurgiczną precyzją - uderzeniem wymierzonym w hierarchiczno - charyzmatyczną strukturę Kościoła katolickiego. Oficjalnie,
sekularyzacja majątków kościelnych dokonana edyktem z 30 października 1810 r. miała
być konsekwencją olbrzymich kontrybucji wojennych, jakie miały zapłacić Prusy po wojnie
z Napoleonem. Faktycznie była jednak częścią polityki protestanckiego państwa, które
miało zamiar podporządkować sobie również Kościół katolicki. Pruska sekularyzacja była
w naszym regionie hybrydową „śląską rewolucją ponapoleońską”.
W konsekwencji zniesiono cały szereg zakonów, a ich majątek przejęto na rzecz państwa.
Rozwiązano wrocławską kapitułę katedralną, którą reaktywowano dopiero po daleko
posuniętej reorganizacji w 1812 r., zniesiono także kapituły kolegiackie. Sekularyzacja
spowodowała likwidację majątków biskupich, kapitulnych i zakonnych, w tym 68 dużych
śląskich klasztorów, które stanowiły podstawę działalności charytatywnej i oświatowej.
Z męskich zakonów, sekularyzacji uniknęli bonifratrzy. W zamian za odebrane majątki,
rząd zapowiedział dotowanie przez państwo urzędów kościelnych, parafii, szkół i tych
klasztorów, które zajmowały się wychowywaniem młodzieży oraz opieką nad biednymi.
Sekularyzowane dobra wpadły w ręce protestanckich właścicieli po śmiesznie zaniżonych
cenach. W wyniku akcji sekularyzacyjnej zadania skasowanej kapituły katedralnej, miała
przejąć - samowolnie utworzona przez władze pruskie - kapituła pomocnicza.
W Polsce sekularyzację z reguły przeprowadzały rządy państw zaborczych, z wyjątkiem
dekretu kasacyjnego w Królestwie Polskim, wydanego 1819 r. przez ministra wyznań
i oświecenia S.K. Potockiego (skasowano 29 klasztorów męskich i 6 żeńskich). Do lat
20. XIX w. kasata klasztorów była powodowana względami głównie ideologicznymi
i ekonomicznymi; w okresie późniejszym nie występowała już w zaborze austriackim,
a w pozostałych nabrała charakteru politycznego, antykościelnego i antypolskiego.
W wyniku kasaty klasztorów 1773–1900 życie zakonne w zaborze pruskim zostało
całkowicie zlikwidowane, skasowano 120 klasztorów męskich (100%) i 66 żeńskich
(74,1%), na ziemiach wcielonych do Rosji odpowiednio 423 (98,8%) i 76 (93,9%), w Królestwie Polskim 186 (98%) i 17 (23,6%), w zaborze austriackim 165 (64%) i 27 (50%).
Zob. m.in. P. Gach, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 17731914, Lublin 1984; tenże, Kasata zakonów i klasztorów, w: Encyklopedia Katolicka KUL,
t. VIII. Lublin KUL, s. 940.
5. M.in. Oświecenie budując „nowy porządek” świata lansowało wyższość swych filozoficznych koncepcji nad doktryną i praktyką chrześcijańską (nb. wraz z symbolem
13. warstwowej piramidy, łacińskie hasło „Novus Ordo Seculorum" – pol. Nowy Porządek
Wieków widniało w 1776 r. na pieczęci zakonu iluminatów (nb. w ciągu dziejów istniało
kilka struktur zakonnych – tajnych stowarzyszeń używających tej nazwy). Zob. J. S. Pelczar
[bp], Rewolucja francuska wobec religii katolickiej i jej duchowieństwa, Rzeszów 2005
(pierwodruk 1922 r.); Iluminaci, w: w N. Wójtowicz, Masoneria. Mały słownik, Warszawa
2006, s. 163–164.
6. W Maryi Wniebowziętej widzimy cel naszej ziemskiej wędrówki, którym jest Niebo,
nieprzemijająca i doskonała komunia trynitarna. Ks. kard. Gerhard Ludwig Müller naucza,
że „Maryja to postać historyczna, prawdziwy człowiek, córka Izraela. Ale to, czym jest
dla Jezusa i co oznacza dla nas, Jego Kościoła, do dziś nie może być interpretowane
za pomocą mitologicznych metafor czy egzystencjalno-ponadczasowych prawd […].
W odniesieniu do Maryi i całego Kościoła obowiązuje słowo Boże wypowiedziane ustami proroka Zachariasza: „Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród
was”. Bowiem „Maryja jest również archetypem Kościoła. Jest najwybitniejszą i wzorową
uczennicą swojego Syna. Jest dla nas świetlanym przykładem miłości do Boga ponad
wszystko i miłości bliźniego jak siebie samego […] Wniebowzięta Najświętsza Maryja
Panna „poleca nas samych, nasze rodziny, nasz naród, wszystkie ludy i cały Kościół Bogu
Ojcu przez swego Syna w Duchu Świętym […] Liturgiczne i prywatne nabożeństwo
do Maryi, z której łona rodzi się dla nas zbawienie świata, wyraźnie dowodzi nam, że nie
ma relacji z Bogiem poza widzialnym Kościołem, Ciałem Chrystusa”.
7. Zob. T. Fitych, Wentzel Jakub Tomaschek (1732-1804) - proboszcz Czermnej w latach
1764-1804 i twórca Kaplicy Czaszek - katechezy o zmartwychwstaniu (Biografia - kalendarium), „Świdnickie Studia Teologiczne” V (2008) nr 5, s. 103-130. Ponadto w przygotowaniu
do druku są kolejne przyczynki tegoż autora: Ks. prob. W. Tomaschek – przedstawiciel
katolickiego oświecenia na ziemi kłodzkiej; Ks. prob. W. Tomaschek – opis i przesłanie

czermnieńskiego karneru z 1776 roku i jego modyfikacji.
8.„Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa” (Dz 4, 33).
Z podobną mocą, jasnością i jednoznacznością nauczał ks. kard Józef Ratzinger – Benedykt
XVI: „Życie jest silniejsze niż śmierć. Dobro jest silniejsze niż zło. Miłość jest silniejsza od
nienawiści. Prawda jest silniejsza od kłamstwa. Ciemność minionych dni zostaje rozproszona w chwili, gdy Jezus wstaje z grobu i sam staje się czystym światłem Boga […] Przez
zmartwychwstanie Jezusa samo światło zostaje stworzone na nowo. On pociąga nas
wszystkich za sobą do nowego życia zmartwychwstania i zwycięża wszelkie ciemności.
On jest nowym dniem Boga dla nas wszystkich”.
9. Zob. M. de Montaigne, Próby. Księga pierwsza, tł. Boy Żeleński, PIW 1985 (Seria: Biblioteka Poezji i Prozy), ks. I, 20.
10. Włoska edycja ukazała się w roku 1758, pod tytułem „Apparecchio alla morte”.
11. Zniemczoną wersję jego imienia i nazwiska znajdujemy zarówno w zainicjowanej
przez niego kronice parafialnej jak i w księgach metrykalnych parafii Czermna. Jest to
zgermanizowana wersja czeskiego imienia i nazwiska - Vaclav Tomašek, nb. albo pochodził on ze zgermanizowanej rodziny, albo w trakcie formacji szkolnej poddał się
trendowi kulturowemu, który sprawił że język niemiecki obowiązywał w administracji
i w kościelnych dokumentach, w konsekwencji jeszcze w wieku ok. 25 lat nie posiadał
on dostatecznej znajomości języka czeskiego. Przy czym w kancelarii parafialnej nadal
używał łacińskiej wersji pieczęci, a we wzniesionym w 1776 r. w czermnieńskim karnerze
dał napisy w brzmieniu czeskim i łacińskim.
12. Zob. T. Fitych, Choceń - pierwsze środowisko życiowe Wacława Jakuba Tomaschka
(*1732 †1804) twórcy ‘kaplicy czaszek’ i proboszcza Czermnej 1764 - 1804, artykuł przygotowywany do druku.
13. Zob. W. Mader, Chronik der Stadt Lewin, Lewin 19032, s. 6-12; M. R. Górniak, Lewin
Kłodzki, w: EK KUL t.10, k. 900 (literatura); Por. D. Pohl, E. Hoffmann, Die Stadt- und Pfarreichroniken von Lewin, Mittelwalde, Wünschelburg, Neurode und Wilhelmsthal, [Köln
1995] (Seria - Reihe A: Ortsgeschichte, Bd.1; K. Bartkiewicz, Sieć parafialna na ziemi łodzkiej
u schyłku XIV wieku, „Kladský sborník” sv. 1. Hradec Králové 1996, s. 59.
14.. Zob. Zob. T. Fitych, Kościelno-historyczne uwarunkowania rozwoju katolickiej parafii
Czermna w czeskim zakątku” ziemi kłodzkiej, w: Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-czeskiego (Kudowa-Zdrój - tożsamość i zbliżenie), pod red. R. Gładkiewicza,
Kudowa-Zdrój 2008, s. 57-74; tenże, Kościół św. Bartłomieja w Czermnej - najstarsza
parafia (wzm. z 1354 r.) i centrum „starówki” Kudowy-Zdroju (Refleksje na temat tytułu kościoła oraz obrzędów ludowych), „Świdnickie Studia Teologiczne” IV 2007) nr 4,
s. 141-176; N. Bartonitschek, Die Kirche von Grenzeck/Tscherbeney, „Groffschoaftersch
Häämtebärnla“ (2006), s. 80-87.
15. Zob. także, N. Bartonitschek, Odpis fragmentów Kroniki Parafialnej z lat 1764-1939,
maszynopis - Stolberg 10.V.2005 (Pfarrkronik von Tscherbeney, Abschrift erstellt von Norbert
Bartonischek [Stolberg10.V.2005]; tenże, Pfarrer Wenzel Tomascheks Aufzeichnungen in
der Pfarrchronik von Deutsch Tscherbeney, „Groffschoaftersch Häämtebärnla“ (2014).
Należy tu zauważyć, że pod koniec kadencji ks. Tomaschka powstała druga, tzw. „czermnieńska kronika” (Tscherbeneyer Chronik), zainicjowana przez nauczyciela Johanna
Schmidta i obejmująca okres 1795-1836, z przerwami do 1904. Bliżej opisał ją S. Kubín.
16. Zob. T. Fitych, Wentzel Jakub Tomaschek (1732–1804) – proboszcz Czermnej w latach
1764–1804 i twórca Kaplicy Czaszek – katechezy o zmartwychwstaniu, „Świdnickie Studia
Teologiczne”5(2008), nr 5, s. 103-131.
17. Zob. V. Possenti, Nihilizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7 Lublin 2006,
s. 647-658.
18. Pełniejsze światło zawierają akta z lat 1804-1805, sporządzone przez proboszcza
Haucka, a dotyczące ks. m.in. W. Tomaschka, zachowane są w archiwum kłodzkiego
dekanatu (zob. syg. VA 56m , dotyczą okresu 1760-1781). Por. D. Pohl, E. Hoffmann, Das
Dekanatsarchiv des Erzbischöflichen Generalvikariats der Grafschaft Glatz (Bestandsaufnahme 1994), [Köln 1995] (Seria - Reihe C: Archive und Bibliotheken); Księga zmarłych
Parafii Czermna (01 XII 1765-07X1829), s. 746, nr 1804/41.
19. Zob. E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, PWN, Warszawa 2005; A. Walczak,
O symbolu w kulturze i jego rozumieniu, „Kultura i Wychowanie” (2011) nr 1, s. 87-101
20. Zob. P. Tillich, Męstwo bycia, Wydawnictwo Rebis, Poznań 1994.
21. Zob. m.in. Ts. Todorov, Teorie symbolu, wyd. Słowo – Obraz-Terytoria, Gdańsk 2012;
J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1994; Święte symbole (Ludy – Religie –
Misteria),R. Adkinson (red)., Wyd. Albatros [Warszawa 2009]; Estetyka czterech żywiołów.
Ziemia. Woda. Ogień. Powietrze, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2002; P. Kowalski, Leksykon
znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Wrocław 1998; R.S. Loomis, Graal: od celtyckiego
mitu do chrześcijańskiego symbolu, przeł. J. Piątkowska, Kraków 1998; M. Lurker, Przesłanie
symboli w mitach, kulturach i religiach, przeł. R. Wojnakowski, Kraków 1994; L. Ryken, J. C.
Wilhoit, T. Longman, Słownik symboliki biblijnej, Wydawnictwo Vocatio 20103; Słownik
symboli literackich, R. Kuleszewicz (red.nauk.) Białystok 2015; J. Bartmiński (red.), Słownik
stereotypów i symboli ludowych, Lublin 1996.
22. Zob. K. P. Kramer, Śmierć w różnych religiach świata, Wydawnictwo WAM [2007];
Ph. Aries, Człowiek i śmierć, Wyd. Aletheia 2011.
23. Zob. m.in. J. Baudrillard, Der symbolische Tausch und der Tod, Monachium 1982.
24. Nadrzędną kategorią jest myśl zaczerpnięta z biblijnej Księgi Koheleta: „Vanitas vanitatum, et omnia vanitas („Marność nad marnościami i wszystko marność”- Koh 1,2),
przypominająca o nietrwałości rozkoszy i przyjemności oraz wszystkiego co materialne,
ale wolna od pesymizmu. Potrydenckie duszpasterstwo umacniając przekaz prawdy
o życiu wieczny, powodowało m. in. oswajanie wiernych z ulotnością rozkoszy i nieuniknioną przemijalnością oraz ze śmiercią. Stąd epoka baroku powraca do hasła memento
mori! Artyści i kaznodzieje zgodnie napominają w biblijnym duchu: „Pamiętaj: śmierć
nie zwleka”.
W ikonografii przemijania widać jednak wyraźny podział. W krajach katolickich nawiązuje się do tradycji średniowiecza: „tańców śmierci”, „triumfów śmierci” i „ars moriendi”.
W protestanckich natomiast (głównie Niderlandach) podkreśla się znikomość życia
i kwestie ostateczne, ale rozważa się to za pomocą martwych natur vanitas.
25. Portret trumienny – fenomen polskiej kultury - stanowił unikalny, na tle sztuki
światowej, typ wizerunku. Zob. Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów
pogrzebowych, oprac. J. Dziubkowa, Poznań 1996.
26. Zob. M. Filipiak, Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu,
TN KUL Lublin 1979, s. 191n.
27. Zob. m.in. M. Griffe, Histoire de l'art, t. 45, Tableaux Synoptique De L'histoire 2008.
28. Przytoczone motto widnieje w kapucyńskiej krypcie rzymskiego kościoła. Kościół
Santa Maria della Concezione dei Cappuccini został zbudowany w latach 1626-1631,
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na zlecenie papieża Urbana VIII. Jest on jednym z najbardziej znanych kościołów Wiecznego Miasta ze względu na makabryczny przekaz oryginalnej krypty z dekoracją kostną i mumiami zakonników. Prawdopodobnie mógł stanowić jedno ze źródeł inspiracji
ks. prob. W. Tomaschka. Zob. M. Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX, Roma
1891, s. 302–303.
29. Zob. J. Rendek, F. Libenský, Kostnice v českých zemích, Academia Praha 2019,
s. 40n; 67n; 242n i 347n.
30. Tego typu ossuaria pochodzą z czasów zarazy „Czarnej śmierci”, kiedy ciała piętrzyły
się tak szybko, że Francuzi musieli je natychmiast pochować w katakumbach. Szacuje
się, że zaraza spowodowała śmierć 30–60% ludności XIV-wiecznej Europy. W wymiarze
ogólnoświatowym populacja została zredukowana z 450 milionów do 350–375 mln.
Obecnie za jej przyczynę uważa się pałeczkę dżumy.
31. Odwiedzających muzealne katakumby Paryża witała kiedyś tablica informująca, że
wkraczają do sfery śmierci.
32. Zob. B. Glowczewski, J.-F. Matteudi, La Cité des cataphiles. Mission anthropologique
dans les souterrains de Paris, Éditions Librairie des Méridiens, Paris 1983 (Sociologies au
quotidien. Bd. 9); A. Gribel, Rue des Catacombes, Côté sud, Paris 1996; G. Liehr (Tekst),
O. Faÿ (Fotografie), Der Untergrund von Paris. Ort der Schmuggler, Revolutionäre, Kataphilen, Ch. Links Verlag, Berlin 2000; P. Schwindt, Flüsternde Schatten, München 2010
(Libri Mortis. Bd. 1).
33. Miejsca święte, według definicji zawartej w kan. 1205 KPK z 1984 r., to te, „które przez
poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych,
przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych”. Aby jakieś miejsce mogło
być nazywane świętym w znaczeniu kanonicznym, muszą zaistnieć trzy istotne elementy.
Pierwszy to element materialny, czyli konkretne miejsce, zarówno budynek, jak i jakiś
plac. Drugim jest element formalny, czyli akt władzy kościelnej, którym dane miejsce
zostaje przeznaczone na stałe do sprawowania kultu lub grzebania zmarłych. Trzeci to
element sakralny polegający na dokonaniu obrzędu poświęcenia lub błogosławienia
(do czego potrzebna jest władza święceń). Zgodnie z normami kodeksowymi miejsca
święte, by zostały za takie uznane, obok spełnienia dwóch innych istotnych warunków
muszą być albo poświęcone, albo pobłogosławione. Inaczej, będą tylko „miejscami pobożnymi, które również należy traktować z szacunkiem, ale nie będą one miejscami
świętymi w znaczeniu prawnym”. Zob. M. Saj [CSsR], Poświęcanie i błogosławienie miejsc
świętych, „Prawo Kanoniczne” 55 (2012) nr 2, s. 89-91, 98-103.
34. Dach mansardowy – to typ dachu łamanego, w którym każda z połaci składa się
z dwóch części. Powierzchnie dachu są załamane w dolnej części, dzięki czemu dolna powierzchnia dachu ma znacznie bardziej strome nachylenie niż górna. Stwarza
to dodatkową przestrzeń życiową dla jednego lub więcej mansardów, czyli zwiększa
możliwości użytkowania poddasza. Dach mansardowy może być dachem dwu- lub
czterospadowym. taki kształt dachu był szczególnie powszechny od XVIII do początku
XX w. (zwykle jest to dach krokwiowy).
Nazwa pochodzi od francuskich architektów François Mansarta (*1598 †1666) i jego
wnuka Julesa Hardouina-Mansarta (*1646 †-1708), którzy spopularyzowali tę technikę
konstrukcji dachów w licznych wspaniałych budynkach Paryż. Jednak wynalazcą jest
architekt modernizacji Luwru , Pierre Lescot (*1515 †1578), który zrealizował ten pomysł
na oszczędność miejsca około 100 lat wcześniej.
Dach mansardowy cieszył się także popularnością we Francji w czasach II Cesarstwa
i rządów Napoleona III (nb. francuski dach mansardowy charakteryzuje się nachyleniem
dolnej połaci około 60º, zaś górnej - około 30º). Dachy mansardowe są charakterystyczne
dla budownictwa na Dolnym (m.in. plebanie w Kudowie-Zdroju, Czermnej z 1809 r.
i w Jugowie z poł. XVIII w.) i Górnym Śląsku. W Niemczech kształt dachu odnajdujemy
jako wyraz mieszczańskiego baroku nie tylko w byłym Królestwie Pruskim, ale także
w dużej części południowych i zachodnich Niemiec. W latach 80. i 90. kształt dachu przeżywał renesans, zwłaszcza w obszarach miejskich. Zob. Słownik terminologiczny sztuk
pięknych, Warszawa PWN, 1996, s. 81; W. Szolginia, Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Architektura i Budownictwo, Warszawa Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1975,
s. 69.
35. Dla ludzi techniki i sztuki „kwadrat” to emblemat trwałości i rzeczy na zawsze skończonej oraz perfekcyjnie dopracowanej. W Słowniku Symboli Literackich czytamy: „Kwadrat symbolizuje Absolut, doskonałość boską, Objawienie, niebieskie Jeruzalem, cztery
pierwiastki świata, wszechświat, ziemię, przestrzeń, cztery strony świata, cztery części,
jednolitość, porządek, solidność, zakotwiczenie, stagnację, nieruchomość, ciało, cztery
okresy życia ludzkiego, wiedzę, sprawiedliwość, bezstronność, prostotę, wytrwałość,
honor, zadowolenie. Na planie kwadratu często budowano miasta i place. Kwadrat według
pitagorejczyków symbolizuje trwałość (matka bogów Rea i cztery kąty - Hera, Afrodyta,
Demer, Hestia). Według Kazimierza Malewicza (*1879 +1935) artysty polskiego pochodzenia - malarza i teoretyka sztuki (był zaliczanym do rosyjskiej awangardy artystycznej)
kwadrat jest także symbolem przewagi człowieka nad chaosem.
36. Sam widok czaszki u większości ludzi wywołuje niesamowite uczucie, ale u niektórych
rodzi wręcz fascynującą atrakcję. Unikalne znaleziska czaszek - ponad 300 eksponatów
(czaszki sprzed tysiącleci – m.in. ok. 170 tys. lat, artystycznie zdobione trofea łowców
głów, czy też czczone religijnie relikwie czaszek, czy to jako pamiątka przemijania, czy
jako modny dodatek) - prezentowane w 2012 r w Reiss-Engelhorn Muzeum w Mannheim
dostarczają wglądu w fenomen „kultu czaszki” (tego typu sformułowanie na pierwszy
rzut oka brzmi brutalnie), który można znaleźć we wszystkich czasach i kulturach ludzkiej
historii. Katalog wystawy »Kult czaszki« jest pierwszym kompleksowym przeglądem,
który zajmuje się szczególnym znaczeniem głowy i czaszki w historii kultury człowieka.
W bogato ilustrowany katalog zaangażowanych było łącznie 36 autorów. Zob. Schädelkult:
Kopf und Schädel in der Kulturgeschichte des Menschen, Hrsg. Alfried Wieczorek, Wilfried
Rosendahl , Schnell & Steiner 2011 ( Reiss-Engelhorn-Museen, Bd. 41).
37. Zob. P. Koudunaris, Im Reich der Toten: Eine Kulturgeschichte der Beinhäuser und
Ossuarien, [Poczdam 2014], s. 105-108.
38. W średniowieczu ludzie uważali światło za przejaw istnienia Boga.
39. Zob. m. in. Kazanie św. Maksyma, biskupa Turynu - Chrystus jest dniem. „Przez zmartwychwstanie Chrystusa rozwierają się bramy Otchłani, ziemia się odradza przez nowe
dzieci Kościoła, Duch Święty otwiera niebo; rozwarta Otchłań zwraca umarłych, odrodzona ziemia rodzi zmartwychwstałych, a do nieba wstępują zbawieni. Także i dobry
łotr wchodzi do raju, ciała świętych wchodzą do Miasta świętego; umarli powracają
do życia, przez zmartwychwstanie Chrystusa wszystkie elementy zmierzają ku rzeczom wyższym. Otchłań oddaje niebiosom swą własność, ziemia zwraca niebu swą
własność, ziemia zwraca niebu tych, których pogrzebała, a niebo ich przyjmuje i stawia
przed Panem. To wszystko sprawia jedna i ta sama męka Zbawiciela: dźwiga z głębin,
unosi z ziemi i umieszcza na wyżynach nieba.
Albowiem zmartwychwstanie Chrystusa daje życie zmarłym, przebaczenie grzesznikom,
a chwałę świętym. I święty prorok zaprasza całe stworzenie do udziału w radości zmartwychwstania Chrystusa, mówi bowiem, że trzeba się radować i weselić w tym dniu,
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który Pan uczynił. Światło Chrystusa jest dniem, który nie zna nocy, dniem bez końca.
Chrystus jest owym dniem, według słów Apostoła: "Noc minęła i przybliżył się dzień".
"Noc minęła" - mówi - a nie następuje, abyśmy zrozumieli, że gdy pojawia się światło
Chrystusa, znikają mroki szatana i nie nastają ciemności grzechu, bo przed blaskiem tego
światła pierzcha dawny mrok i żadne przestępstwo nie może się tam wcisnąć ukradkiem.
Albowiem dniem jest Syn, któremu Ojciec będący sam dniem, przekazał tajemnice swej
boskości. On jest dniem, który mówi przez usta Salomo "To Ja sprawiłem, że wzeszło
na niebiosach niegasnące światło". Jak więc za dniem niebiańskim nie następuje żadna
noc, tak za sprawiedliwością Chrystusa nie postępują ciemności grzechów. Dzień niebios
zawsze jest skąpany w niekończącym się blasku i nie mogą go przysłonić żadne ciemności; tak też i światło Chrystusa zawsze jaśnieje, promieniuje i żadna ciemność grzechów
nie może go ogarnąć, i dlatego mówi Jan Ewangelista: "A światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła". A więc, bracia, trzeba, abyśmy wszyscy radowali się w tym
świętym dniu” (Kazanie 53, 1-2. 4).
40. Ceremoniał biskupów katolickich z 1600 r. nakazywał stosowanie przed tabernakulum
co najmniej pięciu lampek. Kościół katolicki wprowadził prawne regulacje stosowania
wiecznej lampki dopiero pod koniec XVI wieku, zaś „Rytuał rzymski” z 1614 regulował
stosowanie lampy, która miała być symbolem realnej obecności Boga. Lampa winna być
woskowa, oliwna lub zasilana olejem roślinnym i powinna bez przerwy płonąć przed, lub
z boku, tabernakulum. Rytuał nawiązywał do światła Bożego z 1 Księgi Samuela (1 Sm
3,3), a więc do żydowskiej menory, która świeciła w Pierwszym Przybytku.
41. Krzyż objawia nam prawdziwe panowanie Boga poprzez bezgraniczną miłość. Jego
przesłanie komunikuje nam Księga Apokalipsy: „Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy
i Ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze
śmierci i Otchłani „ (Ap 1, 17-18).
Równocześnie krzyż to jeden z najważniejszych znaków chrześcijaństwa. Upamiętnia
męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa, po której nastąpiło Zmartwychwstanie – objawienie Bożej mocy i nowego życia, czyli najważniejszy moment dla życia wszystkich
chrześcijan. Stąd nie może go brakować również w świątyniach, w których centralne
miejsce zajmuje krzyż ołtarzowy. Krzyż jest nie tylko świętym znakiem męki i śmierci
Chrystusa dla chrześcijan, ale również ogólnoludzkim symbolem godności człowieka
i powszechnie akceptowanych wartości uniwersalnych, takich jak dążenie do prawdy,
sprawiedliwości, solidarności, miłości nieprzyjaciół i wolności. Krzyż nie jest skierowany
przeciwko komukolwiek i nie może być tak traktowany, ponieważ jest znakiem solidarności
z każdym człowiekiem, bez względu na jego pochodzenie, wyznanie czy kolor skóry.
I z tych powodów temu szczególnemu znakowi należy się szacunek i uznanie. Nie dziwi
więc fakt, że krzyż wieńczy przydrożne kapliczki, są nim zdobione akcesoria liturgiczne,
wisi na ścianach domów zamieszkanych przez chrześcijan.
42. Z krzyżem integralnie powiązany jest zarówno testament Jezusa Chrystusa, jak i wyjątkowa dojrzałość obecnej pod nim Maryi (compassio). W konsekwencji, z tym znakiem
związana jest także wyjątkowa i priorytetowa – nie tylko dla Apostoła Narodów - dewiza:
„Tylko pod krzyżem i z Jezusem Ukrzyżowanym”. Jest więc w pełni zrozumiałe, że także
i we polskiej tradycji, krzyż ma znaczenie wyjątkowe. Doskonale oddaje to dwuwiersz
przypisywany naszemu wieszczowi Adamowi Mickiewiczowi: „Tylko pod krzyżem, tylko
pod tym znakiem/ Polska jest Polską, a Polak Polakiem”. Co więcej, w I Rzeczypospolitej,
przed rozbiorami, zarówno w izbie poselskiej, jak i w izbie senackiej krzyż stał na stole
obok wyłożonej Ewangelii.
43. Zob. R. Guardini, Znaki Święte, Wrocław 1982, s. 66-67.
44. Do istnienia aniołów przekonuje Biblia. Natomiast w teologii katolickiej część dogmatyki zajmująca się aniołami nazywa się angelologia. Aniołowie są stworzeniami Bożymi
duchowymi, niecielesnymi, które posiadają rozum i wolę. Są nieśmiertelne i niewidzialne.
Przewyższają swoją doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Nieustannie żyją
w obecności Boga i przekazują ludziom Jego wolę oraz otaczają ich Bożą opieką (KKK
328-333, 350) „Aniołowie otaczają Chrystusa, swego Pana. Służą Mu w szczególny sposób
w wypełnianiu Jego zbawczej misji wobec ludzi.”( KKK 351). Systematyczny opis duchowego świata aniołów – dziewięć chórów i trzy porządki jest dziełem Pseudo-Dionizego
(mnicha syryjskiego z V/VI w.) oraz św. Tomasza z Akwinu OP. Zob. G. Fels, Aniołowie
Boży Posłańcy, [Kraków 2020], s. 5-13.
Kluczową rolę wysłanników nieba (angelofanie) w komunikowaniu największego cudu
i wydarzenia ludzkiej historii, czyli tajemnicy zmartwychwstania ukazuje m.in. ks. michalita
R. Zając w artykule pt. Co robili aniołowie przy grobie Jezusa?, „Któż jak Bóg” 3(2017),
nr marzec-kwiecień; https://kjb24.pl/robili-aniolowie-przy-grobie-jezusa/.
45. Zob. F. M. Rosiński, Aniołowie w Nowym Testamencie, w: Anioł w literaturze i w kulturze, red. J. Ługowska, t. 2, Wrocław 2005, s. 20–21; D. Künstler-Langner, Anioł w poezji
baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy, Toruń 2007, s. 25–31; D. Dybek, Anioł
w piśmiennictwie polskim XVII–XVIII wieku, Wrocław 2012.
46. Zob. P. Koudounaris, Im Reich der Toten (Eine Kulturgeschichte der Beinhäuser und
Ossuarien), Ullmann-Verlag Poczdam 2014.
47. Zob. M. Feuillet, Leksykon symboli chrześcijańskich, [Poznań 2006], s. 23-24.
48. Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich
przypomina, że „Pismo Święte nie jest dane pojedynczej osobie dla żonglerki uczuciowej czy usprawiedliwiania różnych swoich pomysłów lub działań […] podstawowym
narzędziem odczytywania sensu wyrazowego i duchowego Pisma Świętego jest rozum – odpowiednie metody interpretacji obiektywnej. Ta interpretacja nie jest wolna
od całego bogactwa inspiracji […] Analiza rozumowa nie jest wolna od wrażliwości
i ludzkiego doświadczenia, ale oprócz tego powinniśmy interpretować Pismo w Kościele,
we wspólnocie”.
49. „Nie może on w żadnym wypadku odwracać uwagi od ołtarza i stanowić konkurencji
dla świętych obrzędów”. Zob. m.in. instrukcja Episkopatu Polski o ochronie zabytków
i kierunkach rozwoju sztuki kościelnej z 16 kwietnia 1966 r., w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski, 1966-93, oprac. ks. Cz. Krakowiak i ks. L. Adamowicz,
Lublin 1994.
50. Zob. P. Koudounaris, Im Reich der Toten (Eine Kulturgeschichte der Beinhäuser und
Ossuarien) [pol. „Królestwo zmarłych, historyczno-kulturowe dzieje karnerów i ossuariów”], H.F.Ullmann publishing, tł. z ang. dr Lizzie Gilbert, wydanie pierwsze 2014, s. 96.
51. Aktualnie zasady te akcentuje art. 125 Konstytucji Soboru Watykańskiego II z 4 grudnia
1963 r. o liturgii świętej.
52. Dla chrześcijan zmartwychwstanie Jezusa jest naczelnym dogmatem wiary. Chrześcijanie różnych wyznań czczą to wydarzenie w największym swoim dorocznym święcie,
jakim jest Wielkanoc.
53. W Kościele katolickim obowiązuje zasada, że nie należy dopuszczać do wnętrza
kościelnego przedstawień niezgodnych z Pismem Świętym, błędnych dogmatycznie
lub teologicznie, niezgodnych z tradycjami, sprzeciwiających się wierze i pobożności
chrześcijańskiej. Sakralne przeznaczenie i godność kaplic i świątyń zabezpiecza Kodeks
Prawa Kanonicznego.
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Irena Klimaszewska

KŁODZKI ETAP ŻYCIA CHRISTOPHA KIRMESSERA, OSTATNIEGO
PREPOZYTA KLASZTORU KANONIKÓW REGULARNYCH
REGUŁY ŚW. AUGUSTYNA (AUGUSTIANÓW) W KŁODZKU
„Jesteśmy, wszyscy bez wyjątku, twórcami historii” – napisał
przed laty znany wrocławski historyk Włodzimierz Suleja1. Nie
sposób nie przyznać, że celna to
uwaga. Spośród plejady takich
twórców historii, osób w różnym
stopniu związanych z regionem
kłodzkim i w różnym stopniu dla
tego terenu zasłużonych, bohater
niniejszego szkicu – Christoph
Kirmesser – jest, zapewne poza
gronem historyków i regionalistów, postacią niemalże nieznaną. Być może między innymi
dlatego, że w literaturze polskiej2
niewiele odnajdujemy informacji
na temat życia i działalności tego
kapłana. Nieco więcej uwagi poświęcili mu badacze niemieccy,
zwłaszcza Maksymilian Tschitschke (1875-1940), historyk-regionalista, proboszcz w Wójtowicach
(gm. Bystrzyca Kłodzka), którego
tekst3, zamieszczony w jednym
z edytowanych przed wojną regionalnych periodyków, opracowany głównie w oparciu o zasoby
archiwalne i kroniki klasztorne,
stanowi, jak się wydaje, jedno
z podstawowych (choć oczywiście nie jedynych) źródeł wiedzy dla autorów późniejszych
opracowań o Kirmesserze. Nie
sposób nie podkreślić znaczenia,
istotnych dla zaprezentowania
poczynań tej postaci, dokumentów zamieszczonych w opublikowanym przed kilkudziesięciu
laty, cennym wyborze źródeł
do dziejów Kłodzczyzny4, jak też
publikacji pióra Aloysego Bacha5
poświęconej historii kościołów
regionu, czy kilku innych opracowań. Dokonana przez autorkę
niniejszego artykułu kwerenda
pozwoliła na przedstawienie
(w zarysie) gronu czytelników
„Ziemi Kłodzkiej” sylwetki kapłana, który w przeszłości Kłodzka
odegrał na tyle ważną rolę, iż
na zawsze wpisał się w dzieje
tego regionu.
Christoph Kirmesser6 spędził
w Kłodzku dziesięć trudnych lat,
on, kapłan katolicki w niemalże
całkowicie u schyłku XVI wieku protestanckim mieście. Nie
pochodził z Kłodzka, urodził się

około 1550 roku w Schemnitz,
miejscowości (w słowackich
Rudawach) położonej na terenie ówczesnych Węgrzech. Był
człowiekiem wykształconym –
w 1569 zdobył tytuł licencjata
na Uniwersytecie Krakowskim,
potem studiował teologię,
w znanym i cieszącym się dobrą reputacją uniwersytecie
prowadzonym przez jezuitów
w Ingolstadt w Bawarii, gdzie
uzyskał tytuł magistra. Zaraz też
po ukończeniu studiów dostał
propozycję objęcia kierownictwa szkoły parafialnej w Nysie
(niem. Neisse). Pracę rozpoczął
w maju 1574 roku. Dwa lata później ożenił się z córką obywatela
Nysy, Agnes z domu Kauschke
(z jej bratem Martinem Kauschke
studiował, a nawet wynajmował
wspólny pokój w trakcie nauki
w Ingolstadt). Z Agnes doczekał
się dwoje dzieci – syna Joachima i córkę Barbarę. Pożycie małżeńskie trwało zaledwie kilka lat
przerwane śmiercią żony podczas
porodu, w lipcu 1580 roku. Ta tragedia, jak pisze M. Tschitschke,
skłoniła Kirmessera do wstąpienia do stanu duchownego.
Pod koniec tego roku Kirmesser zrezygnował z zarządzania
szkołą, jak też ze stanowiska
w radzie miejskiej i opuścił Nysę.
Święcenia kapłańskie otrzymał
prawdopodobnie w Ołomuńcu
(czes. Olomouc, niem. Olmütz),
po czym został kanonikiem
w klasztorze św. Piotra w Brnie
(niem. Brünn), a potem (od 1582)
proboszczem przy tamtejszym
kościele św. Jakuba7. Nie zabawił tam długo, bo już pod koniec
1583, a oficjalnie z początkiem
1584 roku, rozpoczął się kłodzki
etap życia kapłana.
Kirmesser został delegowany
do Kłodzka na mocy wystawionego w styczniu 1584 roku, przez
arcybiskupa Pragi, dokumentu8,
który dawał mu, choć nie był
członkiem zakonu augustiańskiego, upoważnienie do objęcia
probostwa tego zgromadzenia.
Zadanie, jakie mu przydzielono
wysyłając do Kłodzka było, w czasach reformacji i prób jej zaha-

Portret Christopha Kirmessera, olej, druga ćwierć XVII lub początek XVIII wieku,
w zb. Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku

mowania przez Kościół katolicki,
niezwykle trudne – Kirmesserowi
poruczono przywrócenie porządku w podupadłym i w poważnym stopniu zagrożonym
zniknięciem z pejzażu miasta,
klasztorze kanoników regularnych (augustianów) w Kłodzku.
Jak oceniał wspomniany wyżej
M. Tschitschke, kapłana delegowano tu, uważając, że to odpowiedni człowiek do przydzielonego mu zadania – charakteryzujący się wiedzą, pobożnością i siłą
charakteru, aby nie tylko ocalić
sam klasztor dla starej wiary,
ale także po to, by, jak to określił, uczynić z niego warownię
dla mocno uciśnionych katolików
hrabstwa kłodzkiego9 (niem. Die
Grafschaft Glatz10).

Przypomnijmy, że reformacja dotarła na ziemię kłodzką już
w latach 20. XVI wieku, trafiając i tu na podatny grunt. Nowe
wyznanie dość szybko objęło
znaczną część warstw społecznych Kłodzka i ziemi kłodzkiej.
Szlachta, mieszczanie, chłopi,
a także kler świecki i zakonny
– zmienili wyznanie na różne
odłamy protestantyzmu. Przy
wierze katolickiej pozostała
niewielka liczba mieszkańców
tego obszaru. Wielu zakonników opuściło klasztory, brakowało też nowych powołań, co
doprowadziło do znacznego
osłabienia tych placówek, nierzadko skutkując ich zamknięciem, czy przejęciem przez protestantów, podobnie jak dużej
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części kościołów Kłodzczyzny.
Pomimo podejmowanych przez
Kościół katolicki, przez cały
XVI wiek, prób przywrócenia
katolicyzmu nie przyniosło to
w tym okresie zadawalającego rezultatu11. Jak podkreślają
historycy, sytuacja kościelna
na ziemi kłodzkiej zmieniła się
na korzyść katolików dopiero
wtedy, gdy zarządzanie klasztorem augustiańskim przejął
Christoph Kirmesser12.
Kapłan, już po krótkim pobycie w Kłodzku, spostrzeżenia
dotyczące panujących tu stosunków religijnych przedstawił
w piśmie skierowanym do swoich zwierzchników kościelnych.
Odnotował tam, że zarówno
w Kłodzku, jak i na wsiach sytuacja katolików nie przedstawia
się najlepiej, bowiem kapłani
protestanccy i podobnego
wyznania nauczyciele głoszą
„zupełnie obce, bezbożne […]
poglądy, tym bardziej dokuczliwe, że szybko rozprzestrzeniające się wśród zwykłych ludzi”.
Szczególnie oburzony był tym, że
w mieście i poza nim: „…wszystkie sekty i grupy mogą swobodnie wierzyć, głosić kazania, nauczać i krzyczeć zgodnie z własną
wolą i swoim osądem i tylko katolicy wierzący w Chrystusa nie
mogą korzystać z łaski Bożej i sakramentów niebieskich zgodnie
z wytycznymi słowa Bożego”13.
W związku z tym, jak zaznaczył
w cytowanym piśmie, podjął
już pewne działania w obronie
wolności nielicznych katolików
w hrabstwie, m.in. udzielając sakramentów świętych tym, którzy
o nie prosili, jak wówczas, gdy tuż
po przybyciu do Kłodzka ochrzcił
kilkoro dzieci katolików14.

Zdaniem historyków, zarówno Kirmesser, jak i jego kościelni
zwierzchnicy mieli nadzieję, że
pojawienie się w Kłodzku tak
wykształconego, energicznego
kapłana katolickiego i podjęte
czynności duszpasterskie oraz
te dotyczące uporządkowania
spraw augustiańskiej kanonii,
ożywią w mieście wiarę katolicką. Faktycznie, Kirmesser nie
stronił od aktywności na rzecz
jej ratowania, interweniując
nie raz, nie dwa, gdy zaistniała
taka potrzeba, jak np. na początku 1585 roku, gdy wystosował
pismo-skargę do rady miasta
Kłodzka na luterańskiego kapłana Andreasa Eisinga, proboszcza
kościoła parafialnego w Kłodzku
w latach 1565 - 1591, który, jak
zaznaczył Kirmesser, z ambony
znieważał religię katolicką oraz
jej wyznawców 15 , bądź gdy
w 1587 roku w ostrych słowach
upominał niejakiego Joachima Schmitt von Joachimstahl,
aby ani perswazją, ani siłą nie
zachęcał mieszkańców Wojciechowic (dawniej: Königshain)
do przejścia do sekty luterańskiej16. W tej sprawie posłał też
pismo do arcybiskupa Pragi,
informujące go o niegodnych
akcjach podejmowanych przeciwko katolickim rolnikom w tej
miejscowości, jak też prosząc go
o pomoc17.
Nie lada wysiłku ze strony
nowego prepozyta wymagały
też działania na rzecz ochrony
majętności klasztoru. Było to
tym trudniejsze, że, jak podkreśla cytowany tu już wielokrotnie
M. Tschitschke, sami augustianie nie przyjęli ks. Kirmessera
z otwartymi ramionami, tym
bardziej, gdy przedstawił plan

Zabudowania na Górze Zamkowej w Kłodzku, na pierwszym planie (po lewej) kościół
i klasztor augustianów, pierwsza siedziba jezuitów w Kłodzku, fragment portretu
Christopha Kirmessera

ratowania kanonii, czyli przekazania jej jezuitom. Niektórzy
historycy zarzucają wręcz zakonnikom, iż nie byli oni w stanie
przedłożyć interesów Kościoła
ponad interesy swojego zgromadzenia, chwalą za to, jak to
określają, dalekowzroczność
ks. Kirmessera dla którego troska o Kościół była ważniejsza
od spraw zakonu18.
Jak się wydaje, kapłan dość
szybko ocenił powagę sytuacji
w kłodzkim klasztorze i zdał sobie sprawę, iż przy tak niewielkiej liczbie zakonników, a było
ich wówczas jedynie sześciu,
widocznym braku dyscypliny zakonnej, jak też ogólnych
uwarunkowaniach trudno będzie jednocześnie sprawować
opiekę duszpasterską w Kłodzku
i okolicy, zarządzać rozległym
majątkiem zakonu, czy prowadzić szkołę przyklasztorną, w której pomimo niewielkiej już liczby
uczniów, brakowało nauczycieli.
Tr u d n o ś c i w i d z i a ł t e ż
w przywołaniu do porządku
dzierżawców majątków zakonu,
zwłaszcza, że niektórzy z nich już
od pewnego czasu przestali
wywiązywać się ze swoich powinności, np. płacić czynsze.
Nie ułatwiali zadania protestanccy mieszkańcy miasta,
jak też okoliczna szlachta mający nadzieję na uszczknięcie
z dóbr augustiańskich. A te były
niebagatelne. Przypomnijmy, że
kłodzki zakon został hojnie uposażony już w momencie fundacji
dokonanej w 1349 roku przez
arcybiskupa praskiego Arnošta z Pardubic (ok. 1297-1364),
a przecież z czasem zakonnicy
kłodzcy znacznie powiększyli
swoje majętności. Dysponowali,

wzniesionymi na południowo-zachodnim stoku Góry Zamkowej,
poniżej zabudowań zamkowych,
potężnymi budynkami klasztoru
i kościoła. Zdaniem mieszkającego przez kilka lat (1620 -1622)
w Kłodzku kapłana protestanckiego Georgiusa Aeluriusa
(1597-1627), kościół kanoników
regularnych pw. Zwiastowania
Najświętszej Marii Panny oraz
klasztor były tak wspaniałe i zbudowane po królewsku, że nawet
książę nie mógł powstydzić się
zamieszkania tam. W swoim dziele „Glaciographia oder Glätzische
Chronika…” nadmieniał, że każdy, kto znał te budowle tak jak
on, wie, jakie były tam cudowne
pomieszczenia, korytarze, piwnice i komnaty. Chwalił też piękną szkołę, z licznymi pokojami,
posadowioną obok klasztoru,
w bezpośrednim sąsiedztwie
murów obronnych19.
Oprócz bogato wyposażonych w cenne dzieła sztuki,
w tym obrazy, rzeźby, przedmioty liturgiczne, rękopisy i księgi,
kościoła i klasztoru, augustianie
posiadali folwarki, kamieniołomy,
młyny, pola uprawne, lasy i łąki,
sady, ogrody i stawy hodowlane
w Szalejowie Dolnym i Górnym,
Starkowie, Niwie, Żelaźnie, Wolanach, Podzamku, w Słupcu, Dzikowcu koło Nowej Rudy, Nowym
Wielisławiu, Polanicy, Krosnowicach, Bożkowie i w innych miejscowościach Kłodzczyzny (kilka
także poza tym regionem) 20.
Kirmesser nie ustawał więc
w staraniach, aby zabezpieczyć
owe majętności, tym bardziej,
że co rusz dochodziło w nich
do niepokojących incydentów,
jak np. w 1586 roku, gdy z dóbr
klasztoru w Szalejowie Dolnym

Zabudowania na Górze Zamkowej w Kłodzku, na pierwszym planie kościół i klasztor
augustianów, rysunek z publikacji Josepha Köglera, „Chronicken”, Glatz 1836, w zb.
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
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przejęto część inwentarza żywego: dziewiętnaście krów, cztery
woły i sześć koni21. Choć kapłan
wykazał wiele energii, zabiegając
zarówno o umocnienie katolicyzmu w hrabstwie, jak i o uratowanie mienia zakonu, to wobec
dominującej w tym czasie w samym Kłodzku, jak też w regionie, społeczności protestanckiej,
okazało się to niewykonalne. Jak
informował historyk-regionalista ks. Joseph Kögler: „Proboszcz
Kirmiser uważał siebie i swych
następców za zbyt słabych, by
stawić im [tj. protestantom –
przyp. I. K.] należny odpór i zapobiec rozprzestrzenianiu się
religii luterańskiej”22. Podobnie
komentował to M. Tschitschke,
podkreślając, że Kirmesser, jako
człowiek praktyczny, szybko zdał
sobie sprawę z niemożności powstrzymania upadku, będącego
w tak głębokim kryzysie, klasztoru. Ratunek widział w oddaniu go
w ręce nowego, prężnego zakonu – jezuitów, swoich dawnych
nauczycieli, których darzył szczególną atencją23. Dobrze znał silną
organizację zakonu, ich koneksje
i możliwości. Uznał, że tylko jezuici są w stanie ochronić klasztor
i jego majątek przed delegalizacją przez protestancką społeczność Kłodzka oraz poprawić
sytuację Kościoła katolickiego
na tym terenie. Kapłan rozpoczął
więc, trwające wiele lat, rozmowy z arcybiskupem praskim,
który pierwotnie wykazywał
nieprzychylną postawę względem propozycji przekazania
dóbr augustiańskich jezuitom
i odrzucał plany Kirmessera, następnie papieżem Klemensem
VIII, dla którego z kolei była to
okazja do umocnienia katolicyzmu w hrabstwie kłodzkim,
i który deklarował wsparcie
dla tej idei, dalej cesarzem Rudolfem II, jak też samymi jezuitami.
Działania ostatniego prepozyta zakonu kanoników regularnych w Kłodzku zakończyły się
sukcesem. Po ostatecznym uzyskaniu aprobaty dla swoich planów, Kirmesser złożył rezygnację
z zajmowanej funkcji, a papież,
za zgodą cesarza, dekretem
z 9 marca 1595 roku, rozwiązał
wspólnotę zakonną augustianów
w Kłodzku i przekazał jej dobra
Towarzystwu Jezusowemu24. Papież wyraził też zgodę, by zakonnicy augustiańscy udali się do innych klasztorów tego zakonu lub
poświęcili się działalności dusz-

pasterskiej25. W ten oto sposób,
ukochana fundacja arcybiskupa
praskiego Arnošta z Pardubic, będąca niegdyś ważnym ośrodkiem
życia społecznego i kulturalnego
nie tylko regionu kłodzkiego, ale
też Śląska i Czech, ofiara kryzysu spowodowanego reformacją,
zakończyła swoją kilkuwiekową
obecność w Kłodzku.
Zaaprobowane przez papieża i cesarza rozwiązanie kwestii
augustiańskiej spotkało się
z nieprzychylną postawą zarówno protestanckiej rady miejskiej,
jak też innych mieszkańców
miasta oraz szlachty hrabstwa
kłodzkiego – jezuitów w Kłodzku zdecydowanie nie chciano.
Dobrze nie przyjęli tego również
sami augustianie, czemu trudno
się dziwić. Biegu wypadków nie
dało się jednak powstrzymać.
I choć kłodzczanie, którzy okrzyknęli Kirmessera zdrajcą, starali
się nie dopuścić do przejęcia
kanonii przez jezuitów, m.in.
poprzez wystosowanie do cesarza pisma-protestu przeciw
sprowadzeniu do miasta zakonników Towarzystwa Jezusowego,
jak też prośby o pozostawienie
klasztoru augustiańskiego bez
zmian 26, cesarz nie przychylił
się do tych żądań 27. Według
J. Köglera28, pierwsi jezuici przybyli do Kłodzka 26 września 1597
roku, przejmując probostwo
i mienie kłodzkich kanoników
regularnych. Jak się wkrótce
okazało, to właśnie członkowie
tego zgromadzenia, doskonale
zorganizowani, wykształceni,
ambitni i zmotywowani do działania, odegrali niebagatelną rolę
w zwycięstwie kontrreformacji
na ziemi kłodzkiej.
A jak potoczyły się dalsze
losy bohatera niniejszego tekstu? Otóż po wyjeździe z Kłodzka
ks. Christoph Kirmesser został opatem benedyktyńskiego klasztoru św. Lambrechta
w Steiermark w Styrii. I tu miał
przywrócić dawną dyscyplinę zakonną i uporządkować mocno
zaniedbane sprawy administracyjne stojącego na skraju zapaści
klasztoru. Szybko jednak zrezygnował z tej funkcji. Jak odnotował M. Tschitschke, w klasztorze
tym doznał ze strony współbraci
jedynie: „dużo wrogości, niewdzięczności i podejrzliwości
[…]”, i dodaje: „Jakże ciężko musiał znosić godność opata, skoro
[…] spotkał się tylko z niechęcią,
a przecież inspirowała go najlepsza wola, aby podupadły klasztor
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na nowo rozkwitł”29. Nie udało
się, i pod koniec 1598 roku objął Kirmesser probostwo parafii
św. Lorenza w Mürztal (Austria).
Tam prawdopodobnie zmarł,
jednak data jego śmierci nie
jest znana.
Trudno obecnie o jednoznaczny pogląd na działania
ks. Kirmessera w Kłodzku. O ile
autorzy dawnych niemieckich
opracowań wręcz apoteozują
postać kapłana i jego poczynania, to nieliczni współcześni badacze, którzy w swoich pracach
poruszają zagadnienie przejęcia
kłodzkiego klasztoru kanoników
regularnych przez jezuitów, stawiają (pozostające bez odpowiedzi) pytania, a mianowicie: czy
Kirmesserowi (oraz władzom Kościoła katolickiego) od samego
początku chodziło o likwidację
augustianów na rzecz jezuitów
i jaka była rola samych jezuitów
w tym przedsięwzięciu?30.
Sami jezuici nie mieli najmniejszych wątpliwości co do
zasług ostatniego prepozyta
kłodzkiej kanonii. Pamiętali
o swoim dobroczyńcy i obrońcy
interesów Kościoła katolickiego.
Gdy w połowie XVII wieku rozpoczęli, w katolickim już Kłodzku31,
realizację dużych inwestycji budowlanych (budowa kolegium
i konwiktu, przebudowa i barokizacja wnętrza gotyckiego
kościoła pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny), zlecili też artystom wykonanie serii
dużych, całopostaciowych portretów dobroczyńców (fundatorów, protektorów, mecenasów)

kłodzkiego kolegium jezuickiego. Jedno z tych dyspozycji
dotyczyło wykonania portretu ks. Kirmessera. Zachowany
do naszych czasów obraz prawdopodobnie zawieszony był
przez wiele lat w kaplicy konwiktu jezuickiego (obecnie budynek
Muzeum Ziemi Kłodzkiej, ul. I. Łukasiewicza), a od około roku 1810
w auli ówczesnego gimnazjum,
a dawnego kolegium jezuickiego
(dziś Liceum Ogólnokształcące
im. B. Chrobrego, ul. Wojska Polskiego). Właścicielem obrazu jest
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP
w Kłodzku, ale obecnie dzieło
to można oglądać w muzeum
kłodzkim, na stałej wystawie
„Z dziejów Kłodzka”.
Według historyków sztuki,
autorem namalowanego na płótnie obrazu, mierzącego 237 cm
wysokości i 160 cm szerokości,
jest anonimowy malarz czeski
lub śląski. Data powstania dzieła
również nie jest dokładnie rozpoznana. Przypuszcza się, że obraz
namalowano w drugiej ćwierci
XVII wieku 32 lub na początku
wieku XVIII33..
Obraz przedstawia postać
ks. Kirmessera, zwróconą nieco
w prawą stronę, w kierunku znajdującego się w prawym górnym
rogu okna, w którym widoczne
są, nieistniejące dziś, zabudowania zamkowe oraz kościół
i klasztor augustianów położone
na Górze Zamkowej (Górze Fortecznej), będące pierwszą siedzibą jezuitów w Kłodzku. Kapłan
ubrany jest w czarną sutannę
oraz białą, bogato ozdobioną

Najstarszy widok Kłodzka, ok. 1536/1537, wraz z zabudowaniami augustiańskimi, malarz
Matthias Gerung, akwarela z publikacji „Podróż przez centrum Europy. Obrazy z podróży
palatyna Ottheinricha z lat 1536/37”, w zb. Muzeum Ziemi Kłodzkiej
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koronką, komżę i zarzuconą
na ramiona ciemnoczerwoną pelerynę, spod której wystaje biały
kołnierzyk; na głowie ma czerwoną piuskę. Lewa, zgięta w łokciu
ręka, z dłonią uniesioną lekko

w górę wskazuje na zabudowania augustiańskie, prawa spoczywa na leżącej na okrągłym stoliku
książce, gdzie widzimy też m. in.
dokumenty fundacyjne klasztoru
jezuickiego opatrzone dużą lako-

wą pieczęcią. Uwagę przykuwają
przenikliwe oczy kapłana.
Często, przechodząc przez
sale wystawowe kłodzkiego muzeum, przystaję przy portrecie
ks. Christopha Kirmessera. Jest

jedną z wielu postaci, z którą,
jeżeli tylko dysponowałabym
wehikułem czasu, chciałabym
porozmawiać. Miałabym wiele
pytań…
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Andrzej Sobczyński

HYNEK KRUŠINA

Czeski możnowładca, pan zastawny ziemi kłodzkiej (1440-1454).
Mąż stanu, kondotier, czy rycerz – rozbójnik? Część I
Wstęp
Hynek Krušina z Lichtenburka
(1392–1454) to jedna z wyróżniających się postaci w historii
Czech epoki średniowiecza,
utożsamiana powszechnie z przemianami społeczno-politycznymi
o podłożu religijnym z pierwszej
połowy XV w., zwanymi obecnie „ruchem husyckim” lub też
„wojnami husyckimi”1. Doczekał
się on opracowań naukowych
i popularno-naukowych na swój
temat we własnej ojczyźnie 2.
W literaturze polsk iej nie
pojawia się zbyt często. Informacje o jego obecności
na ziemi k łodzk iej można
znaleźć w wydawnictwach
o charakterze popularno naukowym, popularnym
i w przewodnikach turystycznych, gdzie występuje najczęściej
w roli średniowiecznego rycerzarozbójnika.
L at a j e g o d z i a ł a l n o ś c i
w życiu społeczno-politycznym
Królestwa Czech to okres, gdy
pogłębiało się ono w wielkim
chaosie rewolucji husyckiej
i nie mniej burzliwej anarchii
lat bezkrólewia, po wyciszeniu
konfliktu społeczno-religijnego.
Przyszło mu żyć w czasie kompletnego bezładu w polityce wewnętrznej i zupełnego upadku
autorytetu władzy królewskiej.
Był uczestnikiem rywalizacji
w otoczeniu szlachty wyższego
i niższego szczebla oraz bogatego
patrycjatu miast królewskich krajów Korony Św. Wacława, którzy
po śmierci Zygmunta Luksemburskiego i jego następcy Albrechta II Habsburga zawiązywali
między sobą sojusze, w ramach
których prześcigali się w słuszności swoich racji na rzecz utrzymania stabilizacji w Królestwie.
Nie jest jedynym przykładem postępowania wśród sobie
współczesnych, który wybierał
drogę ku przyszłości, często
zmieniając sojuszników. Nie udało mu się osiągnąć w państwie
pozycji i autorytetu jego ojca,
chociaż był tego bliski. Mimo
blisko czternastoletniego panowania na ziemi kłodzkiej trudno
doszukiwać się na tym obszarze

śladów jego obecności. Nie mniej
jednak wydaje się, że jeden z celów swoich poczynań skutecznie
osiągnął. Zapewnił mianowicie
bezpieczeństwo sobie i własnej
rodzinie w okresie burzliwych
zawirowań dziejowych tego
okresu. Wraz z jego odejściem
zakończyły się też lata świetności
rodu Lichtenburków.
Lata młodości
Hynek Krušina z Lichtenburka był jednym z przedstawicieli
kolejnych pokoleń zamożnego
rodu Ronowców (czes. Ronovců)
znanego już pod koniec XII w.3
Jego ojciec Jan Krušina przywrócił wysoką pozycję rodu z czasów
panowania Przemysła Ottokara II,
gdy głową rodziny był Smil
z Lichtenburka4, stąd też wypada
wspomnieć o nim w paru zdaniach, gdyż miało to duży wpływ
na późniejszą działalność Hynka.
Jan z Lichtenburka z przydomkiem Krušina (ur. ok. 1370
roku) związał swoją karierę
z osobą brata stryjecznego panującego króla Czech Wacława
IV Luksemburskiego, margrabiego Moraw Prokopa Luksemburskiego5. W latach 1403-1407
należał do najbardziej zaufanych
urzędników króla Wacława, pełniąc kolejno funkcję marszałka
dworu, od 1404 r. – starosty Księstwa Świdnicko-Jaworskiego6
i od 1405 r. – naczelnego burgrabiego Zamku Praskiego, zarządzającego sprawami Królestwa
podczas nieobecności monarchy. W tym też czasie został namiestnikiem (popravcem) kraju
hradeckiego7. Był przeciwnikiem
polityki Zygmunta Luksemburskiego, ówczesnego króla Węgier
oraz potężnego rodu Rožmberków działających również
w opozycji do króla Czech. Uchodził także za zdecydowanego
orędownika walki z rozbojami
w królestwie, do których często
dochodziło w latach 1406-14078.
W tym czasie jego przyjacielem
i zarazem krewnym był Boek Starszy z Podiebrad (cz. Poděbrad),
pełniący funkcję komornika
i pisarza na dworze królewskim

Hynek Krušina z Lichtenburka

w latach 1404-1408, odpowiedzialny za prowadzenie agendy sądu ziemskiego i zapisów
w księgach ziemskich9. Te więzi
odgrywały później ważną rolę
w poczynaniach jego syna Hynka Krušiny, praktycznie do końca
jego życia.
W sferze majątkowej pierwotną własnością odziedziczoną
przez niego po przodkach były
jedynie okolice dzisiejszej miejscowości Choustnikovo Hradište.
(5 km na wsch. od Dvoru Králové). W latach dziewięćdziesiątych
XIV w. po śmierci starszego brata
Wacława (zm. ok. 1397 r.) przejął kolejne majątki w okolicach
Střitež, Horni Cerekev oraz Novy
Hrad koło Brna10. Począwszy od
1400 r. bardzo szybko pomnażał
swój stan posiadania we wschodnich Czechach. W 1400 r. zakupił
od Puty II z Czastolowic (cz. Častolovice) majątek Opoczno (cz.
Opočno). 13 lipca 1403 r. otrzymał od władcy Czech, za swoją
wierną służbę, prawo (dla siebie
i spadkobierców) do zastawu
w wysokości 2000 kop praskich
groszy na majątku królewskim

w Albrechticach nad Orlicą 11.
W tym samym roku próbował
przejąć od zakonu krzyżackiego
zadłużony klucz dóbr miletyńskich. Wpłacił blisko połowę kwoty zastawnej (całość opiewała
na 700 kop groszy praskich). Zabrakło czasu na przejęcie majątku
w całości. Zmarł przedwcześnie,
w wieku ok. 40 lat. Zdążył jednak
jeszcze w 1406 r. zakupić od rodziny Vartenberków zadłużony
zamek Kumburk z kluczem dóbr
(nazywanym wcześniej Goldenburk12), który od tej pory stał się
główną siedzibą Krušinów z Lichtenburka13.
Po śmierci ojca, młody Hynek
stosunkowo wcześnie przejął
sprawy rodowego majątku. Już
we wrześniu 1408, jako szesnastoletni pan z Kumburka prezentował nowego proboszcza
w kościele farnym w Starej Pace
(cz. Stará Paka)14. Miał dwóch
dużo młodszych od siebie braci, Jana (zm. 1434) i Aleksandra
(zm. ok. 1422) oraz trzy siostry.
We wprowadzaniu w dorosłe
życie mógł prawdopodobnie liczyć na wsparcie Bočka Starszego
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z Podiebrad i jego rodzinę. Kolejna bliska i cenna znajomość to
Čeněk z Vertenberka, najwyższy
burgrabia Zamku Praskiego w
latach 1414–142015, którego majątki sąsiadowały z dziedzictwem
Krušiny.
Bardzo szybko młody Hynek
musiał zmierzyć się z problemem
utrzymania przejętej po ojcu,
jednej z największych fortun
szlacheckich w Czechach. Wydaje
się prawdopodobne, że Wacław
IV, po śmierci Jana Krušiny, nie
wypłacił Lichtenburkom sumy
zastawnej za Albrechtice, stąd
też jego syn traktował tą majętność za swoją i chciał przyłączyć
do majątku w Opocznie. O zwrot
posiadłości dla siebie wystąpiła
jednak żona Wacława IV, królowa Zofia, twierdząc, że był on jej
przypisany wcześniej przez męża
w umowie małżeńskiej. Sąd ziemski w Pradze rozstrzygnął spór
na jej korzyść w 1411 r., stwierdzając wyższość zapisu w księdze ziemskiej nad listem zastawnym króla wobec Jana Krušiny
z Lichtenburka. W ten sposób
młody Hynek musiał doświadczyć pierwszego rozgoryczenia
w kontakcie z aparatem urzędniczym Czech.
Wyrok narusz ył prestiż
moralny i ekonomiczny jego
rodziny i miał swoje reperkusje w kolejnych poczynaniach
Krušiny. Z pewnością miały
na to także wpływ burzliwe wydarzenia tego okresu związane
z rozprzestrzenianiem się idei
reformy Kościoła rzymskiego
w Czechach, głoszonych przez
Jana Husa oraz postępująca anarchia w zachowaniach możnych
czeskich rodów wobec władcy
krajów Korony Św. Wacława16.
Latem 1413 r. młody Krušina,
korzystając z ogólnego zamieszania wywołanego konfliktem
dworu królewskiego z feudałami
ze Švamberka i Janovic17, zajął
zbrojnie majątek Zofii w Albrechticach. Konflikt nabrał nowego
wymiaru, gdy królowa Zofia
zwróciła się listownie o pomoc
do ówczesnego króla rzymskiego
i zarazem króla Węgier Zygmunta Luksemburskiego. Ten listem
z 23 marca 1414 r. opowiedział
się po stronie królowej i nakazał
zwrot majątku18.
9 czerwca 1414 r., za pośrednictwem najwyższego
burgrabiego praskiego Čenka
z Vartenberka, Krušina zawarł
ugodę z królową Zofią. Na mocy
królewskiego listu zastawnego

na sumę 500 kop groszy praskich,
miał zrzec się praw do swojego
roszczenia19. Pieniądze przekazał 9 października tegoż roku
Bočkovi z Podiebrad, w ramach
spłaty długu20.
Walka pana z Kumburka musiała kosztować znacznie więcej
skoro obok spłaty wymienionym
listem części zobowiązań wobec
rodziny z Podiebrad musiał także
sprzedać Opoczno, przeznaczone
pierwotnie dla jego brata Jana21.
W ogólnym rozliczeniu w 1415 r.
odkupił za to część majątku Hostinné od Tristana von Redern22.
Takim postępowaniem wobec monarchy zamknął sobie
drogę do królewskich urzędów
ale z kolei zyskał poważanie
wśród zwolenników przemian
społeczno-politycznych, stając
się jednym z charyzmatycznych
przywódców ruchu husyckiego,
w początkowej fazie jego rozwoju. Idąc za przykładem tzw.
triumwiratu: Čeňka z Vartenberka, Bočka Starszego z Podiebrad
i Lacka Kravařa – hetmana morawskiego, podpisał się w 1415 r.
(obok 451 innych sygnatariuszy)
pod petycją wzywającą do uniewinnienia Jana Husa na soborze
w Konstancji24. Po wykonanym
wyroku na czeskim duchownym,
przystąpił z dużą werwą do walki
z Kościołem.
Od początku ukształtowania
się w 1417 r. ładu programowego
reformatorów Kościoła, opowiadał się po stronie propagatorów
umiarkowanych przemian głoszonych przez mistrzów uniwersytetu praskiego z bliskim przyjacielem Jana Husa – Křistanem
z Prachtic i Janem z Jesenic. Nie
odrzucał jednak także bardziej
radykalnych poglądów Jakoubka
ze Střibra25.
Jego aktywność ta tym polu,
a być może przede wszystkim
bliska znajomość z Čenkiem
z Vartenberka, przysporzyły
mu liczne grono oddanych
zwolenników 26. Wzorem najwyższego burgrabiego Zamku
Praskiego, na którego dworze
już 2 marca 1417 r. pierwsi kapłani udzielali komunii
św. pod dwiema postaciami,
chleba i wina 27, w jego majątku Kumburk opiekę nad
świątyniami przejęli również
podobni duchowni. Odbywały się tam także spotkania w ramach pielgrzymek
„pouté na hory” (pielgrzymki
na wzgórza, którym w tym czasie nadawano nazwy biblijne)28.

Hynek Krušina w centrum
przemian społecznopolitycznych w Czechach
W z i ę t y „ p o d s k r z yd ł a”
Čenka, swojego południowego sąsiada właściciela
majątku Veliš z miastem Jiczyn, po śmierci Wacława IV,
znalazł się w grupie wpływowych możnowładców królestwa.
W trakcie trwania sejmu
we Wrocławiu (styczeń – marzec 1420 roku) występował
m. in. 17 marca 1420 r., obok
Čenka z Vartenberka, w składzie
poselstwa czeskich możnych
do cesarza świętego cesarstwa
rzymskiego narodu niemieckiego
Zygmunta Luksemburskiego29,
gdy oficjalnie ogłaszano bullę
papieża Marcina V30.
Delegacja czeska wysłuchała
wówczas informacji o oficjalnym
ogłoszeniu wyprawy krzyżowej
przeciwko swojemu krajowi. Nie
złożyła wówczas hołdu lojalności
wobec Zygmunta Luksemburskiego, jako króla Czech31, który jak opisał to J. Długosz: (…)
„miał od niej zażądać złożenia
wszelkiej broni w opanowanej
duchem rewolucyjnym Pradze
oraz symbolicznego wyburzenia fragmentów murów obronnych, usypanych szańców, przez
który to wyłom miał wjechać
do miasta w glorii chwały jako
zwycięzca”(…)32. Posłowie czescy odpowiedzieli wówczas, że
muszą to omówić ze zbuntowanymi stanami i patrycjatem
praskim33. Był to wybieg, żeby
nie narazić się na oczekiwaną natychmiastową żywiołową reakcję
cesarza. Mieli wówczas okazję
zobaczyć, w jak brutalny sposób
rozprawił się Luksemburczyk
z grupą zwolenników przemian religijnych, ścinając głowy
23 lub 24 ich przedstawicieli
na rynku owocowym w stolicy
Śląska34. Po powrocie do kraju,
wszyscy członkowie delegacji opowiedzieli się przeciwko
Zygmuntowi. Niektórzy z nich
zmienili jednak bardzo szybko
zdanie.
Stanowisko Krušiny, znalazło
odzwierciedlenie w jego działaniach. W odpowiedzi na apel
najwyższego burgrabiego Zamku
Praskiego z 20 kwietnia 1420 r.
wzywający do sprzeciwu wobec
poczynań Zygmunta Luksemburskiego, jako jeden z pierwszych
przedstawicieli wyższej szlachty
ruszył na czele formowanego
od miesięc y (prakt ycznie

od śmierci Wacława IV, 16 sierpnia 1419 r.) związku zbrojnego –
„bractwa husyckiego orebitów”35
na pomoc ogarniętej duchem
rewolucyjnym Pradze. W historiografii jest w związku z powyższym często wymieniany jako
ojciec założyciel bractwa, obok
radykalnego wyznawcy nowych
idei, księdza z Hradca Králové –
Ambrožego36. Ten wątek szeroko
opisuje w swojej pracy J. Urban,
mówiąc o wyrazistym dualizmie
w kierowaniu powstałym związkiem37, który miał bardziej charakter pospolitego ruszenia niż
organizacji zbrojnej o ustalonej
strukturze i formie dowodzenia.
Do kwietnia 1420 roku związek
ten z obranym wówczas wodzem
(hetmanem) Hynkiem Krušiną,
był zdominowany przez rzemieślników, mieszczan, wolnych
chłopów, zwoływanych przez
lokalnych przedstawicieli niższej szlachty, wójtów, sołtysów,
w tym m. in. Aleša Vřeštowskiego
z Rýzmburka, czy Diviša Bořka
z Miletinka, wyrazistych postaci
w kolejnych etapach rewolucji
husyckiej38.
Do tego momentu ortodoksyjny przedstawiciel husyckiego
duchowieństwa ksiądz Ambrožy,
był jeszcze zmuszony współdziałać z Krušiną w Hradcu Králové
w formacie narzuconym przez
pana z Kumburka. Od końca
czerwca 1420 r. przejął jednak inicjatywę. Skupiając wokół siebie
masy biedoty miejskiej i wiejskiej
z okolic Hradca Králové stał się
szybko ich przywódcą ideowym.
Hetman orebitów, wraz ze
swoim oddziałem jezdnych
i formacjami bractwa, przybył
2 maja 1420 r. do Pragi39. Ciesząc
się już wówczas estymą uznanego dowódcy otrzymał wkrótce
propozycję przejęcia przywództwa nad rządnym walki z obozem
Zygmunta Luksemburskiego,
pospolitym ruszeniem szlachty
i mieszczan praskich40.
Poprzedziło to jednak ważne wydarzenie, które wywołał
niespodziewanie swym postępowaniem jego dotychczasowy
protektor Čenek z Vartenberka. Tenże mąż stanu, z obawy
o swoją przyszłość, w obliczu
zbliżającej się wyprawy krzyżowej Zygmunta Luksemburskiego,
zmienił nagle front i już 7 maja
tegoż roku oddał dowództwo
nad załogą wojskową zamku praskiego i Wyszehradu (cz. Vyšehrad) zaufanym ludziom cesarza,
Vilémovi Zajícowi z Házmburka
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i podkomorzemu Wacławowi
z Dubé41. Skonsternowany Hynek Krušina próbował jeszcze
tego samego dnia wprowadzić
porządek w szeregi mieszkańców
Pragi, nacierających spontanicznie na zamek. Został wówczas
przez nich wybrany na hetmana
i kolejnego dnia prowadził już
ich zorganizowany atak, zakończony jednak niepowodzeniem. Poniosło w nim śmierć
ok. 200 orebitów, a on sam został
postrzelony42.
Osamotniony, mający wsparcie jedynie jeszcze jednego
przedstawiciela wyższej szlachty,
Hynka Koldštejnskiego z Valdšteina43 i widząc wokół siebie brak
potencjału w wyposażeniu i zdolnościach wojskowych prażan,
po kilku dniach (10 - 13 maja)
wycofał się z dalszych działań
i udał do swoich włości44. Oddał
tym samym inicjatywę przedstawicielowi radykalnego nurtu
przemian Janowi Žižce z Trocnova, który przybył 20 maja 1420
roku z Taboru do stolicy Królestwa Czech na czele pospolitego ruszenia liczącego ok. 9000
ludzi45.
Hetman orebitów
bohaterem ruchu
husyckiego
Hynek Krušina powrócił
ponownie w centrum wydarzeń
na początku października 1420
roku. Dołączył wówczas ze swoim
bractwem do szlachty i wolnych
mieszczan praskich oblegających
Wyszehrad od 15 września. Miał
tam przyprowadzić wraz z młodszym bratem Janem oddział
w sile ok. 7000 żołnierzy. Przyłączyli się wówczas do niego
ze swoimi formacjami Wiktoryn
i Hynek z Podiebrad oraz Hynek
Koldšteinski z Valdšteina. Dowodzi to, że wyciągnął wnioski
ze swojej działalności w maju tegoż roku i przystąpił do kolejnej
konfrontacji lepiej przygotowany,
ze stosownym wsparciem innych
przedstawicieli jego warstwy
społecznej. Radykalny odłam ruchu husyckiego, taboryci wsparli
oblegających 30-40 jezdnymi
pod wodzą Mikulaša z Husi46.
Krušina został przez oblegających obrany naczelnym
dowódcą i przyczynił się walnie
do zwycięstwa wojsk husyckich
na polach w pobliżu Wyszehradu (tereny obecnej dzielnicy
Pragi - Pankrac), w sytuacji gdy

na pomoc katolickim formacjom
przybył Zygmunt Luksemburski
z wojskiem w sile ok. 16 000 –
20 000 zbrojnych47. Po wygranej
bitwie pan na Kumburku, wraz
z innymi uczestnikami bitwy
z grona wyższej szlachty, otrzymał z rąk praskiej szlachty
i mieszczan symboliczny tytuł
„hejtmana obcí k zakonu božiemu a k méstu Pražskému
hlavniemu přichylných” 48 .
W ocenie wielu historyków, była
to bardziej sromotna porażka
Luksemburczyka niż ta na Vitkovie z lipca 1420 roku, odniesiona w najbardziej znanej z kart
historii, konfrontacji z husytami
pod przywództwem Jana Žižki49.
Wkrótce po tych wydarzeniach, wśród panów czeskich
reprezentujących stronę husycką,
w tym Hynka Krušiny, Wiktoryna
z Podiebrad i Hynka Koldšteinskim z Valdšteina dojrzała idea
o wyniesieniu na tron czeski
polskiego króla Władysława Jagiełły. Delegacja czeska na czele
z Hynkiem Koldšteinskim i Alešem Vřeštowskim z Rýzmburka,
wysłana przez Krušinę i Wiktoryna z Podiebrad, pojawiła się
w tym celu w Wolborzu 50 .
Jak twierdzi V. Tomek, swoje
przyzwolenie na pertraktacje
z polskim królem miał wyrazić
również nieobecny przy tym
spotkaniu Jan Žižka. Podobnego
zdania jest P. Čornej51. Według
J. Długosza, Žižka był przeciwny
takim negocjacjom. Prawdopodobnie taka opinia polskiego
kronikarza mogła wynikać z faktu, że pomysł czeskich możnych
i praskich mieszczan spotkał się
od razu z mocnym sprzeciwem
ze strony reprezentanta taborytów Mikulaša z Husi, który
na znak protestu opuścił obóz
prażan już 17 listopada 1420 r.52
Po nim, już 23 listopada opuścił
Pragę także Krušina. Powodem
wyjazdu mogła być m. in. potrzeba pomocy w konfrontacji
zbrojnej Hynka i Wiktoryna
z Podiebrad pod Sadské, z wycofującymi się spod Wyszehradu
wojskami węgierskimi Zygmunta
Luksemburskiego53.
Pod koniec 1420 roku wyodrębniły się dwa wiodące nurty
przemian, obóz prażan, z mistrzami (magistrami) uniwersytetu
praskiego, poszerzony o liczne
grono mieszczan i ziemian także z innych rejonów Królestwa,
często wspierany przez husycką
wyższą szlachtę, w tym Hynka
Krušinę oraz obóz taborytów,
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radykalnych zwolenników przemian społecznych i religijnych
z Janem Žižką na czele. Do roku
1423 zwolennicy obu obozów
prowadzili często wspólnie lub
równolegle różnorodne operacje przeciw wrogowi, którym był
obóz katolicki czeskiej szlachty,
a także wróg zewnętrzny, przybywający w formie wypraw krzyżowych. Od połowy 1423 r. toczyli
już boje także między sobą.
17 kwietnia 1421 r. Krušina
wraz z Diwišem Bořkem z Miletinka przyłączył się do obozu praskiego przy oblężeniu Czeskiego
Brodu54. Później wyruszył wraz
z prażanami w kierunku
płd. wsch. Czech. Wojskom tego
związku poddawały się wówczas
po kolei bez walki Kutna Hora,
Žleb i Lichtenburk. Wartym odnotowania faktem z wyprawy
na tym etapie było symboliczne przekazanie Krušinie w formie wdzięczności za aktywność
na polu walki, zapewne jeszcze
za zwycięstwo pod Wyszehradem, zamku Lichtenburk (Lichnice), który wcześniej należał do

Herb rodu Lichtenburków

jego rodu55. W ramach tej samej
kampanii wziął także udział wraz
sojusznikami z Taboru w zdobyciu Jaromierza 15 maja 1421 r.56
Ważnym wydarzeniem w tym
burzliwym okresie był zwołany
do Czasławia sejm wszystkich
stanów krajów Korony Św. Wacława. Pojawili się na nim jednak
tylko przedstawiciele szlachty
czeskiej i morawskiej. Obradował
on w dniach 3 – 7 czerwca 1421 r.
i zakończył się wydaniem dwóch
niezależnych oświadczeń stanów
czeskich i morawskich57. Reprezentanci Czech opowiedzieli się
za czterema artykułami praskimi58, nie uznawania Zygmunta
Luksemburskiego za króla Czech,
wyznaczeniem 20 regentów
do sprawowania władzy w państwie, do czasu wyboru nowego
króla, jednakże nie później niż
do dnia św. Wacława (28 września). Wśród nich było 5 przedstawicieli stanu wyższej szlachty, 7 stanu ziemiańskiego oraz
8 przedstawicieli miast królewskich. W pierwszej grupie znalazł
się Hynek Krušina jako hetman
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bractwa orebitów, obok Ulryka
z Rožmberka, Hynka Berka
z Dubé, którzy do tej pory pozostawali przy starym porządku
prawnym i religii, Čenka z Vartenberka reprezentującego wówczas
ponownie prażan59 oraz Ulryka
Wawaka z Hradce – sojusznika
taborytów. W grupie ziemian regentem został m. in. Jan Žižka.
Poza spisanym dokumentem
uchwalono podjęcie rozmów
z królem Polski Władysławem
i Wielkim Księciem Litewskim
Witoldem, których orędownikiem był także Krušina60. W opinii
C. Grünhagena, Czesi i Morawianie wystąpili na tym zgromadzeniu jako reprezentanci
wsz ystkich krajów Korony
Św. Wacława, przy czym wobec Śląska występowali w roli
suwerena nad wasalem, czyli
panów lennych61. Niemiecki historyk wysunął prawdopodobnie
taki wniosek z faktu, że jeszcze
w trakcie obrad sejmu w Czasławiu, podjęto decyzję o wysłaniu
wojsk pod dowództwem Čenka z Vartenberka i Hynka Krušiny przeciwko krucjacie książąt
i miast śląskich, pod przywództwem biskupa wrocławskiego
Konrada IV Starszego, jego brata
Konrada V Kąckiego (Kantnera)
oraz księcia ziębickiego Jana,
które zajęły Broumov w maju
tego roku62.
Obaj delegowani przywódcy udali się na czele ponad
dwudziestotysięcznej armii
w kierunku zajętego już klasztoru benedyktynów w Broumovie.
Była to zdaniem J. Šramka jedna z największych mobilizacji
sił husyckich63. Wojska czeskie
17 czerwca przystąpiły do oblężenia, by już 20 czerwca odstąpić
i zawrzeć ugodę ze Ślązakami64.
Zdaniem J. Urbana, przyczyn
odstąpienia od kontynuacji
walki ze śląską krucjatą należy
doszukiwać się w stanowisku
Čenka z Vartenberka, który tak
jak poprzednio w Pradze nie
chciał drastycznie zaostrzać
sytuacji licząc na pojednanie
z Zygmuntem Luksemburskim65.
Nie jest jasne jak dalece z tymi
poglądami zgadzał się Krušina.
Bronił jednak Čenka w Pradze,
gdzie przybyły 23 czerwca ksiądz
Ambrožy oskarżał byłego już
burgrabiego praskiego o tchórzostwo i zdradę.
W ocenie późniejszych analityków wydarzeń, błędna postawa
obu przywódców zaważyła na radykalizacji nastrojów w praskim

społeczeństwie, podniecanych
dodatkowo przez takich radykałów jak ksiądz Jan Želiwský
w Pradze czy też ksiądz Ambrožy w Hradec Králové. Ten epizod
zaważył także na definitywnym
„rozwodzie” Krušiny z formacją
zbrojną, którą współtworzył i której przewodził. Zakończył także
karierę pana z Kumburka w roli
charyzmatycznego przywódcy
husytów.
Były hetman orebitów
w obozie Zygmunta
Korybuta
Krušina zniknął z ww. powodów ze sceny wydarzeń końca
1421 roku i początku roku 1422,
w czasie, gdy Zygmunt Luksemburski prowadził swoją kolejną wyprawę krzyżową w sile
ok. 60 000 żołnierzy od strony
Brna w kierunku Igławy (cz. Jihlawy) i Kutnej Hory. Nie było go
w związku z tym przy kolejnym
wielkim zwycięstwie Žižki nad
wojskami króla rzymskiego pod
Niemieckim Brodem (obecnie
Hávlikov Brod) 10 stycznia 1422
roku, chociaż wziął w niej udział
jego sprzymierzeniec spod Wyszehradu, Wiktoryn z Podiebrad.
Do niewoli dostała się tam polska delegacja z Zawiszą Czarnym
z Garbowa na czele, który podjął się wówczas obrony miasta
w obliczu zagrożenia ze strony
husytów66.
Prawdopodobnie to zwycięstwo przyczyniło się do zmiany
planów króla polski Władysława i nadanie nowego impulsu dążeniom strony czeskiej
do przekazania tronu Jagiellonom. Zapewne z tego powodu
Krušina pojawił się „na chwilę”
w lutym 1422 r. w obozie prażan
w stolicy królestwa. Stwierdziwszy jednak, że prażanie obrali już
sobie nowego hetmana w osobie
morawskiego szlachcica Haška
z Waldšteina na Ostrogu, ponownie się wycofał67.
Reprezentował wówczas nadal konserwatywny ruch husycki,
nie przejawiał już jednak chęci
do aktywnego włączenia się
w wir walki, prawdopodobnie
z uwagi na zawiedzione ambicje
przewodzenia całej formacji.
W tym czasie wysunięto
w Polsce kandydata do objęcia
władzy w Czechach. Został nim
bratanek Władysława Jagiełły, Zygmunt Korybut 68, który
zebrawszy kilka tysięcy zbroj-

nych już w kwietniu 1422 r.
udał się przez Oświęcim, Cieszyn
na Morawy, a stamtąd w kierunku Pragi (17 maja 1422)69. Prażanie, potraktowali z powagą nowe
rządy Korybuta, jako preludium
rządów księcia Witolda w Czechach, pomocne w realizacji ich
interesów. Zarówno szlachta jak
i ziemianie skupieni przy obozie
prażan, w tym Krušina, a także
Žižka w imieniu Taboru ślubowali
mu posłuszeństwo w sprawach
obrony kraju, jako namiestnikowi
Witolda.
W takiej atmosferze, Hynek
Krušina pojawił się ponownie
na arenie zmagań rewolucyjnych,
w sierpniu 1422 r. Tym razem jednak w roli drugoplanowej, jako
jeden z wielu przedstawicieli
wyższej szlachty, zwolenników
Zygmunta Korybuta. Prym w otoczeniu Korybuta wiedli już Hašek
z Valdšteina jako hetman prażan
i Diviš Borek z Miletinka wyznaczony przez księcia litewskiego
na hetmana w Hradec Králové.
Pan na Kumburku jest od tej
pory wymieniany w źródłach
sporadycznie, w cieniu głównych aktorów wydarzeń. Wraz
ze swoim najmłodszym bratem
Aleksandrem został przykładowo
odnotowany jako jeden z sygnatariuszy rozejmu podpisanego
8 listopada 1422 r. w imieniu Korybuta przez Haška z Valdšteina
z obrońcami zamku Karlstein70.
Była to ważna operacja, od której
nowy władca rozpoczął praktycznie swoje rządy, z uwagi na fakt,
że spodziewał się tam przejąć
wszystko to, co wywiózł Zygmunt
Luksemburski zaraz po swojej
szybkiej koronacji na zamku praskim, w tym kosztowności i księgi
ziemskie71. Oblężenie, trwające
blisko pół roku zakończyło się
fiaskiem atakujących, stąd też
rok 1422 musiał być dla Krušiny
kolejnym okresem rozczarowań.
W tym czasie Zygmunt Oleśnicki, biskup krakowski, przewodzący grupie możnowładców
Polski wpłynął na decyzję króla
Polski o odwołaniu Zygmunta
Korybuta z Czech. Z jego inicjatywy zawarto w Kieżmarku
przymierze antyhusyckie z Zygmuntem Luksemburskim72.
Taki stan rzeczy zmienił sytuację w obozie husytów. Narastające animozje doprowadziły
do praktycznego rozpadu formacji, a w konsekwencji do wojny
domowej. Pojawił się wyrazisty
podział na radykałów i utrakwistów. Doszło do pierwszej

konfrontacji zbrojnej pomiędzy wojskami Žižki a sojuszem
szlachty i mieszczan praskich,
w tym również konserwatywnej
szlachty husyckiej. Punktem
przełomowym była porażka
wojsk Diviša Bořka i Hynka
Krušiny w konfrontacji zbrojnej
z J. Žižką pod Strachowem
w dniu 3 sierpnia 1423 r.73
Žižka umocnił tym samym
swoją pozycję w regionie już
jako samodzielny wódz nad
nowo utworzonym „małym taborem”, do którego weszły siły
jego zaufanych podkomendnych, które opuściły Tabor oraz
bractwa orebitów skupione
wokół ks. Ambrožego74. Przejął
tym samym całkowicie kontrolę
nad bractwem, które prowadził
wcześniej do boju Hynek Krušina.
W drugiej połowie 1423 r.
były hetman orebitów przyjął postawę wyczekującą w toczącym
się konflikcie, przy czym bardziej
w roli polityka niż wojskowego,
chociaż do tego rzemiosła przyszło mu szybko wrócić.
Pośrednictwo króla Polski
Władysława Jagiełły i księcia
Witolda w zażegnaniu konfliktu
miedzy Czechami i Zygmuntem,
zaowocowały sejmem w Kolinie
z udziałem stron konfliktu, bez
taborytów. Był on preludium
do sejmu walnego w Pradze
(16 października 1423), nazwanego później „Havelskim”
od św. Gawła (Havla). Powołano
na nim 12 regentów. Ze strony
husyckiego konserwatywnego
obozu prażan regentem został
Hynek Krušina z Lichtenburka,
obok: Hynka z Koldšteina, Haška z Valdšteina, Heřmana z Borotina, Diwiša Bořka z Miletinka
i Jana Smiřickiego75. Przymierze
miało obowiązywać przez rok,
do św. Marcina 1424 r.76
Sytuacja zmieniła się ponownie już na początku 1424 r.
Lichtenburkowie musieli bronić
w Hostinné majętności młodszego brata Hynka – Jana, na które najechał pod koniec lutego
ze swoimi wojskami Jan Žižka.
Hynek i Jan Lichtenburkowie
z powodzeniem przeciwstawili się Žižce, powodując straty
w szeregach jego podkomendnych i doprowadzając 5 marca
tegoż roku do ustąpienia wojsk
dowódcy „małego taboru” 77.
Pan z Kumburka zajął neutralne stanowisko wobec ponownego pojawienia się księcia z Litwy
Zygmunta Korybuta 29 czerwca
1424 r. w obozie praskim. Prze-
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stał być także wkrótce jednym
z regentów 12 osobowej rady,
ponieważ unieważniono umowy
ww. sejmu z jesieni 1423 r. Odstąpili od niej przede wszystkim
członkowie obozu katolickiego,
nie widząc w roli władcy Zygmunta Korybuta78.
Biernie przyglądał się nowemu przymierzu prażan z Žižką,
do którego udało się doprowadzić Korybutowi 14 września
1424 r. Skutecznym rozjemcą
okazał się wówczas młody husycki ksiądz Jan z Rokycan 79.
Nie uczestniczył tym samym
we wspólnej wyprawie Korybuta z prażanami, taborytami
i wojskami Žižki na Morawy.
W trakcie jej trwania, pod Przybysławiem, doszło do ważnego
wydarzenia. Po wielu dniach,
11 października 1424 r. w wyniku odniesionych ran i zmagań
z chorobą zmarł charyzmatyczny
wódz husytów Jan Žižka80. Ten
fakt mocno zaważył na dalszych
losach rewolucji husyckiej. Miał
też duże znaczenie dla Krušiny,
dla którego hetman taborytów
był praktycznie głównym adwersarzem od początku rewolucji.
Kampania morawska zakończyła się w listopadzie 1424
roku. Wkrótce po niej zarysował
się nowy podział w obozie zwolenników przemian społeczno –
religijnych. Na czoło wysunęli się
taboryci z księdzem Prokopem
Holym („Łysym”, nazywanym
również „Wielkim”). Drugą, znacznie mniejszą formację stanowiło ugrupowanie tzw. „sierotek”
z byłego już małego taboru
Žižki z księdzem Prokupkiem
(Prokop mniejszy). Trzecią grupę, wówczas znacznie słabnącą,
stanowili prażanie z Zygmuntem
Korybutem na czele. Z tej ostatniej odszedł wówczas, na przeciwną stronę, ich wcześniejszy
hetman Hašek z Valdsteina81.
W tym zestawieniu Hynka Krušinę, byłego już hetmana orebitów,
należy prawdopodobnie zaliczyć
jedynie do grona sympatyków
ruchu husyckiego, bez osobistego zaangażowania.
Wprawdzie w literaturze
jest jeszcze Krušina wzmiankowany jako aktywny uczestnik zwycięskiej bitwy husytów
przeciwko wojskom Zygmunta
Luksemburskiego pod Uściem
nad Łabą (cz. Ústí nad Labem)
16 czerwca 1426 roku. Tak twierdzili m.in. historycy niemieccy
F. Volkmer i F. Albert82. Wymienia go również zaraz po Hynku

z Koldšteina V. Tomek 83. Jednakże zdaniem J. Urbana, tego
typu wzmianka o nim pojawiła
się w mało wiarygodnej ludowej
pieśni gloryfikującej zwycięstwo
husytów, która miała powstać
w XVI w. Sam Krušina nie mógł
w niej wziąć udziału, ponieważ
jak twierdzi czeski historyk był
już wówczas po stronie obozu
katolickiego w sojuszu z Putą III
z Czastolowic i Janem Městeckim, do którego mieli wkrótce
dołączyć m. in. Hynek z Podiebrad, Aleš Holický ze Šternberka
oraz Jerzy z Dubé na Vizmburku84. J. Urban przytacza na potwierdzenie tego faktu list biskupa wrocławskiego Konrada IV
do swojego brata Konrada Kantnera z 7 lipca 1426 r.85
Hynek i Wiktoryn z Podiebrad prowadzili już w tym czasie
walkę z wojskami Taboru, z którymi u Uścia nad Łabą walczyli
po jednej stronie z zewnętrznym
wrogiem. Podiebradom udało się
skutecznie stawić czoła atakującym sierotkom i taborytom, ale
po walkach o Nymburk, Hynek
w wyniku odniesionych ran,
zmarł 25 listopada 1426 r.86 Jego
brat Wiktoryn zakończył życie nie
długo później 1 stycznia 1427 r.
O obecności Krusiny w obozie katolickim miała świadczyć
także informacja nieznanego
agenta Fryderyka Brandenburskiego z lata 1427 r. Miał on
wówczas przekonać swego brata
Jana zajmującego jako hetman
„sierotek” miasto Žačléř, do swobodnego przepuszczenia śląskich
formacji wojskowych, za odpowiednią opłatą, przez Przełęcz
Lubawską, Hostinné w kierunku
Dvoru Králové 87.
W krótkim opisie F. Palackiego i V. Tomka dotyczącym
zwycięskiej potyczki formacji
ze Śląska z oddziałem husytów
Jana Čapka ze Sán, na płn od
Nachodu w kierunku Hronova
(13 sierpnia 1427 r.), nie ma żadnej wzmianki o wspomnianym
fakcie, stąd też wymaga ona
dalszych badań88.
Najbardziej prawdopo dobnym, przełomowym momentem reorientacji planów
byłego hetmana orebitów były
wydarzenia w Pradze z wiosny
i wczesnej jesieni 1427 r. Po fiasku misji obsadzenia na tronie
czeskim Zygmunta Korybuta89.
Nie należy także wykluczyć, że
zaważyły na tym zmiany w życiu
osobistym Pana z Lichtenburka
na Kumburku.
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W służbie cesarza
Zygmunta
Luksemburskiego
Rok 1425 i pierwsza połowa
1426 były dla Czech okresem
braku zagrożeń z zewnątrz.
W księstwach niemieckich trwały
spory wewnętrze. W Polsce rozgorzała walka możnowładców
z królem Władysławem o warunki
dziedziczenia tronu przez jego
potomków. Zygmunt Luksemburski był zajęty na Węgrzech
zagrożeniem tureckim90. Prokop
Łysy wykorzystywał tą sytuację
na konsolidację swojego obozu.
Z kolei Hynek Krušina miał zająć
się w tym okresie porządkowaniem spraw własnych, w tym „sercowych”. W dostępnej literaturze
przyjmuje się za prawdopodobne, że po roku 1426 r. poślubił
Annę z Házmburka. W opinii
J. Urbana była ona córką zagorzałego antyhusyty Viléma Zajíca z Házmburka (1395-1431)91.
Miało o tym świadczyć imię, jakie
para nadała swojemu synowi92.
R. Procházka, podaje informację
w swoim opracowaniu dot. genealogii wygasłych rodów czeskich feudałów, że była ona córką
Mikuláša I. Zajíca z Házmburka
na majątku Libochovice i Škonki z Kunštatu na zamku Kost93.
Nie zmienia to jednak faktu, że
obaj Zajícowie byli zwolennikami
obozu katolickiego. Ze związku
Hynka z Anną urodził się syn
Wilhelm (ok. 1430 - 1487).

Prawdopodobna wydaje
się być wersja R. Procházki.
Na jej potwierdzenie wskazuje
m. in. fakt, iż najstarszy brat tejże Anny, Ulryk V na zamku Kost
(starosta świdnicko-jaworski)
poślubił w 1446 r. najstarszą
córkę Puty III z Czastolowic
– Annę (o której w dalszej części artykułu). A młodszy brat Jan
na Budinie, kanclerz i naczelny
sędzia sądu ziemskiego Czech
poślubił w 1447 r. kolejną córkę
Puty – Katarzynę (zm. w 1457 r.),
dla której było to drugie małżeństwo94. Widać w tym wyraźnie zaangażowanie H. Krušiny na rzecz
zapewnienia „dobrej” przyszłości
swoim pasierbicom. Dodatkowo ww. tezę może wesprzeć fakt
małżeństwa wnuczki ww. Bočka
Starszego z Podiebrad (Škonki
z Kunštatu) z Mikulašem Zajicem
z Házmburka.
W dostępnych zapisach historycznych, wśród ostatnich
wydarzeń z udziałem H. Krušiny w rewolucji husyckiej, ale już
po stronie przeciwnej, wymienia
się starcie z 11 marca 1429 roku,
z jego wcześniejszymi towarzyszami broni z Hradca Králové. Byli
to dowódcy oddziałów „sierotek”,
Mikulasz Trka z Lipy i Jan Holec95.
Zdaniem J. Urbana mogła to być
operacja mająca wspomóc oblężonego na zamku Lichtenburk
wówczas już sprzymierzeńca
Krušiny – Jana Městeckiego,
właściciela tych włości96, bądź
też wyprawa łupieżcza z celem

Fragment mapy królestwa Czech M. Klaudýána, 1518 r.23
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przejęcia zdobyczy przewożonych przez wspomniane „sierotki”
okupujące majątki w Nachodzie
i na Homolu97. Zakończyła się ona
porażką wojsk Krušiny.
W późniejszym okresie Krušina pełnił już rolę sprawozdawcy
dla zainteresowanych rozwojem
wydarzeń, mocno zaniepokojonych mieszkańców Łużyc oraz
Śląska98. Chcąc mieć aktualny
wgląd w rozwój sytuacji w Czechach i nie chcąc być przy tym
niepokojonym przez „sierotki”, zaczął częściej przebywać
w Żytawie, gdzie przeniosła się
po bitwie na Vitkovie, administracja kościelna i państwowa stolicy
Królestwa Czech.
W słynnej bitwie utrakwistów
z radykałami obozu husyckiego
pod Lipanami (30 maja 1434)
wzięli udział dwaj byli sojusznicy
Hynka Krusiny, z czasów przewodzenia związkowi orebitów,
Aleš Vřestovsky z Rýzmburka,
wybrany przez sejm w Pradze
na namiestnika Królestwa Czech,
w listopadzie 1433 r. oraz przewodzący podczas bitwy formacjom zbrojnym utrakwistów i katolików Diviš Bořek z Miletinka99.
Praktycznie od sierpnia 1434
roku rozpoczął się proces zbliżenia stanowisk stron trwającego
już blisko 15 lat konfliktu. Jego
preludium stanowiło zwołane
przez Zygmunta Luksemburskiego do Ratyzbony (niem.
Regensburg) na 21 sierpnia
1434 r. wyjazdowe posiedzenie
uczestników soboru z Bazylei,
z udziałem możnowładców i rycerzy z Czech, zarówno katolików
jak i utrakwistów100. Wydaje się
prawdopodobne, że w tych rozmowach trwających do połowy
1435 r. brał udział także Hynek

Krušina, chociaż nie znalazł się
w dziesięcioosobowym składzie
możnowładców sejmu czeskiego na kongres zwołany przez
Zygmunta do Brna na 2 lipca
1435 r.101
Krušina, jako jeden z czołowych przedstawicieli wyższej
szlachty w Czechach był zapewne obecny przy uroczystym
wjeździe Zygmunta Luksemburskiego do Pragi 23 sierpnia
1436 roku.102 Nie należał jednak
do zaufanych osób w kręgu Zygmunta skoro nie został obdarzony żadnym z wyższych urzędów
w Królestwie. Wśród nominatów
na czoło wysunęli się Hynce Ptaek z Pirkšteina nowy marszałek
dworu oraz Aleš Vřestovský
z Rýzmburka, który otrzymał
stanowisko najwyższego kanclerza 103 . Wartym odnotowania jest fakt, że stanowiskiem
na dworze królewskim został
także wyróżniony 5 październi-

ka 1436 r. wcześniej wymieniony Mikuláš Zajíc z Házmburka,
na zamku Kost. Stał się najwyższym sędzią w Czechach, odpowiedzialnym za agendę sądu
ziemskiego104.
Z dostępnych źródeł i literatury wynika, że cesarz Zygmunt
Luksemburski, w zamian za hołd
lojalności Krušiny wobec swojej
osoby, oddał mu w 1436 roku
w zastaw za 800 kop groszy
praskich dobra zakonu benedyktynów z Vrchlabi leżące przy majątku Hostinné 105,
a w 1437 roku za 2000 kop groszy praskich – Miletin, wcześniej
w posiadana zakonu krzyżackiego. Obok potwierdzenia zapisu na majątku Kumburk trafiły
do niego jako lenna również: zamek w Łomnicy nad Popelkou,
z miasteczkiem Stara Łomnica, część gruntów przy zamku
Rychmburk, miasto Bradlec (miał
je otrzymać już latem 1429 r.106

ale oficjalnie zostało to potwierdzone dopiero w 1437 r. Zastaw
opiewał na sumę 1200 kop
groszy praskich107) oraz zamek
Ebersbach (Adršpach), odziedziczony, podobnie jak Hostinné,
po zamordowanym bracie Janie,
w awanturze ulicznej w Broumovie w 1434 r.108.
Poprawa stanu finansów
czeskiego możnowładcy miała
zapewne wpływ na symboliczny gest wobec małżonki Anny
z Házmburka. Z zapisu z 1437
roku wynika, że otrzymała ona
wyższe zabezpieczenie na majątku Hostinné z tytułu umowy
małżeńskiej. Kwota wzrosła
do 2000 kop gr. praskich109.
Ciąg dalszy nastąpi

Halerz kłodzki z czasów Puty z Czastolowic i Hynka Krušiny. Zdjęcie z zasobów Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Przypisy:
1. W trakcie burzliwych przemian tego okresu, buntowników występujących przeciwko
Kościołowi rzymskiemu nazywano „wyclifowcami” od nazwiska angielskiego duchownego
Johna Wyclifa (1330-1384), zwierzchnika oksfordzkiego Balliol Collage, którego poglądy
w zakresie reformy Kościoła podzielał Jan Hus. Za sprawą kronikarzy piszących o tych
wydarzeniach już w późniejszym okresie, przyjęto wobec nich powszechnie określenie
„husytów”.
2. F. Šmahel, Pan Krušina na Zlaté Hoře: drobná historie malých záhad [w:] Dějiny
a současnost 21, č. 3, (1999), s. 13–16. J. Urban, Hynek Krušina z Lichtenburka a husitská
revoluce, „Folia Historica Bohemica”, 4, 1982, s. 7-47 oraz J. Urban, Lichtenburkové: vzestupy a pády jednoho rodu. Praha, 2003, s. 251-318.
3. http://genealogy.euweb.cz/bohemia/ronov1.html - wgląd 11 lutego 2022 r.
4. Smil z Lichtenburka, rycerz „z bożej miłości”, ur. przed 1220 r., który w ciągu jednej dekady za sprawą odkrytych złóż srebra przy rzece Sazawie, stał się jednym z najbogatszych
panów feudalnych w Czechach. Za J. Urban, Lichtenburkové…, s. 46-80.
5. Ibidem, s. 229
6. W tym czasie otrzymał w zastaw majątek w okolicy Jeleniej Góry. Za Archivum Coronae
Regni Bohemiae V (Praha 2007), s. 119, nr 1365.
7. Ibidem, s. 131, nr 1389.
8. J. Urban, Lichtenburkové…, s. 231.
9. Matką Bočka Starszego z Podiebrad była Eliška z Lichtenburka, córka Hynka „Hajmana“
z Lichtenburka. Za genealogy.euweb.cz/bohemia/ronov1.html, wgląd 11 luty 2022 r.
F. Pelzel, Lebensgeschichte des Römischen und Böhmischen Königs Wenceslaus, cz. 2

(1395 - 1419), Praga 1788, s. 513.
10. J. Urban, Lichtenburkové …, s. 226 - 228
11. Archivum Coronae Regni Bohemiae V, s. 116, nr 1359
12. Ibidem, s. 236.
13. Ibidem, s. 233-238.
14. J. Emler, Libri Confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragnensem per archidiecesim. Liber sextus ab anno 1399 usque ad annum 1410. Praga 1883, s. 251.
15. Był osobą blisko związaną z królem Wacławem IV ale równocześnie zagorzałym zwolennikiem nauk Jana Husa. Po śmierci króla Wacława i w trakcie niepokojów społecznych
w Pradze, stał po stronie królowej wdowy Zofii. Mimo zdeklarowanego przywiązania
no nowych trendów religijnych został „oszczędzony” na stanowisku zastępcy władcy
w Czechach przez Zygmunta Luksemburskiego podczas wysłuchania w Brnie 29 grudnia
1420 r. Cesarz i zarazem król Czech przydzielił mu jednak współrządcę w osobie podkomorzego Wacława z Dubé. Za V.V. Tomek, Dějepis města Prahy, cz. IV, Praha 1879, s. 24-26.
16. Za panowania Wacława IV Luksemburskiego w skład Korony wchodziły: Czechy,
Morawy, Śląsk, Łużyce, Marchia Brandenburgii, Palatynat Reński, Saksonia, Księstwo Luksemburga i wybrane majątki w Niemczech, do rzeki Renu (m. in. Vogtland).
Za F. Palacký, Geschichte von Böhmen, Gröstentheils nach Urkunden und Handschriften,
Tom III, rozdz. 2, s. 2. L. Bobkova, Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně,
Ústí nad Labem 1993 (Acta Universitatis Purkynianae, Studia historica - Monographiae I).
17. V.V. Tomek, Jan Žižka, V Ráji, Praha 1993, reprint z 1879 r., s. 12.
18. F. Palacký, Archiv český I [dalej AČ I] Praha 2003, s. 244.
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19. AČ III, s. 277-278, č. 11.
20. AČ XIV, s. 560, č. 72. Źródło nie podaje czy chodziło o Bočka starszego, czy młodszego.
21. Nabywcą był Jan Městecki posiadający wówczas majątek Heřmanův Městec oraz
połowę majątku w Dobrušce koło Opoczna.
22. F. Volkmer, Hynek Krussina von Lichtenburg, Pfandesherr des Glatzer Landes von
1440 – 1454 [w:] Vierteljahrschrift für Geschichte und Heimatskunde der Grafschaft
Glatz (dalej VGHGG) VII, 1887/1888, s. 148.
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HISTORIA ZAMKU KARPIEŃ W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA
Etymologia nazwy zamku
Karpień (Carpenstein) powstała
od karpia, mobilium herbowego
herbu Glubosów. Druga wersja
nazwy zamku Haus Carpensten
oznaczała rycerską siedzibę
i gniazdo rodowe, a trzecia
występowała w dokumentach
wydawanych w kancelariach
administracji królewskich.
Zbudowany został na Karpiaku w Górach Złotych, na zachód
od Przełęczy Karpowskiej, usadowiony na skalistym, liczącym
775 m n.p.m., jest jedną z najmniej znanych średniowiecznych warowni w Sudetach, przez
którą przechodził drugorzędny
trakt handlowy, będący tzw.
Solną Drogą. Łączył on okrężnie Lądek- Zdrój z Jawornikiem
w księstwie biskupim. Główną
rolą zamku była ochrona traktu
łączącej Pragę z terenami leżącymi na północ i pn. wschód
od Sudetów Wsch., oraz granic
ziemi kłodzkiej. Najprawdopodobniej gród wzniesiono
w XI lub w XII na Karpniaku, a zamek murowany wyrósł na pocz.
XIV wieku. Zamek był początkowo obronną siedzibą rycerską
w mało zabludnianej okolicy,
zbudowany został za zgodą i poleceniem króla Czech po protekcji rodu Gloubus. Według Wehse1
to właśnie do świeżo wzniesionego zamku miał przybyć na ziemię
kłodzką pierwszy reprezentant
tej rodziny i tu założyć gniazdo
rodowe kłodzkiej linii. Świadczy
o tym stosowana w czasach
Glubosów nazwa zamku Haus
Carpensten. Dzięki korzystnym
warunkom usytuowania zamku
w centrum wsi, stał się on ich
administracyjnym ośrodkiem,
z wglądem na Dolina Białej
(Lądeckiej), Dolinę Morawy
oraz częściowo w inne obszary
i przejścia górskie. Karpień, posiadający prawo pieczęci, stanowił
jeden z czterech ośrodków administracyjnych ziemi kłodzkiej
i na pewno stanowił element
w systemie obrony Kotliny.
W 1346 r. król czeski Jan
Luksemburski podarował zamek
czeskiemu rycerzowi Tomaszowi Gloubosowi, o cznym mówi
pierwsza historyczna pisana
wzmianka w źródłach o zamku.
Ród, który objął w posiadanie
gród pieczętował się znakiem

herbowym, przedstawiającym
na tarczy herbowej złotego karpia na błękitnym polu, co uzasadnia dzisiejszą nazwę zamku.
Do dóbr zamkowych w 1 poł.
XIV w. należało 10 wsi, kuźnica,
dziedziczne wójtostwo, oraz cło
w Lądku. Niespełna po ośmiu
latach rezydowania w zamku
przez Tomasza Gloubosa obiekt
zmienił właściciela. W 1354 r.
następca króla Jana Luksemburskiego na tronie praskim –
Karol IV Luksemburski, przekazał
zamek swemu bratu, margrabiemu morawskiemu Janowi,
ale ten właściciel nie posiadł go
zbyt długo. W końcu XIV wieku
i na pocz. XV w. właścicielami
były rodziny Talwitzów, Parchwitzów czy Niemaniców.
W latach 20 - tych XV w.
w Czechach i na Śląsku swoje
piętno odcisnęły wojny husyckie.
Zamek Karpień nie oparł się ich
najazdom. Z przekazu w 1622 r.
dowiadujemy się, że w 1428 roku
zdobyli oni, a następnie zniszczyli
zamek, który przedtem utrzymywali jako swą bazę wypadową
w celach rabunkowych na pobliskie okolice. W 1440 r. ruiny zamku przejął od nich ówczesny posiadacz kłodzkiego Tschastalowitza, a następnie odbudował rycerz
Hinko Kruszyna z Lichnic, jeden
z husyckich dowódców i możnowładca-rabuś posiadający także
zamek Homole koło Dusznik.
Był on typowym raubritterem,
tj. rycerzem – rabusiem, łupiącym
kupieckie tabory, przejeżdżające
przebiegającą u podnóża zamku
Solną Drogą. Kres złodziejskiemu
procederowi położył 15 czerwca
1443 r. książę opawsko - ziębicki
Wilhelm, wraz z biskupem wrocławskim Conradem, gdy stojąc
na czele wojsk sprzymierzonych miast śląskich, opanowali
i zniszczyli zamek podczas akcji
odwetowej. Zamek był później
siedzibą rabusi aż do początku
XV wieku, kiedy zastał ostatecznie i całkowicie zburzony. Już
w XV w. wzmiankowano o ruinach zamku, w 1621 r. był własnością miasta, po tym roku
powrócił do dóbr kameralnych,
a w 1684 roku sprzedany z Talhaim i lasem miastu. Ruiny zamku zastały wykorzystane jako
materiał budulcowy domostw
i budynków uzdrowiskowych

Plan zagospodarowania zamku.

Ruiny zamku Karpień na rycinie G.H. Burghardta z 1736 r.

w Lądku - Zdroju. W początku
XVIII w. budził zainteresowanie
kuracjuszy. W 1847 r. przeprowadzono badania archeologiczne,
a dalsze realizowano w latach
1882 - 1906. Po utworzeniu
Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego, ruiny zamku stopniowo
przystosowywano do celów turystycznych.
Zamek posiadał formę regularną, zbliżoną do czworoboku
z załamanym bokiem południowym. Dziedziniec zamkowy
ograniczony był ze wschodu
domem mieszkalnym feudała,
zaś od północy budynkami za-

łogi. Brama wjazdowa do zamku
była usytuowana w północno zachodnim narożniku murów.
W XV w. w okresie stałych najazdów na zamek dostawiano
od strony zachodniej półkolista dobudówka. Na zachód
od obiektu znajdowało się nieregularne, zdeterminowane
kształtem terenu, otoczone
murem podzamcze, na którym
znajdowały się stajnie. Całość
założenia, tj. zamek i podzamcze, posiadał ok. 74 m długości
i ok. 30 m szerokości. Nie wykluczone, że w miejscu późniejszego zamku istniał początkowo

Ziemia Kłodzka nr 318-320/lipiec-wrzesień 2022
w 1 poł. XIII w. gródek. Zamek,
z kamiennymi murami doprowadzonymi zapewne do 12 m
wysokości,zbudowano na skale
w 2 pol. XIV w. Rozplanowany
na osi wsch-zach. i złożony
z zamku górnego i zamku dolnego (podzamcza). Zaopatrywany był w wodę z dwóch źródeł
na północnym stoku grzbietu
Królikówki i powyżej rozdroża
zamkowego.
W wyniku badań w latach
1882-1906 odsłonięte zostały
piwnice zamku i wnętrza w jego
przyziemiu, gdzie zachowały
się otwory drzwiowe i niektóre
sklepienia kolebkowe. Na podstawie reliktów, W. Wehse w 1883 r.
próbował zrekonstruować zamek
i odtworzyć jego program funkcjonalny. Podczas badań wykopaliskowo – konserwatorskich
znaleziono wówczas wówczas
wiele przedmiotów z żelaza,
w tym części zbroi i broni, przedmioty gliniane, monety, m. in.
denar polski z XV w., oraz liczne
groty strzał i kości
Obwód murów obronnych
zamku górnego wytyczono
na planie nieregularnego pięciokąta, którego zachodni bok wykreślony został łukiem. Od północy usytuowano wjazd wiodący

na mały czworoboczny dziedziniec. Dziedziniec zamknięty
został od zachodu jednokaratową, dwudzielną budowlą,
określaną przez Wehsego jako
Palatium (dom pański), z której
zachowały się według niego piwnica na wina i skład. Od północy
do domu pańskiego przylegała
prostopadle druga, mniejsza,
jednokaratowa, dwudzielna budowla, nazywana przez Wehsego
Kemenate, będąca domem żony
właściciela zamku i jej dworu.
Z budynku tego, ograniczającego dziedziniec od północny
i sięgającego bramy wjazdowej,
zachowały się według Wehsego
kuchnia i pralnia ( Waschkuche).
Od południa dziedziniec wydzielony był murem obronnym,
a od zachodu według w/w wieżą
strażniczo - obronną ( Wartturm),
założonej na planie odcinka
koła, dostępną przez zewnętrzną klatkę schodową usytuowaną w odrębnej przybudówce.
Ta część zamku, datowana
na XV w., uznawana była a przez
Wahsego jako basteja.3 Oprócz
budynków murowanych w górnym zamku wg. Lutscha były też
budynki drewniane. Część budynków miała drewniane stropy,
a dachy były kryte gontem. Po-
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Widokówka przedstawiająca zamek Karpień na rycinie.

niżej zamku górnego znajdował
się zamek dolny (podzamcze),
mający nieregularny zarys budowy. Na tym wykutym w skale
dziedzińcu znajdowały się budynki gospodarcze, stajnie domy
dla załogi zamku i czeladzi. Całe
założenie obiegał pas gruntu, wydzielony zewnętrznym murem,
określany jako międzymurze
(Zwingerhof ). Tak oto został
zakreślony układ przestrzenny
zamku według ustaleń arche-

ologicznych, w znacznej mierze,
ze względu na bardzo skromny
zasób źródeł pisanych.
Zarówno Wehse jak i Hegehort, którzy prowadzili prace,
które dziś nazwiemy archeologiczne, próbowali określić styl
zamku. Wehse użył określenie –
styl okrągłołuczny (Rundbogenstil), a Hegehorst, opierając się
na formach otworów, uznał, że
zamek został wzniesiony w stylu
romańskim.

Przypisy:
1. Karl Wehse – (ur. 16 X 1842 i zm. 2 X 1910 w Lądku), pochodził z lądeckiej rodziny
lekarskiej. Początkowo lekarz zdrojowy, potem radny i w końcu burmistrz w latach 18881910. Działał aktywnie w sferze organizacyjnej, informacyjnej i naukowej nie tylko w skali

lokalnej. Wydał kilka książek, w tym monografię zamku Karpień.
2. Słownik geografii turystycznej Sudetów, Wrocław 1993., T. 17. s., 100-102.
3. Słownik geografii turystycznej Sudetów, Wrocław 1993., T. 17. s., 102.
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Szkic rekonstrukcji zamku Karpień.
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BUKOWINA KŁODZKA – WCZORAJ I DZIŚ
Bukowina w przeszłości, jako
wieś, stanowiła odrębną jednostkę administracyjną. Wcześniej
w 1477 roku, była czeską osadą
i należała do pobliskiej wsi Pstrążna. W 1787 roku na Bukowinie
znajdowały się tylko cztery domy.
Dopiero na przełomie XVIII/XIX
wieku osada zaczęła się rozwijać dzięki odkryciu złóż węgla
kamiennego w Pstrążnej, a także ze względu na swoje położenie geograficzne w bliskości
Błędnych Skał. W następstwie
wojny siedmioletniej w 1763
roku katolicka Austria utraciła
tę część ziem na rzecz protestanckich Prus. Z Czech ruszyła
fala emigracji religijnej i osiedlała się na Pstrążnej i Bukowinie.
Pierwsze rodziny, pochodzące
z okolic Hradca Kralove, nosiły
nazwiska: Duchač (Duchatsch),
Kolačny (Kollatchny), Cvikyř
(Zwikirsch), Mesner (Messner),
Semerak, Širlo (Schirlo). Według
różnych źródeł wieś posiadała
około 25 domostw. Szczególnie
zapamiętany był ród Duchaczów.
Członkowie tej rodziny od trzech
pokoleń byli przewodnikami
po Błędnych Skałach i jednocześnie prowadzili gościniec wraz
bazą hotelową dla turystów.
Budynek , jako jeden z nielicznych, znajduje się do tej pory
na Bukowinie.
Na potrzeby ożywionego
ruchu turystycznego postanowiono wybudować jeszcze jeden
hotel. Inicjatorami i jednocześnie
sponsorami tego przedsięwzięcia
byli: Pastor luterański Wilhelm

Hotel Duchaczów (Gasthaus zu den Felsen)

Panorama Bukowiny z ok. 1920 roku

Poppe, który w tym czasie sprawował opiekę duszpasterską
w Pstrążnej, trzej bukowińscy Cvikyře i pstrążniański starosta Adolf
Cvikyř. W 1906 roku hotel został
uroczyście otwarty i nadano mu
nazwę „Felsenhotel” (Skalny hotel). Właściciele nie prowadzili
sami działalności, lecz wynajęli
hotel Frantiśkovi Cvikyřovi. Był
to pokaźny budynek, o pięknej
architekturze, który spełniał
wszelkie oczekiwania gości.
Dużą atrakcją hotelu były dorożki. Jadąc drogą do Kudowy,
goście mogli podziwiać piękne
krajobrazy i korzystać z dóbr rozwijającego się uzdrowiska. Niestety, w wyniku pierwszej wojny
światowej ilość turystów znacznie zmalała. Jeszcze gorzej było

po wojnie, kiedy nastała inflacja.
W związku z tym postanowiono
sprzedać hotel. W roku 1922
przeszedł on w ręce misjonarzy
i funkcjonował jako dom misyjny
(Misionshaus) dla południowo –
wschodniej Europy, w którym
przebywali młodzi ludzie z krajów słowiańskich, kształcący się
na przyszłych misjonarzy. Dom
prowadzony był przez Martina
Urbana. W seminarium teologicznym miał wykłady pastor Martin
Hoffmann. W 1927 roku, podczas
burzy, budynek niemalże cały
spłonął. Na zgliszczach ostał się
nienaruszony werset z Biblii. Potraktowano to jako znak od Boga
i odbudowano w szybkim tempie Misionshaus. Jego wnętrze
zostało zmodernizowane i dostosowane do potrzeb młodych
misjonarzy. Ciekawostką jest fakt,
że pokoje nosiły nazwę dużych
miast lub stolic, skąd pochodzili
wychowankowie, np. Praga, Budapeszt, Brno, Kraków, itd.
W 1933 roku wprowadzono
niemiecką nazwę dla tej miejscowości Tannhűbel. Oprócz hoteli, na Bukowinie znajdowała się
pokaźna leśniczówka (Főrsterei)
i dom celny (Zollhaus). Mieszkańcy Bukowiny żyli bardzo skromnie. Posiadali małe, karłowate
gospodarstwa, ogródki i sady.
Przy każdym domu była pasieka. Zimą zajmowali się tkaniem
i innym rękodziełem. Niektórzy
otrzymali zatrudnienie w tutejszych hotelach. Na Bukowinie
nie było kościoła, więc ludność

uczęszczała na nabożeństwa
do Pstrążnej. Dzieci chodziły
do pstrążniańskiej szkoły.
Po wojnie Bukowina weszła
w skład państwa polskiego.
Podobnie jak do Pstrążnej, zaczęła napływać tutaj ludność
ze wschodniej i centralnej Polski. Tubylcy uciekli do pobliskich
miejscowości czeskich. Z rdzennych mieszkańców nikt nie pozostał na Bukowinie. Wieś wyludniła się. Z 25 domów pozostało
jedynie siedem, zamieszkałych
przez osiedleńców. Inne budynki
zniszczono i rozburzono.
W latach 50-tych dom misyjny przejął Wydział Zdrowia
z Wrocławia i zorganizował
prewentorium dla dzieci
w celu zapobiegania chorobom
górnych dróg oddechowych.
Prewentorium podlegało bezpośrednio Zespołowi Opieki
nad Matką i Dzieckiem
we Wrocławiu. W 1971 roku
dyrektor Bronisław Kamiński
otworzył sanatorium „Marzanka” w Czermnej, które podlegało
pod Wojewódzki Wydział Zdrowia we Wrocławiu. Z chwilą utworzenia Województwa Wałbrzyskiego, obie jednostki połączono
i powstał Zespół Rehabilitacyjny
dla Dzieci „Czermna-Bukowina”.
Ze względu na zły stan budynku
oraz nieprzystosowanie do wymagań służby zdrowia, prewentorium w Bukowinie zaniechało
działalność. W 1976 roku Bronisław Kamiński został wicedyrektorem w Zespole Klinik Akademii
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Medycznej we Wrocławiu. Jednak
losy sanatorium w Bukowinie nie
były mu obojętne. Po rozmowie
z Lekarzem Wojewódzkim, postanowił wznowić działalność sanatorium, poszukując jednocześnie
dobrego programu leczniczego
dla obiektu. W tym celu zwrócił
się do profesor Janiny Bogusławskiej-Jaworskiej, ówczesnej
kierownik Kliniki Hematologii
Pediatrycznej we Wrocławiu,
która wraz z profesor Romą Rokicką-Milewską (Kierownik Kliniki Hematologii Pediatrycznej
w Warszawie) i profesor Krystyną Bożkową – dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
opracowały tenże program.
Program został zaakceptowany
przez Lekarza Wojewódzkiego
i w 1985 roku Dyrektor Kamiński
powrócił do Kudowy, aby realizować jego założenia. Był to zacny cel i pewnego rodzaju misja
dla domu, który niegdyś szkolił
misjonarzy, a teraz miał uzdra-

wiać ciężko chore dzieci. Pełną
parą ruszyły prace remontowe,
a także rozbudowa budynku.
Dzięki wielkiej determinacji, nie
zważając na trudności i przeszkody, dyrektor Bronisław Kamiński
doprowadził do otwarcia Szpitala
Rehabilitacyjnego Hematologicznego dla Dzieci. Jego zaangażowanie, poświęcenie, oddanie
dla dobra sprawy sprawiły, że
chore dzieci otrzymały szansę na spędzenie pięknych dni
w malowniczo położonym obiekcie. „Orlik”, bo taką nazwę otrzymał obiekt (od rośliny – orlika,
która występuje w okolicach
szpitala).Został otwarty 1 października 1990 roku i funkcjonuje
do dnia dzisiejszego.
Bukowina niegdyś była ważnym punktem turystycznym.
Oferowała wędrowcom noclegi, posiłki, przewodnika w góry.
Podczas pobytu w gościńcach
można było usłyszeć od miejscowych ludowe gawędy, które
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przetrwały do dziś. O opowiadaniach z czeskiego zakątka pisze
pani Eva Koudelkova w książce
pt. „Od Homole k Hejšowinĕ”. Dziś
mała osada przeżywa stagnację.
Od czasu do czasu pojawiają się

Szpital Orlik – obecnie

Hotel Skalny(Felsenhotel) z 1906 roku

Dom Misyjny (Misionshaus)

Dom Misyjny po pożarze

Leśniczówka na Bukowinie

wędrowcy, przemierzający szlaki
turystyczne. Życie na Bukowinie
toczy się dzięki „Orlikowi”, do którego przyjeżdżają dzieci i rodzice.
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PROF. JANINA BOGUSŁAWSKA-JAWORSKA I „ORLIK”
23 sierpnia 2022 r. w Szpitalu
Rehabilitacyjnym Hematologicznym dla Dzieci „Orlik” w Kudowie
Zdroju uczczono pamięć prof. Janiny Bogusławskiej-Jaworskiej
w dwudziestolecie Jej śmierci.
Prof. Janina BogusławskaJaworska na fotografii
obrazowej w „Orliku”
Gospodarzem uroczystości
był Prezes Zarządu Spółki „Sanatoria Dolnoślaskie” w Sokołowsku
Tomasz Maciejowski. Na uroczystość przybyła dr Marzena Jaworska - przedstawiciel Rodziny,
prof. Alicja Chybicka - Senator
RP, prof. Krzysztof Kałwak – Kierownik Kliniki Transplantologii
Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu,
Krzysztof Tuduj - były pacjent
„Orlika”, obecnie Poseł na Sejm,
Burmistrz Kudowy Zdroju Aneta Potoczna, Ks. Romuald Brudnowski – miejscowy Proboszcz
i kapelan „Orlika” oraz pracownicy
„Orlika”. Przypomnijmy rolę prof.
Janiny Bogusławskiej-Jaworskiej
w utworzeniu i działalności
„Orlika”.
Lecznictwo
hematologiczne
Miałem w życiu szczęście
uczestniczyć w organizacji szpitala „Orlik”, przypadło mi zadanie budowy tego szpitala, znam

więc wszystkich uczestników
i współtwórców tego dzieła,
a największą rolę pełniła właśnie
prof. Janina Bogusławska-Jaworska. Opis budowy „Orlika” poprzedzę kilkoma porządkującymi
informacjami. „Orlik” powstał
w Zespole Rehabilitacyjnym
dla Dzieci „Czermna-Bukowina”
w Kudowie Zdroju, w którym
funkcjonowało sanatorium
dla dzieci „Marzanka”, a które
organizwałem i uruchomiłem
w 1971r., jako jednostkę podległą Wydziałowi Zdrowia i Opieki
Społecznej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w leczeniu dzieci z chorobami górnych
dróg oddechowych. W organizacji tego sanatorium korzystałem z rad wybitnego pediatry
prof. Tadeusza Nowakowskiego,
Kierownika Kliniki Pediatrycznej
przy ul. Wrońskiego we Wrocławiu. W 1976r. przeprowadziłem
się do Wrocławia i objąłem stanowisko Wicedyrektora w Państwowym Szpitalu Klinicznym
Nr 1. W tym wielkim kompleksie klinicznym, poza 17 klinikami, zakładami teoretycznymi,
medycyną sądową i anatomią
patologiczną, przychodniami,
poradniami, mieliśmy także hotele pielęgniarskie dla wszystkich
pozostałych szpitali klinicznych.
Odwiedzając prof. Nowakowskiego zauważyłem bardzo trudne
warunki lokalowe dzieci chorych
hematologicznie. Prof. Janina
Bogusławska –Jaworska chcąc
radykalnie poprawić warunki

Dzieci odsłaniaqją fotografię obrazową prof.Janiny Bogusławskiej-Jaworskiej

Prof. Janina Bogusławska-Jaworska na zdjęciu obrazowym w „Orliku”.

lokalowe tej kliniki, zwróciła się
do mnie o przekazanie na jej
klinikę budyku przy ul. Bujwida
44, zajmowanego dotąd na hotel pielęgniarski. Postanowiliśmy
spełnić to życzenie, pokonaliśmy
duże trudnosci mieszkaniowe,
a pielęgniarki zajmujące tam
mieszkania zasługują na najwyższy szacunek za dzielne znoszenie niewygód przenoszenia
w nowe miejsca zamieszkania.
W obiekcie przy ulicy Bujwida 44,
prof. Bogusławska-Jaworska zorganizowała, ze swoim zespołem,
świetnie funkcjonującą Klinikę
Hematologii Pediatrycznej. Ta

współpraca wkrótce przyniosła dalsze owoce. W 1984 roku,
dr Władysław Maciej Raniewicz,
Lekarz Wojewódzki w Wałbrzychu, w przypadkowej rozmowie
ze mną powiedział, że do sanatorium „Marzanka” w Kudowie
dołączono obiekt na Bukowinie,
po dawnym prewentorium dla
dzieci z m.Wrocławia, teraz poszukiwał jakiegoś profilu dla
tego obiektu, znajdujacego się
wprawdzie w bardzo złym stanie technicznym, ale położonego
w dobrym miejscu dla leczenia
dzieci. Od razu pomyślałem
o dzieciach chorych hemato-

Poseł Krzysztof Tuduj przemawia w „Orliku” 23.VIII.2022 r.
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logicznie, dla których dotąd
nie było żadnego ośrodka rehabilitacyjnego. Powiedziałem
dr Raniewiczowi, że mógłby m o t y m p o roz m aw i a ć
z prof. Bogusławską–Jaworską,
pomysł akceptował. Po niedługim czasie, prof. Bogusławska-Jaworska przekazała mi taki
projekt, który skonsultowała
z prof. Krystyną Boźkową – ówczesnym Dyrektorem Instytutu
Matki i Dziecka w Warszawie
oraz z Kierowniczką Kliniki
Hematologii Pediatrycznej
w Warszawie prof. Romą RokickąMilewską. Wojewódzki Wydział
Zdrowia w Wałbrzychu przyjął
projekt i w styczniu 1986 r. zostałem zatrudniony jako dyrektor Zespołu „Czermna-Bukowina”
do zrealizowania programu
„Orlika”.
Budynek na Bukowinie
przed rrozpoczęciem
remontu i rozbudowy
„Orlika”
Miałem wyjątkowo komfortową sytuację, że najważniejsze zagadnienia merytoryczne
w przygotowaniu Szpitala „Orlik”
wzięła na siebie prof. Bogusławska-Jaworska, wybitny liczący się
w Europie hematolog i w krótkim
czasie wszystkie kliniki hematologii pediatrycznej wspierały
ten projekt. Szybko powstawały nowe obiekty na kudowskiej
Bukowinie. Środki finansowe
płynęły nie tylko w Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu, ale
również od stowarzyszeń, fundacji, osób prywatnych oraz od
wpierającego nas stowarzyszenia
w Akwizgranie w Niemczech, któremu przewodniczył dr Gottfried
von Kirchbach, zaprzyjaźniony
z prof. Bogusławską –Jaworską. Budowę odwiedzali lekarze wojewódzcy dr Władysław
Raniewicz i dr Witold Rejdych,
ale także Wojewodowie Władysław Piotrowski i Henryk
Gołębiewski, zaproszono mnie
na Komisję Sejmową Zdrowia
do poinformowania o tym projekcie. Do Rady Społecznej weszli
znakomici obywatele Dolnego
Śląska, z późniejszym Marszałkiem Dolnoślaskim Henrykiem
Gołębiewskim, późniejszym
Wiceprzewodniczącym Sejmiku
Dolnośląskiego Julianem Golakiem, a Radzie tej przewodniczył
inż. Leszek Skrzypczak z Dusznik.
Główną rolę pełniła Rada Kon-

sultantów Klinicznych – zbierająca się raz lub dwa razy w roku,
w skład której wchodzili przedstawiciele wszystkich Klinik Hematologii Pediatrycznej w Polsce,
profesoroweie i doktorzy hematologii, a Przewodniczącym Rady
była prof. Janina BogusławskaJaworska.
Szpital „Orlik” otworzony
został 1 października 1990 roku
turnusem dzieci z okolic Czarnobyla na Ukrainie. Turnus ten
sfinansował Pax Christi z Danii.
Na posiedzenia Rady Konsultantów Klinicznych przjeżdżali lekarze z innych krajów, a częstym
gościem był kierownik kliniki
hematologii w Wiedniu, który
marzył o tym, by mieć taki „Orlik” w Austrii. Słowo „białaczka”
brzmiało wtedy bardzo groźnie
i wszyscy pracownicy „Orlika” silnie przeżywali te widoki i nowe
zadania. Nawiązaliśmy kontakty
z Polskim Towarzystwem Schweitzerowskim i w ramach programu tego Towarzystwa zorganizowaliśmy w latach 1991 -1992
Studium Rehabilitacji Dzieci
z Chorobami Krwi – dla wszystkich prawcowników „Orlika”,
bez względu na to, jaką kto
pełnił funkcję, a więc od dozorcy
do dyrektora. Najczęstszym szkolącym była prof. Alicja Chybicka,
ówczesny faktyczny zastępca
prof. Janiny Bogusłwskiej-Jaworskiej, późniejszy kierownik
Kliniki i znany Senator RP.
Ludzie i środowisko
Prof. Janina BogusłwskaJaworska , dokonując wyboru
kudowskiej Bukowiny na miejsce lecznictwa rehabilitacyjnego
w hematologii, podkreślała
walory klimatyczne tego miejsca, czyste powietrze, słaby samochodowy ruch turystyczny
na Bukowinę i wysokość 700 m
npm, optymalna dla procesów
krwiotwórczych. Przed rozpoczęciem budowy „Orlika” sprowadziłem z Niemiec wybitego
ekologa dr Kristiana von Vistinghausena do uważnego zbadania całej Bukowiny, czy nie ma tu
jakichś szkodliwych oddziaływań
promieniowania, jaskichś zadawnionych zanieczyszczeń, czegoś,
co mogłoby być przeszkodą
w leczeniu. Uważne ponad tydzień trwajace badania wykazały,
że środowisko jest czyste i dobre.
Następnie udaliśmy się z prof. Bogusławską-Jaworską do wybitego
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polskiego ekologa i hermatologa prof. Juliana Aleksandrowicza
do Krakowa, by zasięgnąć jego
porad co do dalszego sposobu
zagospodarowania otoczenia
szpitala, ochrony środowiska
i żywienia chorych. Po tych rozmowach uzgodniliśmy z władzami miasta Kudowy, że w gospodarce przestrzennej w obrębie
Bukowiny nie będzie można
budować i uruchamiać innych
osrodków leczenia, turystyki
i wypoczynku, oprócz szpitala „Orlik”, że nie będzie zgody
na budowę jakichkolwiek pensjonatów, a domy mieszkalne można będzie wznosić tylko na tych
działkach , na których były domy
i są ślady fundamentów. Ograniczenia takie stały się konieczne
dla ochrony środowiska wokoło
szpitala, dla ograniczania ruchu
samochodowego w strefie szpitala, wreszcie dla oszczędnego
używania ograniczonych tu ilości
wody, tworzenia śmieci i ścieków,
a także potrzeby ograniczania
ruchu kołowego na wąskiej i pełnej zakrętów drodze od Pstrążnej
do Bukowiny, szczególnie
w warunkach zimowych, gdy są
tu duże opady śniegu. Chorób
hematologicznych jest wiele
i często wiążą się ze środowiskiem życia. Wystarczy nawet
powierzchowne spojrzenie
na przyczyny wielu z tych chorób, by dostrzec wpływ środowiska. Istnieje wiele takich miejsc,
nawet w udrowiskach, na przykład skrzyżowanie ulic przed
byłym sanatorium wojskowym
w Kudowie-Zdroju, gdzie brak
ronda powoduje długie kolejki
stojących samochodów, wytwarzających znaczne ilości spalin,
dymiących na niskim biegu, przy
dodawaniu gazu w zwolnionym
ruchu do zjazdu ze skrzyżowania. Zagęszczenie spalin wzrasta,
a dzieje się to obok przedszkola.
Tak bywa w bardzo wielu miejscach w różnych miejscowociach
i to ma wpływ na nasze zdrowie.
Mówiąc o chorobach hematologicznych powinniśmy zaostrzać
naszą czujność na jakość środowiska życia.
Przy budowie szpitala „Orlik”
ujawniły się postawy wybitnie
prospołeczne, o wielkiej wartości moralnej. Już na początku
budowy trzeba było wykonać
drogę od Pstrążnej do Bukowiny,
bowiem była ona tak zniszczona
i pełna dziur, że utrudnione było
zwykłe dowożenie matariałow,
a kudowscy taksówkarze nawet

odmawiali jazdy na Bukowinę.
W rozmowach z władzami miasta
wzięliśmy na siebie pokrycie połowy kosztów materiałów i robocizny oraz koszty nadzoru technicznego. Inż. Józef Markiewicz,
jako inspektor nadzoru troszczył
się o jakość masy asfaltowej
i drobiazgowo pilnował wszystkich czynności w podkładach
pod asfalt. Po bardzo dobrze
wykonanym nadzorze odmówił przyjęcia wynagrodzenia,
poprosił, by potraktować jego
działania jako pracę społeczną.
Wyznał przy tym swoje filozoficzne uzasadnienie takiej postawy: powiedział, że pochodzi
z Bukowiny rumuńskiej, był
drogomistrzem królewskim,
pierwszą w życiu drogę budował
na Bukowinie i teraz powiedział:
zbudowałem ostatnią w życiu
drogę też na Bukowinę. Niedługo
potem - zmarł. Pozostał w pamięci tego miejsca jako piękny
człowiek, nawet wystąpiliśmy
do ówczesnego Urzędu Miasta
o nazwanie tego odcinka drogi – od Pstrążnej do Bukowiny
– „Drogą inż. Józefa Markiewicza”.
Wniosek ten – nie załatwiony jest nadal aktualny. Przypomnijmy, że inż. Józef Markiewicz naprawiał po wojnie niemal wszystkie kudowskie ulice, zakopywał
w ulicach pamiątki, by tak symbolicznie - po wojnie - utrwalać
polskość, i trzeba mieć nadzieję,
że doczeka się kiedyś godnego
upamiętnienia. Dodajmy przy
tym, że również zrezygnowali
z honorariów finansowych dr Kristian von Vistinghausen, wszyscy
klinicyści z Rady Konsultantów
Klinicznych, a prof. Bogusławska-Jaworska za trudną i odpowiedzialną pracę programowania
i porad na rzecz „Orlika” nigdy
nie wzięła ani złotówki.
Wdzięczna pamięć
Miło stwierdzić, że w naszym
otoczeniu ludzka wdzięczność
nie gaśnie, a piękne gesty upamiętniania wzmacniają ludzkie
serca i wiarę w wyższe wartości
duchowe. 23 sierpnia 2022 r.
byliśmy świadkami w „Orliku”,
gdy wdzięczny pacjent , który wyszedł z trudnego stanu
zdrowia, będąc w „Orliku” aż
na trzynastu turnusach, uratowany, nie zapomniał o tych, którzy
pomogli w uratowaniu zdrowia
i życia. Tym pacjentem okazał się
Krzysztof Tuduj z Wrocławia, któ-
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ry po leczeniu w „Orliku” ukończył studia wyższe, i obecnie jest
Posłem na Sejm. W 2022 roku,
w dwudziestą rocznicę śmierci prof. Janiny BogusławskiejJaworskiej zaprosił lekarzy,
pracowników, Prezesa Zarządu „Orlika” Tomasza Maciejowskiego, pracowników
„Orlika” dawnych i obecnych –
do uczczenia pamięci prof., Janiny Bogusłwskiej-Jaworskiej
przez uroczyste wywieszenie
w godnym miejscu w „Orliku”
wielkiego zdjecia prof. Janiny Bogusławskiej-Jaworskiej , w stroju
akademickim z odznaczeniami
państwowymi i wygłoszenie
wspomnień o Jej zsasługach
w utworzeniu i działalności „Orlika”.
Ta piękna uroczystość stała
się także okazją do zaprezentowania obecnego stanu „Orlika”
i jego znaczenia w lecznictwie
hematologicznym w Polsce.
Udział Burmistrza Kudowy Zdroju Anety Potocznej i zło-

żone przez nią wyrazy uznania
kierownictwu „Orlika”, potwierdzają ważność jego funkcjonowania i troskę władz o ten
ważny w Polsce szpital. Obecny
kierownik Kliniki we Wrocławiu
prof. Krzysztof Kałwak wysoko
ocenił leczenie rehabilitacyjne
w „Orliku”, gratulował Przezesowi Zarządu dobrego zarządzania, a prof. Alicja Chybicka
przybliżyła zebranym postać
prof. Janiny Bogusławskiej –
Jaworskiej, Jej wkład w rozwój
lecznictwa hematologicznego
i zasadniczą rolę w powstaniu
ważnego w tym lecznictwie
i dobrze prowadzonego szpitala „Orlik”. Poseł Krzysztof Tuduj
oddał hołd prof. Janinie Bogusłwskiej-Jaworskiej, dziękował
za uratowanie zdrowia i życia,
wyraził nadzieję,że utrwalenie
pamięci tej wspaniałej postaci
umocni „Orlik” i jego personel,
i doda wiary pacjentom i ich rodzinom w odzyskanie zdrowia
i sił, tak, jak to się stało w jego

sytuacji. Uroczystego odsłoniecia pięknej fotografii obrazowej
dokonały dzieci leczone w „Orliku”, wykonały to z przejęciem
i z wdzięcznością. „Orlik” działa
już trzydzieści dwa lata. Pomógł
wielu tysiącom dzieci. Życzymy
„Orlikowi”, by pod wielkim patronatem prof. Janiny Bogusłwskiej Jaworskiej i Jej uczonych współpracowników - nadal przynosił
zdrowie i nadzieję.
Posłowie
Na wieść, że w „Orliku” została uroczyście zawieszona fotografia prof.Janiny Bogusławskiej-Jaworskiej, pojawiły się
sympatyczne wypowiedzi. Julian
Golak z Nowej Rudy wspomina,
że około 1995 r. przybył do „Orlika” do prof. Janiny Bogusławskiej-Jaworskiej w poszukiwaniu
pomocy dla dziecka z Białorusi
chorego na białaczkę. Pani Profesor zajęła się dzieckiem tak jak
polskim, jak własnym, bardzo

się zaangażowała w tę pomoc.
Pan Julian włączył do pomocy
niemieckich przyjaciół, którzy
wysłali samolotem szpik dla
tego chłopca. Powiedział, że
autorytet prof. Bogusławskiej –
Jaworskiej otwierał trudne drzwi.
Pani Profesor nie miała łatwego
życia, często szła pod wiatr, który
z opóźnieniem dmuchał w jej żagle. Pełna energii, nie odczuwała
upływu czasu. Gdy wywiązała
się u niej choroba nowotworowa, wyjechała na leczenie
do Instytutu Carrerasa do Lipska.
Całą grupą pracowników „Orlika” pojechaliśmy do Lipska, by
odwiedzić chorą Panią Prefesor.
Powróciła do Wrocławia, zmarła
w 2002 roku, mając 72 lata. Nie
zapominamy wielkiego wkładu
prof. Janiny Bogusławskiej-Jaworskiej w ratowanie chorych
dzieci, w rozwój hematologii; pozostaje w pamięci kudowskiego
uzdrowiska jako wielki człowiek,
wybitny uczony i zasłużony wzorowy opiekuńczy lekarz.

Szpital „Orlik” po zakończeniu budowy w 1992 r. Głównym wykonawcą budowlanym był Leszek Petruk. Inspektor nadzoru inż. Jan Kamiński. Zdjęcie z samolotu wykonał Rafał Gałecki.
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Wioleta Suzańska

EWANGELICY REFORMOWANI W PSTRĄŻNEJ PO II WOJNIE
ŚWIATOWEJ
Parafia ewangelicko-reformowana w Pstrążnej, o tradycjach
i korzeniach czeskobraterskich,
do roku 1945 znajdowała się
w granicach Niemiec i podlegała
Konsystorzowi Kościoła Ewangelickiego we Wrocławiu. Po przyłączeniu Dolnego Śląska do Polski
parafia musiała podjąć decyzję
co do swoich dalszych losów.
Na Ogólnym Zgromadzeniu
Zboru w 1947 roku zdecydowano przyłączyć zbór do Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego
w Polsce. Wysłano wtedy oficjalną prośbę do Konsystorza
w Warszawie o włączenie parafii
w Pstrążnej w strukturę Kościoła.
Od tego momentu parafia ewangelicko-reformowana w Pstrążnej
znalazła się pod opieką prawną
Konsystorza w Warszawie.
W latach powojennych posługę duszpasterską sprawowali już
duchowni polscy, przyjeżdżający
do Pstrążnej i Strzelina (druga parafia ewangelicko-reformowana
na Dolnym Śląsku) często z odległych miejsc, w których mieściła się ich parafia. W tym czasie
opiekę duszpasterską sprawowali
kolejno: ks. Władysław Paschalis z Warszawy, ks. Paweł Fibich
z Żychlina, ks. Zdzisław Tranda
z Zelowa, ks. Mirosław Danysz,
kaznodzieja świecki Władysław
Scholl i ks. Mirosław Jelinek
z Zelowa – administrator parafii w Pstrążnej do roku 1998.
Nabożeństwa odbywały się raz
w miesiącu, jako że parafia nie
posiadała stałego duchownego
na miejscu.
W tym czasie istniał jeszcze
budynek kościelny (niegdyś
szkoła ewangelicka) i plebania
z pierwszej połowy XIX wieku z salami katechetycznymi,
salą zborową i mieszkaniem
pastora. Rokrocznie odbywały
się tam kursy katechetyczne,
kolonie dla dzieci i obozy młodzieżowe. Opiekę duszpasterską
sprawował ks. Zdzisław Tranda.
W latach 50-tych plebania przeszła w ręce przedsiębiorstwa
Elektrocarbon z Tarnowskich
Gór, następnie budynek przejęła firma Dolmel z Wrocławia.
W tym czasie poczyniono remont
byłej plebanii, przystosowując
go na dom wczasowy. Miejsco-

wa ludność została zatrudniona
do prac remontowych, a potem jako pomoc przy obsłudze
w tymże domu. Niestety, w noc
sylwestrową 1968 roku, dom
wczasowy spłonął i ostatecznie
został zburzony. Nigdy już nie
poczyniono starania o jego odbudowę.
Od 1978 roku kolonie i obozy
dla dzieci i młodzieży ewangelickiej zaczęto organizować pod
namiotami, na łące mojej babci
Zofii Zwikirsch. Panująca władza
czyniła wiele trudności i wręcz
wrogo nastawiona była do tego
typu przedsięwzięć. Mniejszość
wyznaniowa o korzeniach czeskich, znajdująca się tuż przy
granicy, postrzegana była jak
pewnego rodzaju zagrożenie.
Każdy pastor przyjeżdżający
na nabożeństwa, musiał zgłaszać
swój pobyt w strażnicy WOP.
Podobnie było z uczestnikami
obozów. Opiekunami grup obozowych byli studenci teologii,
a także duchowni. Mimo różnych
trudności młodzież chętnie przyjeżdżała z odległych parafii, aby
wspólnie ze sobą przebywać. Warunki były iście obozowe. Uczestnicy sami przygotowywali posiłki,
a za łazienkę służyła stara wanna
aluminiowa. Dom babci Zofii stał
otworem i w każdej chwili można
było liczyć na pomoc. W trakcie
pobytu na obozie, młodzież chodziła na wycieczki krajoznawcze,
pomagała w porządkowaniu
cmentarza i kościoła, uczestniczyła w godzinach biblijnych
i nabożeństwach, odwiedzała
również starszych ludzi w zborze.
Niejednokrotnie dzieci z Pstrążnej brały udział w życiu obozowym. Obozy stały się tradycją
i były organizowane rokrocznie
w okresie wakacyjnym.
W latach 80-tych do Konsystorza w Warszawie zaczęła
napływać pomoc z zagranicy,
głównie z Niemiec, Holandii
i Belgii. Odpowiednia komisja
zajmowała się sprawiedliwym
podziałem darów i przekazywała je do poszczególnych parafii.
Niewątpliwie było to ogromne
wsparcie nie tylko dla parafian,
ale również dla mieszkańców
Pstrążnej. Kolegium Kościelne
rozdawało żywność, odzież,

Dom parafialny kościoła ewangelicko-reformowanego w Pstrążnej (1937 r.)

Konfirmacja Fabiana Suzańskiego udzielana przez ks. Michała Jabłońkiego

środki czystości ludziom, którzy tego najbardziej potrzebowali. Władysław Scholl, ówczesny
opiekun duchowy, regularnie
i z poświęceniem przyjeżdżał
do Pstrążnej, aby wspomóc duchowo i materialnie mały zbór.
W czer wcu 1995 rok u,
po prawie pięćdziesięciu latach
od wyjazdu ostatniego pastora
Martina Hoffmanna, nastąpiła
instalacja na stałe księdza Michała Jabłońskiego. Młody pastor, pełen zapału, tchnął życie
w mały zbór. Ze względu
na swoją otwartość i serdeczność
zyskał sympatię nie tylko wiernych, ale także osób spoza parafii.
Brał czynny udział w życiu Pstrąż-

nej, a także Kudowy – Zdroju
i poblisk ich miejscowości
czeskich. Oprócz pełnienia
funkcji duchownego, uczył
również języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Kudowie - Zdroju
i w Szpitalu Rehabilitacyjnym
dla Dzieci „Orlik” w Bukowinie.
Na nabożeństwa zaczęli przychodzić nie tylko parafianie, ale
również Czesi, którzy niegdyś
mieszkali w Pstrążnej, bądź
mieli tu swoich przodków. Często pojawiali się również ludzie
innych wyznań. Pastor Jabłoński
współpracował z duchownymi
czeskimi, m.in. z ks. Jaromirem
Stradalem, z ks. Michałem Kittą.
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W trakcie posługi duszpasterskiej
w Pstrążnej i Strzelinie trzykrotnie odwiedził wraz z pastorem
Kittą ks. Martina Hoffmanna
w Bisses. Były to spotkania bardzo budujące i pokrzepiające.
Ks. Hoffmann, jako człowiek głębokiej wiary, wywarł ogromny
wpływ na przyszłe pokolenia
duchownych ewangelickich.
Za sprawą ks. Michała Jabłońskiego został wyremontowany budynek, należący niegdyś
do ewangelickiej rodziny Beneszów. Potomkowie rodu Beneszów do tej pory mieszkają
w Czechach i często odwiedzają Pstrążną. Po wojnie budynek
przechodził w ręce kolejnych
właścicieli i jego wygląd był
w stanie opłakanym. W roku 1989
Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego wykupił
dom z myślą o wyremontowaniu
i zaadoptowaniu go na cele parafii. „Kalwinkę”, bo tak nazwano
dom na cześć reformatora Jana
Kalwina, remontowano kilka lat.
W pracach porządkowych i remontowych brały udział grupy
młodzieżowe, także dorośli ludzie
z innych parafii ewangelickich
z Polski, Niemiec, Holandii, Korei
Południowej i Czech. Dom został
oficjalnie i uroczyście otwarty
w 2004 roku.
Podczas posługi duszpasterskiej ks. Jabłońskiego doszło
do wielu ważnych wydarzeń
w parafii, a mianowicie odbywały się śluby, konfirmacja mojego
starszego syna Fabiana, chrzest
syna ks. Jabłońskiego Wojciecha,
chrzest mojego młodszego syna
Szymona, chrzty dzieci spoza parafii, Konwersja Pawła Pawlika –
naszego organisty, nabożeństwa
ekumeniczne, itd.
Ks. Michał Jabłoński był inicjatorem i organizatorem koncertów organowych w kościele
w Pstrążnej. Warto wspomnieć
w tym miejscu o organach. Instrument został zbudowany
w 1863 roku, czyli nieco później
niż kościół (1848 rok). Budowniczym był Otto Muller ze Świdnicy.
W 2017 roku Wit Miśoń z Czech,
przeprowadził przegląd i naprawę instrumentu. Mimo upływu
lat, organy wydają przepiękne
brzmienie. Za sprawą pani Evy
Pumrovej, mieszkanki Małej
Czermnej, która amatorsko
bada historię „zakątka czeskiego”,
od 2017 roku zaczęto organizować koncerty organowe, które
cieszą się ogromną popularnością.

Mieszkańcy Pstrążnej
po II wojnie światowej
II wojna światowa ominęła
wieś. Życie toczyło się z pozoru
jak dawniej, ale bez mężczyzn.
Większość z nich zostało powołanych do wojska i odesłanych
na front. W Pstrążnej pozostały
kobiety, dzieci i starcy. Nie wszyscy mężowie, bracia i synowie
powrócili z wojny. Sytuacja materialna bardzo pogorszyła się.
Niejednokrotnie brakowało żywności i innych produktów pierwszej potrzeby. Najstarsze dzieci
musiały przejąć część obowiązków, związanych głównie z pracą
w polu. Tak było w przypadku
mojej mamy, Elżbiety Smolarskiej
z domu Zwikirsch (Ćvikir). Jako
najstarsza z sześciorga rodzeństwa zajmowała się w domu
iście męskimi pracami, np. orała pole, zwoziła siano, doglądała
i opiekowała się bydłem. Dzięki umiejętności radzenia sobie
w trudnych sytuacjach, a także
odporności psychicznej w pokonywaniu codziennych przeszkód, wiele rodzin przetrwało
ten trudny czas.
Po wojnie, do wsi zaczęła napływać ludność z centrum Polski,
a także przesiedleńcy z dawnych
ziem wschodnich.
Kościół ewangelickoreformowany w Pstrążnej –
czasy obecne
W 2006 roku pastor Michał
Jabłoński wyjechał z Pstrążnej
i został proboszczem parafii
w Warszawie. W tym samym
roku na administratora i opiekuna duchownego powołano
Krzysztofa Piotra Górala z parafii w Kleszczowie koło Bełchatowa. Ks. Góral ordynowany został
w 1998 roku. Oprócz pastora jest
również radcą duchownym Konsystorza Kościoła EwangelickoReformowanego w RP. Nabożeństwa w kościele w Pstrążnej
odbywają się raz w miesiącu.
Z posługą duszpasterską przyjeżdżają również pastorzy z Czech.
Wcześniej odwiedzał nas emerytowany ksiądz Petr Brodsky
i ks. Michał Kitta z kościoła czeskobraterskiego w Hronowie,
obecnie Petr Grendel, także
z Hronowa. Dzięki staraniom pastora Górala w 2016 roku kościół
w Pstrążnej został wyremontowany. Pieniądze pozyskano
z GAW (Gustaw Adolf Werk), część

kosztów pokrył Konsystorz, a także duży wkład mieli darczyńcy
z Niemiec, Czech i Polski. Wnętrze
kościoła odrestaurowano zgodnie z pierwowzorem. Renowację
przeprowadzili: Jarosław Radomski z pracowni artystycznej
w Kłodzku i Ivan Malinskyy –
utalentowany malarz, urodzony
w 1965 roku w Burdiakiwcach
koło Borszczowa, województwo
tarnopolskie. Ukończył studia
na Akademii Sztuk Pięknych
we Lwowie. Były dyrektor Skansenu w Pstrążnej Bronisław MJ
Kamiński, poszukując malarza
do wykonania obrazów realistycznych, dowiedział się, że
w Wielkopolsce przebywa malarz
z Ukrainy Ivan Malinskyy. W 2006
roku dyrektor Kamiński pojechał
do Lwówka, odnalazł malarza
i sprowadził artystę do muzeum
w Pstrążnej. Pan Ivan wykonał
piękne obrazy , których tematyka
nawiązuje do historii Pstrążnej.
Dzieła znajdują się w budynku
głównym skansenu, w kuźni.
Malarz przebywa w Kudowie Zdroju już 16 lat. W tym czasie namalował wiele pięknych
obrazów, brał udział w ponad
50 plenerach międzynarodowych, miał także wystawy indywidualne. Dzięki wybitnemu
kunsztowi pana Malinskiego,
wnętrze kościoła zachowało
swój pierwotny wygląd.
Wraz z wyremontowanym
kościołem został „przywołany
do życia” zegar, a to za sprawą
pana Lubomira Beneśa, Czecha z Hronova, którego przodkowie mieszkali w Pstrążnej.
Kocha Pstrążną, kościół i jak
mówi „czuje powinność opieki
nad kawałkiem historii”. Do sympatyków kościoła należy również
pani Eva Pumrova, mieszkanka
Małej Czermnej. Jej determinacja
i upór w badaniu historii „zakątka
czeskiego” pozwoliły odnaleźć
ciekawe i dotąd nieznane karty
historii. To właśnie pani Eva zajęła się organizacją koncertów
w kościele w Pstrążnej.
Kościół w Pstrążnej –
symbolika elementów
ozdobnych.
Wnętrze kościoła ewangelicko-reformowanego jest skromne
i proste. Jednym z charakterystycznych elementów teologii
ewangelicko-reformowanej
i wyrastającej z niej pobożności
i relacji do wszelkich wytworów
kultury ludzkiej, a zwłaszcza

sztuki, jest ścisłe, biblijne przestrzeganie Drugiego Przykazania,
które dwukrotnie przedstawione jest w Piśmie (2 Mż 20, 1-17
i 5 Mż 5, 6-21). Drugie Przykazanie, umieszczone Biblii w ciągu
Dziesięciu Przykazań brzmi: „Nie
będziesz czynił żadnej rzeźby ani
żadnego wizerunku tego, co
jest w górze na niebie i na dole
na ziemi, ani tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz
im służył, gdyż Ja, PAN, twój Bóg,
jestem Bogiem zazdrosnym,
karzącym synów do trzeciego
i czwartego pokolenia za winy
ojców, którzy mnie nienawidzą. Okazuje natomiast łaskę aż
do tysięcznego pokolenia
tym, którzy mnie miłują i przestrzegają Moich przykazań.”
(2 Mż 20, 4-6, Biblia Ekumeniczna). Konsekwencją przestrzegania Drugiego Przykazania
jest brak jakiejkolwiek sztuki
przedstawiającej rzeźby i obrazy, i kultu tych przedmiotów
w kościołach ewangelicko-reformowanych. W większości
przypadków kościoły tradycji
szwajcarskiej są wewnątrz białe,
monochromatyczne, bez ozdób
i dekoracji.
Wchodząc do kościoła reformowanego w Pstrążnej można
zauważyć brak obrazów i rzeźb
na ścianach czy w prezbiterium
jednonawowego budynku. Jednakże nie można nie zauważyć
symbolistycznych przedstawień
na ścianach lub w prezbiterium
odnoszących się do teologii biblijnej, które mają głębokie znaczenie dla wierzącego. Apsyda
w prezbiterium, tylna półokrągła
ściana w kształcie muszli, przedstawia zasłonę w ciemnych barwach ze złotymi frędzlami. To nie
tylko próba udekorowania wnętrza prostego i ubogiego artystycznie kościoła, ale też bogata
symbolika związana z głównymi
elementami wiary chrześcijanina. Qtóż zasłona ta symbolizuje
zasłonę Świątyni jerozolimskiej,
która w chwili śmierci Jezusa
z Nazaretu na krzyżu rozdarła
się na dwoje od góry do dołu.
(Mt 27, 51). Zasłona w Świątyni
jerozolimskiej oddzielała miejsce Najświętsze z Najświętszych,
w którym przebywała Boskość
od strefy profanum, w której
przebywali ludzie. Tylko raz
w roku arcykapłan mógł wejść za
tę zasłonę, niosąc grzechy swego ludu, by stanąć przed Bogiem
i prosić o wybaczenie za grze-
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chy. Rozdarcie zasłony oznaczało
koniec pośrednictwa kapłanów
i duchownych w relacji z Bogiem,
w wierze w Chrystusa stajemy
bezpośrednio przed Bogiem
bez uciekania się do pomocy
czy wstawiennictwa duchownych, czy ustanowionych przez
ludzi świętych. A symbolicznym
przypomnieniem tego faktu jest
to, że krzyż stojący na środkowej
ścianie prezbiterium stoi przed
zasłoną, a nie za nią. Krzyż Chrystusa, wiara w Jego odkupieńczą
śmierć otwiera bezpośrednio
ścieżkę do Boga. W ramionach
krzyża znajdują się rozchodzące
się na zewnątrz złote promienie. Kościół stoi w osi wschódzachód, tak więc te promienie
są geograficznym oznaczeniem
wschodu. Jednakże w symbolice
chrześcijańskiej oznaczają one
nadzieję zmartwychwstania
i życia wiecznego po ciężkim
i bolesnym ż yciu, tak jak
po nocy pełnej koszmarów wstaje świt, przynosząc nowy dzień,
nadzieję i życie. Krzyż oczywiście
jest pusty, bez figury umierającego lub martwego Jezusa
z Nazaretu. Wynika to z przyjęcia podstawowej prawdy wiary
chrześcijańskiej, że Jezus owszem umarł na Golgocie, ale
po trzech dniach zmartwychwstał i żyje, jest obecny wśród
tych, którzy wzywają Jego imienia. W teologii i pobożności
ewangelicko-reformowanej teologia chwały, czyli zmartwychwstania dominuje nad teologią
krzyża, czyli śmierci Jezusa.
Kolejnym elementem symbolicznym apsydy jest wymalowana
jej górna część i przedstawiająca firmament niebieski, niebo
z gwiazdami. To też symboliczne przedstawienie prawdy
biblijnej mówiącej o głoszeniu
i rozprzestrzenianiu się Słowa
Bożego. Duchowny stojący
w prezbiterium przy Stole Pańskim, zwrócony twarzą do wiernych i czytający lub głoszący
Słowo Boże, nie tylko głosi je fizycznie w kościele do wiernych,
ale również na cały wszechświat.
Zgodnie z zapisem biblijnym
opisującym rozesłanie uczniów
Jezusa w świat, prosi On, by szli
i głosili Ewangelię na całym świecie, jak również w całym wszechświecie. (Mk 16, 15). Każde słowo
wypowiedziane w imię Boga ma
moc dotarcia do najdalszych
końców wszechświata.
Trzecim ważnym elementem
symbolicznym, przedstawionym

w prezbiterium to barwa i sposób
wymalowania kolumn stojących
po lewej i prawej stronie wejścia
do prezbiterium. Na pierwszy
rzut oka widać, że kolumny
pomalowane są w taki sposób,
by imitowały marmur błękitny
z żyłkowaniami, bardzo drogi
materiał budowlany. Ewangelików z Pstrążnej z pewnością nie
było stać na zakup tak drogiego kamienia, więc przynajmniej
ozdobili otynkowane kamienne
ściany w taki sposób.
Istnieje jeszcze inne wytłumaczenie tego sposobu ozdoby,
mianowicie symbolika biblijna.
Te dwie kolumny w kolorze
błękitno-niebieskim symbolizują dwie ściany wodne, które
powstały w czasie przeprawy
Mojżesza ze swym ludem przez
Morze Czerwone. Rozstępujące
się wody Morza Czerwonego
w postaci dwóch ścian odsłoniły suchy ląd, po którym bezpiecznie przeszedł lud izraelski.
(2 Mż 14, 14- 29). Głęboka woda
w teologii biblijnej symbolizuje
grzech, Szeol, miejsce, w którym
przebywają ludzie oddzieleni
od Boga. Takie przedstawienie elementów symbolicznych
w kościele w Pstrążnej, w którym
głównym elementem jest krzyż,
utwierdza, że ten, kto z wiarą
wpatruje się w krzyż Chrystusa,
może bezpiecznie przejść przez
zło i grzech swej natury i świata.
Na łuku prezbiterium umieszczony jest napis: Ein feste Burg ist
unser Gott” (Warownym grodem
jest nasz Bóg) z Psalmu 46. Słowa te stały się naczelnym hasłem
Reformacji.
Ściany w kościele pstrążnieńskim pomalowane są w duże
czworoboki, na których opierają
się kolumny, po trzy na każdej
ze ścian. Symbolizuje to prawdopodobnie Świątynię jerozolimską. Co to oznacza? Oznacza to
potwierdzenie ścisłego związku
Kościoła chrześcijańskiego z judaizmem. To mocne potwierdzenie prawdy, że Kościół jest młodszą siostrą Świątyni żydowskiej,
jej kontynuatorką i wypełnieniem
przepowiedni Jezusa. To również
oznacza, że wszelki antysemityzm, jakakolwiek filozofia czy
teologia, która głosi nienawiść
w stosunku do Żydów w teologii,
głoszeniu Słowa Bożego, czyli
kazaniu i w codziennym życiu
ewangelików reformowanych
jest niedopuszczalna.
Kościół ewangelicko-reformowany w Pstrążnej jest świa-

55
dectwem ogromnego bogactwa
nieprzemijających i ważnych
symboli dla ludzkiego życia.
Cechy kościoła
ewangelicko –
reformowanego
Kościół ewangelicko – reformowany rozwinął się na podstawie doktryny teologicznej, propagowanej przez Jana Kalwina.
Cechami odróżniającymi ten
kościół od pozostałych to:
- w kościele ewangelickim uznawane są tylko dwa sakramenty:
chrzest i Wieczerza Pańska;
- występuje obrzęd konfirmacji, w trakcie którego młodzież
ślubując wierność Jezusowi
Chrystusowi i Kościołowi, zostaje wprowadzona do grona
dorosłych członków wspólnoty;
- w kościele ewangelickim odprawiane jest nabożeństwo,
a nie msza;
- wszystkie kościoły protestanckie nie uznają władzy papieża,
ani nie mają swojego odpowiednika takiego jak papież, mają
swój odrębny ustrój, a w sprawach organizacyjnych działają
nie tylko duchowni, ale również
świeccy;
- wierni kościoła ewangelickiego, czyli ewangelicy żyją zgodnie
z Ewangelią, wyznając pięć zasad

Wnętrze kościoła w Pstrążnej wraz z organami

protestantyzmu:
1. „Jedynie Pismo Święte” –
zakłada, że Pismo Święte zawiera
niezawodną prawdę o zbawieniu
człowieka. Biblia jest najwyższym
autorytetem w sprawach wiary
i źródłem zbawczej prawdy.
2. „Tylko wiarą” – zakłada,
że grzeszny człowiek może być
usprawiedliwiony wobec Boga
tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie przez dobre uczynki.
Dobre uczynki są owocem wiary
i potwierdzają jej autentyczność.
3. „Tylko łaska” – człowiek
może być zbawiony tylko z łaski Boga, przy czym łaska jest
darem, a nie wynagrodzeniem
za dobre uczynki (protestanci
odrzucają naukę o czyśćcu, jak
i oodpustach).
4. „Tylko Chrystus” – jedynym
pośrednikiem między Bogiem
Ojcem a człowiekiem jest Jezus
Chrystus. Zatem w kościołach
protestanckich nie ma kultu
Maryi i kultu świętych oraz
możliwości ich wstawiennictwa
za ludzi u Boga.
5. „Tylko Bogu chwała” –
wszelka chwała należna jest jedynie Bogu. Na podstawie drugiego przykazania w kościołach
protestanckich nie ma relikwii
i obrazów.
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Wojciech Heliński

60 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MONIUSZKOWSKI
W KUDOWIE-ZDROJU

Tak, podkreślamy to z dumą po raz sześćdziesiąty muzyka
Stanisława Moniuszki zabrzmiała
w Kudowie-Zdroju, przypominając nam tym samym, iż to jeden
z najstarszych festiwali muzycznych w Polsce.
Tegoroczny festiwal był
wyjątkowy, nie tylko z powodu
zacnego jubileuszu. Wyjątkowy
czas w jakim żyjemy znalazł równie swoje odbicie w programie.
Wspaniały Galowy Koncert Inauguracyjny w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry Narodowej
Opery Lwowskiej był bowiem,
wydarzeniem poruszającym

zarówno z racji na poziom, ale
też i fakt, iż był to „Koncert Solidarności Polsko-Ukraińskiej”.
Podobnych wątków było więcej rewelacyjny gruziński Narodowy Chór Adżarii – który śpiewał
Moniuszkę, wspaniały austriacki
Wiener Glasharmonika Duo czy
Chór Concordia z Białorusi - wszyscy goście zagraniczni wspaniale
wkomponowali się w staropolską
tradycję i klimat patrona festiwalu. Dyrektor artystyczny Stanisław
Rybarczyk zadbał również o poszerzenie formuły o spotkania
z jazzem czy chorałami gregoriańskimi. Hitami maso-

wymi były (jak zawsze) Korowód Moniuszkowski ulicami
miasta czy Tańczące Fontanny (do muz yki Moniuszki)
w Parku Zdrojowym.
Organizator – Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne
w Kudowie-Zdroju ma zatem
powód do dumy. Zwłaszcza iż
we wsparcie festiwalu włączyli się
zacni patroni: Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup - Marek Mendyk,
Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego - Piotr Gliński, Szef
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Michał Dworczyk, Poseł
na Sejm RP - Marcin Gwóźdź,

Senator RP - Aleksander Szwed
i Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski.
Nieoceniona okazała się pomoc
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu czy współpraca lokalnych
stowarzyszeń - jak Stowarzyszenie Fundus Glacensis z KudowyZdroju.
Festiwal Moniuszkowski
w Kudowie-Zdroju pokazał po raz
kolejny, iż jest ważnym wydarzeniem w życiu kulturalnym ziemi
kłodzkiej. Wielu z nas ma związanych z nim mnóstwo wspomnień
i przeżyć. Dla mnie, mieszkańca
Kudowy to powód, dla którego
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Mama zabierała mnie i siostrę
do swojej drugiej pracy, w której
to (czyli w Teatrze Zdrojowym lub
w Teatrze pod Blachą) siedzieliśmy do późnej nocy, wpatrując
się w piękny, kolorowy, muzyczny świat, kompletnie dla
nas niezrozumiały, za to absolutnie magiczny i fascynujący.To
Babcia Lucyna, z nieodłącznym
petem w ustach za szybą kasy
w Teatrze Zdrojowym, którego
zapach nie zmienił się odkąd
pamiętam (jakieś 40 lat), mimo
licznych malowań i remontów.
To widok wozów transmisyjnych
oraz kamer na potężnych statywach wycelowanych w Marka
Jasińskiego (cudowny skrzypek
z Kudowy - nasz sąsiad z bloków).
To krzycząca na publiczność,
w celach edukacyjnych, Pani
z Telewizji, czyli nasza kochana
Ambasadorka Wanda Ziembicka.
I próbujący spinać to szaleństwo
jako rzecznik, ale i artysta festiwalowy - Maciek Kieres.
Moniuszkowcy Kudowscy:
Roman Deryło, Marek Szpak,
Marian Klauza, Radek Maciejny, Stanisław Zdończyk, Ala
Zadrzyńska, Piotr Pawełczyk,
Czesław Kręcichwost, Piotr Maziarz, Monika Sewruk, Iwona Pilz,
Wojtek Duś, Agnieszka Jagiełło,
Marek Biernacki, Jerzy Piotrowicz
(Poznań) , Piotr Borkowski (Wrocław) , Grzegorz Jung, Aleksander
Szwed – to tylko część miłośników, kierowników Zespołów/Biur
Organizacyjnych. A tam gdzieś
na początku tej listy, choć słabo

Go pamiętam z tej działalności,
jeden z inicjatorów Festiwalu,
mój cudowny Dziadek Zbyszek
Heliński.
Litry wódki i łez wzruszeń
z Aleksandrą Kurzak, Marceliną
Roman, Mariuszem Kwietniem,
Krzysztofem Kolbergerem, Krystyną Jandą, Dorotą Stalińską,
Emilianem Kamińskim, Piotrem
Nędzyńskim, Jackiem Gawrońskim i wieloma artystami, których
imion już nie pamiętam… Dyrektorzy artystyczni - Sławomir
Pietras i Stanisław Rybarczyk,
obaj w nieustannym zderzeniu
z materią kudowską, państwowym mecenatem i samorządową
optyką małego miasta.
No i wreszcie, a może przede
wszystkim - ONA. Jedyna i niepowtarzalna. Jedna z kobiet, która
wpłynęła nieświadomie na to co
robię w życiu. Żyjąca sztuką i miłością- jak lubiła mawiać. Maria
Fołtyn. Otoczona wianuszkiem
posągowych piękności, śpiewaczek z Kuby czy Wietnamu oraz
znanych z telewizora aktorów/
aktorek, piosenkarzy i innych
Gwiazd. Maria-Wielka Diva, witająca się z niezmiennym szacunkiem: z dyrygentem, solistami,
panią Alą od kwiatów, Zosią garderobianą i Krysią sprzątaczką.
Dźwięk strojącej się przed
występem orkiestry, aria Skołuby
i aria z kurantem ze Strasznego
Dworu Stanisława Moniuszki
zawsze wywołują u mnie ciarki, łzy i wyjątkowe wzruszenie.
I mimo, iż jest/był to festiwal
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o wydźwięku międzynarodowym
i pachnący Wielkim Światem, zawsze dla mnie będzie to festiwal
Kudowski. Spleciony z naszym
miastem w miłosnym uścisku,
przez co mający charakter wyjątkowego zderzenia Sztuki
i Emocji, Sacrum i Profanum,
Wspaniałych Głosów i Kwiatów
ściętych z klombów zdrojowych
10 minut przed końcem koncertu
(no ktoś zapomniał). Może i trąci
on lekko mezaliansem Wielkiej
Sztuki i Małego Miasteczka. Pewnie zasługuje na więcej, bo jest
wydarzeniem WAŻNYM. Dla mnie
także dlatego, bo również dzięki
niemu, Kudowa w której dorastałem, była absolutnie wyjątkowym
miejscem na Ziemi.
Wczoraj, podczas Korowodu
Moniuszkowskiego spotkał mnie
mój wnuk Tomek. Byłem w stro-

ju szlacheckim. Po raz pierwszy
widziałem w jego oczach niesamowite zaskoczenie (choć wie
dobrze, jaką pracę ma dziadek),
rodzaj zachwytu (trochę jak kiedy odkrył, iż Mikołaj w Parku to
Dziadek Wojtek) i jeszcze coś
bardzo pozytywnego, co trudno mi nazwać. A potem z mamą
(czyli moją córką Adą) przyszli
na Pokaz Tańczących Fontann
i bardzo mu się podobało…to
„moniuszkowskie” coś.
Myślę zatem z optymizmem,
że trwa Festiwal Moniuszkowski w Kudowie - Zdroju. I będzie
trwał, nawet kiedy nas już nie będzie. I choćby myśląc o kolejnych
pokoleniach Kudowian warto mu
poświęcić więcej energii, zaangażowania, pieniędzy i… tak po
prostu uwagi.

Stanisław Koczot

LITANIE OSTROBRAMSKIE W KUDOWIE
W CZASIE STANU WOJENNEGO
Naczelnikiem Miasta i Gminy
Kudowa - Zdrój byłem od 1981
do połowy 1985 r. W stanie
wojennym Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie - Zdroju
była prof. Maria Fołtyn. Działając
w przyjaźni i w zaufaniu postanowiliśmy, że będziemy organizować koncerty moniuszkowskie
w kościołach kudowskich. Stanisław Moniuszko był człowiekiem
religijnym, a koncerty w kościołach traktowaliśmy jako przeciwwagę dla nastroju politycznego
stanu wojennego. Będąc w Warszawie, odwiedziłem prof. Marię

Fołtyn. W jej mieszkaniu rozmawialiśmy o programie kolejnego
Festiwalu. Zapytałem: Mario, co
się dzieje z Litaniami Ostrobramskimi, na polu artystycznym
od wielu lat cisza? Na to pani
Maria: dostałeś natchnienie
od Ducha Świętego zadając to
pytanie, one muszą pojawić się
na Festiwalu w Kudowie. Zaczęło się najpierw od wyszukiwania nut w CBN, i po sześciu
miesiącach zostały odnalezione
nuty wszystkich czterech Litanii.
Pierwsze trzy były w dobrym
stanie, a IV Litania C-dur była
w stanie fatalnym. Najsłynniej-

szą z tych Litanii była III Litania
e-mol, zaś IV litania C-dur wykonywana była sporadycznie.
Po rozmowie z miłośnikiem muzyki Moniuszki, muzykologiem
prof. Witoldem Rudzińskim mieliśmy zapewnienie uważnego
zbadania stanu IV Litanii. Prof.
Rudziński dokonał niezbędnych
poprawek i IV Litania została
uratowana. Premiera odbyła się
w kościele w Kudowie – Czermnej, z udziałem chóru Stuligrosza z Poznania i wielu wybitnych
wykonawców . Przybyli przedstawiciele najwyższych władz
państwowych i wojewódzkich,

a Telewizja Polska transmitowała
koncert na żywo. Wszystko odbyło się bardzo pięknie, mnie zaś
– jako Naczelnikowi Miasta i Gminy – oberwało się, choć trochę
po cichu. Za naganną uznano moją decyzję o koncercie
w kościele i jeszcze wypomniano
mi zgodę na przejście procesji
Bożego Ciała przez centrum
miasta. Radowałem się zarówno z koncertu w kościele, jak
z przejścia procesji, którą wielu mieszkańców potraktowało
jako najważniejsze wydarzenie
od 1945 r.
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DR EUZEBIUSZ GIL – TWÓRCA MUZEUM - SKANSENU
W KUDOWIE PSTRĄŻNEJ
Euzebiusz Gil urodził się
13 sierpnia 1936 roku w Wieruszowie (woj. łódzkie). Szkołę
podstawową ukończył w Praszce, natomiast szkołę średnią
w Oleśnie. W 1966 roku został
absolwentem Uniwersytetu
Wrocławskiego na kierunku etnografia. Po ukończeniu studiów
związał się z Muzeum Wsi Opolskiej, w którym jako kierownik
Działu Architektury Ludowej
pracował do 1983 roku. Za czasów jego kierownictwa w skansenie opolskim powstało około
40. obiektów budownictwa ludowego. W tym czasie prowadził
także badania terenowe nad budownictwem drewnianym i rzemiosłem wiejskim Opolszczyzny,
których rezultatem były liczne
naukowe publikacje. W 1980 roku
otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie
Wrocławskim.
Doświadczenie i kompetencje dra Gila w zakresie translokacji zabytkowych obiektów
budownictwa drewnianego
dostrzeżono na Dolnym Śląsku
i w roku 1983 rozpoczął prace
na rzecz Muzeum Narodowego
we Wrocławiu, które planowało
budowę skansenu wsi dolnośląskiej w Lubiążu oraz prace
zlecone przez Muzeum Okręgowe w Wałbrzychu, które wraz
z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków rozpoczęło starania
o utworzenie skansenu, obejmującego swym zasięgiem teren ówczesnego województwa

Dr Euzebiusz Gil opowiada o zwyczajach żniwiarskich podczas Cepowiska w 2000 r.

wałbrzyskiego w Kudowie Pstrążnej. Ostatecznie dr Gil związał się
na stałe ze skansenem w Kudowie - Pstrążnej, który w 1991
roku otrzymał oficjalną nazwę
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. Kierownikiem,
kustoszem i budowniczym tejże
placówki był do końca 2005 roku,
kiedy to pstrążniański oddział
Muzeum w Wałbrzychu został
przejęty przez Gminę KudowaZdrój. Po powrocie na stałe
do Opola ponownie związał się
z Muzeum Wsi Opolskiej, gdzie
pracował na stanowisku kwalifikowanego opiekuna ekspozycji.
Na terenie Muzeum w Kudowie Pstrążnej odbudował sześć
z jedenastu rozebranych w te-

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - Skansen w Pstrążnej.

renie zabytkowych obiektów
architektury ludowej. Tworzył dokumentacje techniczne zabytkowych obiektów translokowanych
na teren muzeum, kierował pracami przy demontażach obiektów w terenie oraz ich odbudową w muzeum. Sam wykonywał
prace murarskie, ciesielskie,
stolarskie i dekarskie. Pozyskał
do zbiorów muzealnych ponad
dwa tysiące zabytków kultury
ludowej związanych głównie
z ziemią kłodzką. Był pomysłodawcą i organizatorem imprez
plenerowych organizowanych
w muzeum do dzisiaj, m. in.
Majówki ludowej, Nocy Świętojańskiej, Cepowiska czy Święta
Ziemniaka, na które przyjeżdżały

Skansen z lotu ptaka

liczne zespoły ludowe oraz rzesze
turystów. Był wspaniałym mówcą
i gawędziarzem barwnie opowiadającym o zwyczajach ludowych,
rzemiosłach wiejskich, demonologii ludowej i życiu codziennym
dawnych mieszkańców Śląska.
Jak mawiał „nie byłoby kultury
narodowej bez kultury ludowej”.
Z dr. Gilem miałem przyjemność
współpracować w latach 19972005 i dzięki niemu podjąłem
studia etnologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim.
Dr Euzebiusz Gil zmarł
8 stycznia 2017 roku, a jego grób
znajduje się na cmentarzu parafialnym w Praszce (pow. oleski,
woj. opolskie).
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HUCZNE OBCHODY URODZIN MUZEUM
Doroczne Święto Papieru,
które obchodzone jest w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, stało się już tradycją. To największa dwudniowa
impreza, organizowana od 2001
roku w lipcu – miesiącu, w którym muzeum obchodzi rocznicę
powstania.
Fundamentalnym celem
Święta Papieru jest upowszechnianie wiedzy o papierze, jego
historii, znaczeniu dla rozwoju
cywilizacji i kultury oraz roli
we współczesnym świecie. Impreza promuje sam młyn papierniczy, jak również twórców
wyrobów regionalnych oraz
popularyzuje turystykę aktywną.
Każdego roku przybywający goście mają okazję oddać
się naszej podstawowej atrakcji
jaką jest ręczne czerpanie papieru, metodami, które pochodzą
ze średniowiecznych Włoch.
Poznają u nas również sposoby
tradycyjnego zdobienia arkuszy –
marmurkowania, shibori lub batiku oraz techniki druku. Już przyjętym zwyczajem stało się to, że
co roku spotkamy na posesji muzeum wyjątkowego człowieka –
Tadeusza Grajpla - heraldyka
i sfragistę, który pokazuje nam
na czym polega technika graficzna zwana drzeworytem.
Ciekawym elementem imprezy jest również możliwość
zwiedzania muzeum z przewodnikiem. Do tego dochodzi
konkurs z cennymi nagrodami - zręcznościowy, czyli rzut
do celu rolką papieru toaletowego, podnoszenie papierowej
sztangi, które wymaga niemałej

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach - Zdroju

siły oraz quiz wiedzy o papierze
oraz o samym młynie papierniczym. Dopełnieniem atrakcji
są stoiska artystów sztuki papieru oraz stoiska z wyrobami
rękodzielniczymi i produktami
regionalnymi niezwiązanymi
z papierem. Corocznie podczas święta otwierane są także
wystawy sztuki papier- w lipcu
tego roku otwarta została eks-

pozycja pt. Puls.y. Prezentujemy na niej dzieła prof. Ewy Latkowskiej-Żychskiej, założycielki
i kierowniczki pracowni papieru na Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi, której papier, jako główne tworzywo w sztuce, towarzyszy już 25 lat. Wystawa dostępna
będzie do końca stycznia 2023
r. zachęcamy więc serdecznie
do odwiedzenia naszej Galerii

sztuki papieru.
Serdecznie zapraszamy
do Dusznik-Zdroju na najbliższe Święto Papieru. Wspólnie
świętujmy urodziny Muzeum
Papiernictwa.
Informacja:
Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach - Zdroju
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ZRÓŻNICOWANIE FORM ARCHITEKTURY OBIEKTÓW
TURYSTYCZNYCH W SUDETACH NA PRZYKŁADZIE
KARKONOSKICH SCHRONISK
Wstęp
W Sudetach najwcześniej
i najpełniej rozwinęła się turystyka w ich najwyższym paśmie
górskim jakim są Karkonosze.
Niewątpliwie jednym z decydujących czynników, który wpłynął na stosunkowo wczesną
penetrację tych gór, pomijając
działalność Walonów szukających tu cennych kruszców
jak i drogich kamieni, była ich
potężna sylweta z najwyższym
szczytem Śnieżką, przyciągająca
od wieków zamieszkującą te tereny ludność, jak i przyjezdnych.
Świadczą o tym m. innymi opisy
szesnasto- i siedemnastowiecznych wypraw na Śnieżkę, jak
i w otaczające wysokogórskie
partie, także polskich autorów.
Pierwsze prymitywne domostwa, zwane tu budami, powstały
w Karkonoszach jeszcze
w XVII stuleciu, które umożliwiały w spartańskich warunkach
nocleg i posiłek pierwszym wędrowcom,stały się w przyszłości
znanymi schroniskami. Pełniły
początkowo funkcje pasterskie,
chat kurzackich i strażniczych,
nim przeważnie, po wielu rozbudowach, uzyskały znane
dziś sylwety karkonoskich bud.
Są to: schronisko Pod Łabskim
Szczytem (Alte Schlesische

Baude), Strzecha Akademicka
(Hampelbaude), Samotnia (Kleine Teichbaude) i nieistniejące
schronisko im.Bronka Czecha
(Schlingelbaude). Nie mniej
w wiekach późniejszych zaczęły
powstawać liczne w Karkonoszach, jak i w innych częściach
Sudetów budynki schronisk,
zajazdów, gospód czy hoteli górskich o kształtowanej
pod kątem turystyki i wypoczynku funkcji, oraz wyróżniające
się charakterystyczną dla tego
rodzaju obiektów architekturą.
Schroniska karkonoskie odznaczały się przeważnie większą kubaturą niż budy w pozostałych
pasmach Sudetów, oraz ze względu na swą lokalizację – głównie
te położone w szczytowej partii
gór, bardziej surową, zwartą formą. Również architektura wielu
z nich inspirowana była wątkami regionalnymi, jak to można
zaobserwować przykładowo
w początkowej fazie powstawania schroniska Na Hali pod Szrenicą (Neue Schlesische Baude),
w schronisku Kamieńczyk (Zakelfalbaude) nad wodospadem
Kamieńczyka, nieistniejącym
koło stacji Szklarska Poręba
Dolna schronisku Dachsbaude, w nieistniejących kolejnych
budach na Śnieżce, w udanie
zaprojektowanej bryle – mimo

IL 2 Schronisko na Stogu Izerskim (Heufuderbaude) wzniesione w 1924 roku według
projektu Paula Häuslera. Fot. autor 2003.

pokaźnej kubatury,schroniska
Orlinek (Teichmannbaude) oraz
w położonym na Przełęczy Okraj,
lecz niestety zdewastowanym
i rozebranym po wojnie, schronisku Schlesische Grenzbaude
o regionalnej formie i detalu
architektonicznym.
2, Zakres i cel publikacji
2.1 Zakres
Obszarem, który obejmuje
analiza architektury schronisk
górskich zawarta w artykule są
Karkonosze. To najwyższe pasmo
górskie w Sudetach, którego kulminacją jest Śnieżka – 1603 m
n.p.m, rozciąga się na przestrzeni 36 kilometrów od Przełęczy
Szklarskiej na zachodzie do Przełęczy Lubawskiej na wschodzie,
a szerokość tego pasma wynosi
około 20 km. Granica państwowa między Polską a Czechami
dzieli Karkonosze na część polską
o powierzchni ok.185 km 2
oraz czeską o powierzchni
ok. 365 km2. Od północy graniczą z Kotliną Jeleniogórską,
od pn. - wschodu przez Przełęcz
Kowarską z Rudawami Janowickimi, od wschodu ze wzgórzami
Bramy Lubawskiej, od pd.-wschodu poprzez Bramę Lubawską
z Górami Kruczymi, od południa
z Pogórzem Karkonoskim, od zachodu poprzez Przełęcz Szklarską
z Górami Izerskimi (9).
2.2 Cel opracowania
Celem publikacji jest ukazanie odmian architektury karkonoskich schronisk powstałych
wtedy, gdy już cztery najstarsze
o których jest mowa we wstępie, prowadziły od wielu lat swą
działalność, przekształcając się
z bud kurzackich i pasterskich
w schroniska. Wybudowane jako
już przeznaczone dla turystów
w dużej mierze wykazywały
w swej formie regionalny charakter (wyjątkami są tu schroniska Nad Śnieżnymi Kotłami,
Odrodzenie na Przełęczy Karkonoskiej, czy Dom Śląski pod
Śnieżką). Osobną grupę sta-

nowią stosunkowo nieliczne
obiekty turystyczne wzniesione po 1945 roku, gdzie trudno
właściwie wskazać na dominujący kierunek w kształtowaniu
ich formy, nie wspominając
o regionaliźmie. Wyraźna przypadkowość rozwiązań w konstrukcji, proporcjach poszczególnych elementów budynków
jak i detalu budowlanym, podkreślają obcość tej architektury
w zastanym krajobrazie kulturowym regionu.
3. Turystyczne schroniska
w Karkonoszach, powstałe
z końcem XVIII wieku
do czasów obecnych * *
3.1 Wiek XIX - rozwój
turystyki zorganizowanej
w Sudetach
Przełom XVIII i XIX wieku
upamiętnił się w turystyce intensyfikacją pieszych wędrówek
oraz wyraźnym zwrotem ku obcowaniu z przyrodą, poznaniu
jeszcze nieznanych zakątków
gór.Zaznaczył się również proces
przejścia od turystyki elitarnej
do bardziej powszechnej, w której przeważało bogatsze mieszczaństwo. Odegrał tu znaczną
rolę rozwój sudeckich uzdrowisk
w początkach XIX stulecia, przyciągających coraz większe ilości
przyjezdnych, nie mniej wysokie
koszty pobytu i kuracji ograniczały liczbę chętnych. Z drugiej
strony znaczne ożywienie wprowadzała turystyka pielgrzymkowa, zwłaszcza w odniesieniu
do ziemi kłodzkiej, gdzie istniały dwa znane ośrodki pątnicze
w Wambierzycach i Bardzie Śl.
(8, 9). Dopiero w latach 80-tych
XIX stulecia staje się coraz bardziej zauważalny wzrost liczby
osób odwiedzających karkonoskie miejscowości o charakterze
wypoczynkowym i turystycznym.
Tendencja ta przyjmuje stały charakter, tak, iż przed wybuchem
I wojny światowej, zdecydowanie na pierwsze miejsce pod
względem ilości turystów wysuwają się miejscowości położone
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w górach o znacznych walorach
krajobrazowych i możliwościach
do uprawiania sportów zimowych (8). Również powstanie
licznych towarzystw górskich
w Sudetach w latach 80–tych
XIX wieku, a zwłaszcza
największego z nich - Towarzystwa Karkonoskiego (Riesengebirgsverein –
RGV) w 1880 roku, przyczyniło
się istotnie do powiększania zasięgu turystycznej infrastruktury,
w tym budowy nowych schronisk, hoteli górskich i zajazdów.
Jednak, kapitalne znaczenie miał
rozwój komunikacji, związany
z budową linii kolei żelaznych.
Początkiem był rok 1842, gdy
otwarto linię Wrocław – Brzeg.
Linie kolejowe, które docierały
już w góry budowano w latach
1865-68,w ramach Śląskiej Kolei Górskiej. Powstające dalsze
szlaki kolejowe, łączące główne
ośrodki przemysłowe w Sudetach, umożliwiające także pojawiającym się coraz częściej turystom, dotarcie do odleglejszych
zakątków gór, stały się podstawowym środkiem kształtującym
na długie lata oblicze turystyki
w regionie (8)***. Druga połowa
XIX stulecia, zwłaszcza po roku
1870 - zwycięskiej wojnie z Francją, stała się widownią mocnego przyspieszenia gospodarki
Niemiec. Kajzerowskie Niemcy
ustępowały poziomem produkcji
przemysłowej, przed wybuchem
pierwszej wojny światowej tylko
Stanom Zjednoczonym Ameryki
Północnej. Wzrost poziomu życia
w Niemczech sprzyjał turystyce, w tym budowie budynków
z nią związanych, jak schroniska,
hotele czy gospody. W okresie
międzywojennym, stosunkowo
gęstą sieć schronisk w Sudetach uzupełniały nowe obiekty.
W Karkonoszach były to między
innymi schroniska o schodkowej
formie dachu oraz większość
o regionalnym wystroju. Również istotnym przebudowom
poddawano istniejące budynki
o turystycznej funkcji w celu
powiększenia ich bazy noclegowej. W latach przed wybuchem
drugiej wojny światowej turystyka w Sudetach rozwijała się
intensywnie, powstawały nowe
połączenia kolejowe dostosowane coraz lepiej do potrzeb
udających się w góry, siec dróg
również ulegała powiększeniu,
a czego najlepszym dowodem
była budowa Autostrady Sudeckiej (nie tylko ze względów

turystycznych). Pojawił się nowy
czynnik w sferze turystyki, upowszechniany w latach 30-tych
na coraz szerszą skalę w Niemczech, który zrewolucjonizował
ją po drugiej wojnie światowej,
mianowicie samochód.
3.2 Architektura
karkonoskich schronisk
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powiększenia kubatury strychu.
(12) Część parterowego budynku przeznaczona dla zwierząt
wznoszona była najczęściej
z kamienia. Istotnym elementem
w bryle regionalnych domostw
były proporcje poszczególnych
jego części. Zdecydowaną dominantę stanowił dach, którego
wysokość stanowiła od 2 do 2,5
wysokości ścian parteru, nada-

jąc całości charakterystyczną
formę. Schroniska w Karkonoszach miały najczęściej strukturę
ścian zewnętrznych, zaprojektowaną jako wieńcową, dodatkowo pokrywaną pionowo
ułożonymi deskami. System
ten był trwalszy i zapewniał
lepszą izolację termiczną,
niż ściany ryglowe. Przysłup
a zwłaszcza jego narożne ele-

3.2.1 Regionalizm jako
jedna z inspiracji twórczych
w architekturze obiektów
turystycznych
w Karkonoszach
Konstrukcja i forma regionalnej zabudowy w sudeckich
ośrodkach wiejskich wywierała znaczący wpływ na architekturę budynków użyteczności publicznej w miastach
jak i miejscowościach o charakterze wypoczynkowym – turystycznym. Tzw. Dom sudeckibudynek o regionalnych, można
rzec wzorcowych cechach swych
konstrukcyjnych, formalnych
i materiałowych rozwiązań,
dominujący w omawianym
regionie,w parterze posiadał
układ zrębowy ścian z odciążającą konstrukcją przysłupową, a piętro miało strukturę
kratownicową (szachulcową)
tzw. Fachwerk. Całość wieńczył
stromy dwuspadkowy dach
kryty początkowo strzechą, następnie gontem, łupkiem, czy
w początkach XX stulecia blachą
lub eternitem. Dachówka ceramiczna występowała rzadziej.
Więźby dachowe miały układy
konstrukcyjne storczykowe, następnie płatwiowo kleszczowe
czy jętkowe. W Sudetach najczęściej stosowano dachy strome
o kącie nachylenia połaci 45-50,
jako dwuspadowe, dwuspadowe
z naczółkiem, mansardowe, rzadziej kopertowe. Budulcem było
drewno, początkowo dębowe
i bukowe, a po wyczerpaniu się
zasobów tego materiału, świerkowe, sosnowe, modrzewiowe
i inne gatunki drzew iglastych.
Jako podmurówka i fundament
używany był kamień, którego różne odmiany występują
n a D o l ny m Ś l ą s k u ( I L 1 ) .
Par terowe domy sudeckie
na omawianym obszarze miały konstrukcję ścian zewnętrznych zrębowo-przysłupową,
często stosowano tu również
tzw. ściankę kolankową (niem.
Kniestock, Drempelwand) w celu

IL.3 Schronisko Schneegrubenbaude przed pierwszą wojną światową.Nietypowa forma
zamku górskiego w architekturze regionu sudeckiego, mieszczącego turystyczne
schronisko, stała się jednym z symboli Karkonoszy. Źródło: ak.ansichtskarten.de

IL1 Przykład piętrowego domu o konstrukcji wieńcowo - przysłupowo - ryglowej. Sudety.
Myślęcin (Schenkendorf) Rys.autor. kopia według; J.Suchodolski, Regionalna architektura
zajazdów i schronisk na ziemi wałbrzyskiej, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław, 2011.
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menty, zwłaszcza w ekstremalnych warunkach pogodowych
ulegały stosunkowo szybko destrukcji. Tak więc tylko niewielka
liczba schronisk karkonoskich
posiadała wieńcowo- przysłupową i ryglową konstrukcję
(11, 12, 13). Jako wyjątkowy
przykład może tu służyć, wprawdzie zlokalizowane w sąsiednich
Górach Izerskich, a nie w Karkonoszach - schronisko Na Stogu
Izerskim (IL 2).
3.2.2 Karkonoskie budy
zaprojektowane
dla turystyki
W 1837 roku powstaje pierwsze w Sudetach nad
Śnieżnymi Kotłami schronisko
dla turystów – Schneegrubenbaude – 1490m n.p.m.
Był to nieduży domek
z dwuspadowym stromym
dachem (litografia Mattisa
z około 1840 roku), posiadający
tylko dwa miejsca noclegowe
(12). Bliźniaczy dom wzniesiono
w Górach Izerskich na Wysokim
Kamieniu (Hochsteinbaude –
1058 m n.p.m). W roku 1861
powiększono budynek, który
posiadał 21 miejsc noclegowych.
Z końcem XIX stulecia zaprojektowano nowe schronisko obok
starego o potężnej bryle z kamienia, przypominającej zamek
górski, autorstwa architekta
Daubacha z biura projektowego
hr, von Schaffgotsch. Wzniesione
w latach 1894-1897 stało się jednym z największych w Sudetach.
Charakterystycznym elementem
w jego bryle była siedmiopiętrowa wieża, posiadająca sygnalizację świetlną informującą
o wolnych miejscach w schronisku (IL 3). Po II wojnie światowej
dla schroniska Nad Śnieżnymi
Kotłami przyszedł nienajlepszy
czas. Obiekt zamknięto w 1961
roku, a z końcem lat 60-tych
przebudowano, przeznaczając
go do funkcji stacji przekaźnikowej (IL 4, 5). Pod Śnieżką
pierwsze schronisko otwarto
w 1847 roku – Dom Śląski (Schlesierhaus im Riesengebirge – 1394
m n.p.m), konkurencyjne dla visa-a-vi stojącej czeskiej Obří boudy. Kilkakrotnie odbudowane
śląskie schronisko po pożarze,
reprezentuje dziś rodzaj budynku spotykanego w Sudetach
o zwartej bryle krytej schodkowo
ukształtowanym dachem. Ostateczną widoczną do dziś formę
uzyskało w latach 1921-22.

Jego projektantem był wrocławski architekt Herbert Eras
(6). Na wyróżnienie w schronisku zasługuje zlokalizowana
na par terze sala jadalna
o alpejskim wystroju, powiększona po roku użytkowania
obiektu. Pokrycie elewacji schroniska na parterze i piętrze pionowo umieszczonymi deskami,
a ścian poddasza i płaszczyzny
dachu eternitowymi płytkaminadawało całej bryle specyficzny
charakter. Obecnie ściany chronione są pionowo ułożonym,
w kolorze żółtym sidingiem (IL 6).
Mimo iż schronisko na szczycie
Śnieżki nie należało do najstarszych, to ze względu na fakt, iż
zostało wzniesione na najwyższej górze w Sudetach, budziło
zawsze duże zainteresowanie
i przyciągało rzesze turystów.
Dysponując przed 1967 rokiem
bazą noclegową (obecnie istniejący zespół żelbetowych dysków
na Śnieżce nie jest schroniskiem,
lecz obserwatorium meteo),
dawne schronisko umożliwiało
turystom obserwacje ciekawych
zjawisk meteorologicznych.Należały do nich szczególnie piękne
na Śnieżce wschody i zachody
słońca oraz pojawiające się
przed burzą tzw.ognie świętego
Elma, tzn. zjawiska akustycznooptycznego, występującego
w postaci niebiesko pulsujących
ogników, na ostro zakończonych
przedmiotach,a w tym zwłaszcza
na skałach. Historię schronisk
na samym szczycie Śnieżki
(Schneekoppe Baude – 1602
m n.p.m) otwiera rok 1850,
w którym wybudowano pierwszy obiekt z inicjatywy Friedricha
Sommera (9) (IL 7A). Był to budynek spełniający ówczesne wymogi turystyki, posiadał konstrukcję
drewnianą, oraz dwuspadkowy
dach nad parterem. Ściany oraz
szczyty dachu wyłożone były
drewnem. Niestety nie był sądzony mu długi żywot, gdyż
został strawiony przez ogień siedem lat później, a właściciel zamieszkał czasowo w byłej kaplicy
Św.Wawrzyńca (od 1812 roku nie
odprawiano tu nabożeństw)
(IL 8). Drugi wzniesiony wkrótce
obiekt - także przez Sommera,
piętrowy, również drewniany
z dużą salą jadalną (IL 7B).
Dopiero trzecie schronisko
również o konstrukcji drewniano-murowanej (IL 7C), nieco mniejsze od poprzedniego
(25 pokoi) przetrwało przeszło 100 lat i zostało rozebrane

w latach 60-tych XX wieku, aby
ustąpić miejsca całkiem innej
pod każdym względem budowli
z żelbetu i szkła. Nowy obiekt nie
będący schroniskiem lecz obserwatorium meteo, zaprojektowany przez dwóch wrocławskich
architektów Witolda Lipińskiego
i Waldemara Wawrzyniaka, został
przeznaczony do realizacji, jako
zwycięzca ogłoszonego konkursu przez SARP (Stowarzyszenie
Architektów Polskich) (IL 9).
Z pewnością wśród bud
powstałych w Karkonoszach,
w ich najwyższej partii, poza
już wymienionymi, należałoby
zwrócić uwagę na jeszcze kilka, które odegrały istotną rolę
w rozwoju turystyki w tym regionie. Do wyróżniających się
wielkością, oraz interesującymi
etapami rozbudowy, od regionalnej formy budynku poprzez jej
ewolucję w stronę architektury
alpejskiej, aż do monumentalnej budowli zaprojektowanej
przez jeleniogórską pracownię
architektoniczną „Bracia Albert”,
należy schronisko Na Hali Szrenickiej - Neue Schlesische Baude

- 1195 m n.p.m. Jego początki to
rok 1787, gdy zostało wzniesione
jako buda pasterska, by z czasem
w latach czterdziestych XIX stulecia przekształcić się w gospodę
górską (Gebirgsgasthaus). Składało się wtedy z dwóch obiektów, większego nakrytego dachem dwuspadkowym z naczółkiem o konstrukcji drewnianej
o proporcjach charakterystycznych dla budownictwa regionalnego, oraz mniejszego domku
nakrytego stromym dachem
(1, 9, 11). Zasadnicza rozbudowa schroniska nastąpiła
w 1895 roku, gdy powstała
nowa, największa część z dachem o niewielkim spadku,
przypominająca budownictwo
alpejskie. Udane zespolenie bryły schroniska w całość nastąpiło
w latach1909 -1910, według
projektu jeleniogórskich architektów braci Albert, czego efekty
możemy oglądać do dziś. Dzierżawa schroniska od 1790 roku
do 1939 znajdowała się w rękach
rodziny Adolph. Z pewnością
do wybitniejszych przedstawicieli tego rodu należeli Gustav

IL. 4 Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy nad Śnieżnymi Kotłami…. Dawne
schronisko Schneegrubenbaude. Fot. Barbara Siomkajło. Stan 2018.
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i Heinrich (10). Tak jak i Gustav
jego syn Heinrich (ur. w 1878
roku) dokumentował piękno
Karkonoszy *fotografując je, oraz
będąc propagatorem sportów

zimowych jako pierwszy założył
towarzystwo narciarskie. Przed
wybuchem II wojny światowej
zainstalowano obok budynku
tej karkonoskiej budy turbinę

63
na pobliskim potoku. Po przebudowie schronisko dysponowało
30 pokojami z 50 łóżkami. Schronisko Na Hali Szrenickiej należy
obecnie do dużych obiektów,

dysponując przeszło stu miejscami noclegowymi (IL. 10, 11, 12)
*Fotografowanie gór, ich
grozy a zarazem piękna stało się
udziałem także polskich znanych

IL 11 Schronisko na Hali Szrenickiej od strony południowej. Fot. Autor 2003.

IL. 10 Wejście główne do schroniska na Hali Szrenickiej. Fot. Autor. Stan 2003.

IL.12 Schronisko na Hali Szrenickiej od strony północnej. Fot. Barbara Siomkajło. 2018.

IL. 5 Dawne schronisko Nad Śnieżnymi Kotłami. Obecnie Radiowo-Telewizyjny Ośrodek
Nadawczy i stacje bazowe telefonii komórkowej – RTON Jelenia Góra / Śnieżne Kotły. Fot.
Barbara Siomkajło. Stan, 2018.

IL. 6 Dom Śląski na równi pod Śnieżką. Fot. Autor.Stan lipiec 2003

Ziemia Kłodzka nr 318-320/lipiec-wrzesień 2022

64
przedstawicieli kultury i sztuki
na przełomie XIX i XX stulecia.
Za przykład może tu posłużyć
postać sławnego kompozytora związanego emocjonalnie
z Tatrami, członka Towarzystwa
Tatrzańskiego Mieczysława Karłowicza, tragicznie zmarłego
2.02.1909 roku. Podczas jednej
ze swych górskich wędrówek
został przysypany przez lawinę.
Zdjęcia jego autorstwa zostały
umieszczone w książce wydanej po raz drugi w 2016 roku,
po przeszło stu latach od pierwszego wydania. (M. Karłowicz,
W Tatrach – pisma i zdjęcia,
Wyd. 2, Astraia, 2016, s.149.).
W pobliżu niego w latach
1921-22, powstało na szczycie Szrenicy nowe schronisko
„Na Szrenicy” (Reifträgerbbaude – 1365 m n.p.m). Ten okazały,
o zwartej, surowej formie budynek został wzniesiony w re-

kordowym czasie, czternastu
miesięcy i 19 grudnia 1922 roku,
otworzył swe podwoje dla turystów (9,10)***. Projekt budynku
powstał w pracowni architektonicznej braci Albert w Jeleniej
Górze. Mający około 100 miejsc
noclegowych, widoczny dobrze
z wielu stron, wzniesiony
na szczycie Szrenicy, co stwarzało problemy z panującymi
tu silnymi wiatrami i zjawiskiem
szadzi oraz z dostawami energii.
Po wojnie przechodził różne
koleje losu, m. innymi ulegał
kilkakrotnie pożarom oraz
poddawany był ciągłym remontom, by w końcu po przejęciu
przez prywatnego inwestora,
znów przyjmować turystów,
od 19 grudnia 1992 roku (IL 13).
Przed pierwszą wojną światową nad Wodospadem Kamieńczyka oddano do użytku niewielkie schronisko Zackelfallbaude-

846 m n.p.m. Rozbudowane
w latach 1923-24, wyróżniało
się charakterystycznie wydłużoną pionowo bryłą, nakrytą
potężnym rozczłonkowanym
dachem. Piętrowe z użytkowym
poddaszem, gdzie mieściły się
dwie kondygnacje, o konstrukcji
murowano-drewnianej ścian, zaprojektowane przez jeleniogórskie biuro architektoniczne Bracia Albert, wpisywało się dobrze
w otoczenie stając się jego częścią Przed drugą wojną światową oferowało w 20 pokojach
35 łózek i uchodziło za komfortowe.Po 1945 roku budynek
dawnego schroniska pełnił różne
funkcje. Podczas remontu w 1984
roku, cały obiekt strawił ogień.
W 1997 roku nad Wodospadem
Kamieńczyka powstał całkiem
nowy obiekt, prywatnego schroniska, pierwszy tego rodzaju
w Karkonoszach (12). Nieopodal

fundamentów starego schroniska wznosi się obecnie budynek
o formie nawiązującej w pewnym sensie, nie całością, lecz
raczej detalem do miejscowych,
regionalnych tradycji budowlanych. Przez kilka lat schronisko
Kamieńczyk było konsekwentnie
rozbudowywane, tak iż obecnie
osiągnęło maksymalne gabaryty
(IL 14, 15).
Jednym z niewielkich schronisk położonych w zabudowie
Szklarskiej Poręby, koło dworca
Szklarska Poręba Dolna było,dziś
już nie istniejące, Dachsbaude
(630 m n.p.m) o zaprojektowanej
z dużym wyczuciem regionalnej
formie. Miało stromy dwuspadkowy dach z lukarnami, który
przekrywał drewniano-murowaną konstrukcję ścian oraz
okalającą od strony głównego
wejścia i bocznej elewacji werandę widokową o drewnianej

IL.17 Nieistniejące schronisko Prinz- Heinrich - Baude nad Wielkim Stawem
w Karkonoszach. Źródło: ze zbioru p. Andrzeja Brzezińskiego

IL.16 Nieistniejące schronisko Dachsbaude w Szklarskiej Porębie Dolnej. Przed pierwszą
wojną światową.Źródło ; Ze zbioru p. Grzegorza Sokolińskiego.

IL. 8 Kaplica Św. Wawrzyńca na Śnieżce. Fot. Autor, lipiec 2003

IL.9 Obserwatorium Meteorologiczne im. Tadeusza Hołdysa na Śnieżce, zwane potocznie
schroniskiem „Na Śnieżce”. Fot. Autor. Stan; lipiec 2003.
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konstrukcji (IL 16). Dachsbaude
mieściło 8 pokoi, a obok budynku
trzymano krowy. Po 1945 roku
schronisko przestało istnieć, podobnie jak niedaleko położone
inne schronisko a mianowicie,
Baude am Moltkefels (12).
Omawiając architekturę
karkonoskich schronisk położonych w części grzbietowej tych
gór należy również wspomnieć
o znanym schronisku im. ‘’Księcia
Henryka‘’ (Prinz-Heinrich-Baude – 1410 m n.p.m), oddanym
do użytku w 1889 roku i położonym nad granią Wielkiego Stawu
(4) (IL 17).
Należało ono do luksusowo
urządzonych, jak na warunki turystyczne, a swą nazwę zawdzięczało wizycie księcia Henryka
Pruskiego z małżonką w 1888
roku. Obiekt ten piętrowy z użytkowym poddaszem, o konstrukcji
kamiennej przyziemia, drewnianej, kratownicowej ścian piętra
i poddasza oszalowanych deskami, oraz widokową werandą od
strony Wielkiego Stawu, spłonął
niestety w 1946 roku w niewyjaśnionych okolicznościach.
Schronisko było kilkakrotnie
rozbudowywane w latach międzywojennych według projektów
jeleniogórskiej pracowni Bracia
Albert. Dużą popularnością cieszyły się zjazdy rogatymi saniami
z pod schroniska do Karpacza
i Miłkowa, a tereny otaczające
budynek umożliwiały jazdę
na nartach (10). W okresie międzywojennym zaprojektowano
w Sudetach po czechosłowackiej
i niemieckiej stronie schroniska
o schodkowej formie dachu. Jednym z nich było, poza wspomnia-

nym Domem Śląskim, schronisko
„Odrodzenie” (Jugendkammhaus Rübezahl - 1236 m n.p.m)
na Przełęczy Karkonoskiej (7).
Naprzeciw niego znajdowało się
czeskie schronisko Špindlerova
Bouda o podobnej konstrukcji
ze schodkowo uformowanym dachem. „Odrodzenie” zostało zrealizowane jako zwycięski projekt
w konkursie ogłoszonym przez
BDA w 1928 roku. Jego autorem
był wrocławski architekt Herbert
Eras. Zwarta bryła schroniska,
konstrukcja kamienna przyziemia, monolityczna wyższych
pięter pokryta deskami, jednoznacznie sugerowały, iż panujące
tu warunki pogodowe nie należą
do łatwych. Schronisko funkcjonuje do dziś i dysponuje ponad
80 miejscami noclegowymi.
Schroniskiem również autorstwa
architekta H.Erasa, lecz o regionalnej formie, zlokalizowanym
w Górnym Karpaczu jest „Orlinek” dawne Teichmannbaude –
=804 m n.p.m. (IL 18).
W czasie gdy powstał mianowicie w 1913 roku,
był największym obiektem
w Karkonoszach i dysponował
200 miejscami. Mimo swej pokaźnej kubatury, dzięki przemyślanej lokalizacji oraz z dużym
wyczuciem zaprojektowanej
bryle, gdzie dominuje potężny
dwuspadkowy dach na tle Śnieżki, Orlinek wpisuje się dobrze
w otaczający górski krajobraz. Jak
na owe czasy był schroniskiem,
a w zasadzie hotelem górskim
o wysokim standardzie usług,
zaprojektowanym z dużym
rozmachem i posiadającym
wiele nowoczesnych rozwiązań.

IL.18 Schronisko Orlinek, dawne Teichmannbaude w Górnym Karpaczu.Źródło ; ze zbioru
p. Andrzeja Brzezińskiego.
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Po drugiej wojnie światowej
mieściła się w nim Szkoła Orląt
Grunwaldzkich, a następnie dom
dziecka. Po 1959 roku powróciła,
funkcja turystyczna. Z końcem lat
dziewięćdziesiątych rozpoczął
się remont Orlinka, który przewidywał istotne zmiany formy
obiektu, co z kolei wywołało
protesty. Obecnie Orlinek jest
przedmiotem zainteresowania
ze strony zagranicznych firm.
Kończąc omawianie architektury karkonoskich bud nie
można zapomnieć o schronisku
Schlesische Grenzbaude (1046
m n.p.m), które wybudowano
na przełęczy Okraj (Grenzbauden) w 1922 roku. Zanim doszło
do powstania wspomnianego
schroniska na Przełęczy Okraj,
to już w 1690 roku zesłani oficerowie austriaccy wznieśli tu
pierwsze budy. W XVIII stuleciu
w jednej z tych bud utworzono
urząd celny, gdyż po zajęciu
Śląska przez Prusy przebiegała tędy granica. Z początkiem
XIX stulecia istniało tu niewielkie
schronisko prowadzone przez
Karla Nagela, który rozpowszechnił ze Stephanem Hübnerem, tak
później popularne zjazdy rogatymi saniami w Karkonoszach.
Pierwsza trasa prowadząca
do Kowar miała 7 km długości.
Schlesische Grenzbaude zastąpiło dawne mniejsze schronisko
i było jednym z kilku obiektów
znajdujących się po niemieckiej
stronie granicy (IL 19).
Charakteryzowała go regionalna forma podkreślona przez
deskowanie ścian zewnętrznych
i murowano-drewnianą konstrukcję, oraz proporcje po-

szczególnych części budynku.
Stojący na pochyłości obiekt
posiadał wysoką, kamienną
podmurówkę, która nadawała
mu dynamikę i charakter. W bryle
budynku na pierwsze miejsce ze
względu na wielkość i stromy kąt
nachylenia połaci wysuwał się
dach. Okalające parter werandy
od strony pd. i północnej wskazywały na turystyczną funkcję
budynku. W budynku mieściło się
również schronisko młodzieżowe
Storchennest (Bocianie Gniazdo) i urząd pocztowy. Po drugiej
wojnie światowej Schlesische
Grenzbaude zostało opuszczone i rozebrane, co niestety nie
było rzadkością w tych powojennych latach. Po 1945 roku,
w dawnej gospodzie na przełęczy, otwarto niewielkie schronisko Na Rubieży, o zmienionej po
remoncie nazwie na Muflonik.
Na miejscu przedwojennego
urzędu celnego, rozebranego
w latach 60-tych XX stulecia,
wzniesiono w 1975 roku, w pobliżu schroniska Muflonik, Bacówkę PTTK (9,12). Przed kilku laty
(po 2015 roku) w miejscu dawnego schroniska Schlesische
Grenzbaude powstał obiekt
turystyczny o nazwie Lamelkowa chata o architekturze
w niewielkim stopniu nawiązującej do regionalnych wzorców.
Mimo pewnych atrybutów formy zaczerpniętych z miejscowej
tradycji budowlanej trudno tu
mówić o twórczej kontynuacji
czy udanej kopii architektury
rodzimej. Tak więc na Przełęczy
Okraj poza dwoma przedwojennymi budynkami straży granicznej wspomnianej Lamelkowej

IL.19 Czteropolowa widokówka z lat międzywojennych XX wieku, przedstawiająca
schronisko Schlesische Grenzbaude – pola górne, oraz wnętrze schroniska i widok
w kierunku przełęczy Okraj od strony czeskiej – pole dolne. Źródło; zbiory własne
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chaty, znajduje się o obcej stylowo formie Bacówka (projekty
typowe z lat 70-tych, wznoszone
w kilku miejscach w Sudetach)
oraz niewielki Muflonik o cechach architektury regionalnej,
wybudowany najprawdopodobniej w okresie międzywojennym.
**W schroniskach wzniesionych w XVIII i XIX stuleciu
w Sudetach funkcjonowały, także przez pewien czas hodowle.
Na pocztówkach z początków
XX wieku, można zauważyć jeszcze pasące się przed śląskimi budami zwierzęta.
*** Schronisko ‘’Szrenica’’ powstało, jako swego rodzaju zadość uczynienie dla niemieckiej
rodziny Endlerów, która musiała
opuścić po wielu latach sprawowania kierownictwa, w pobliżu
położoną – lecz już na terytorium
Czechosłowacji Vosecką Boudę.
Po odzyskaniu niepodległości
w 1918 roku, Czesi obsadzali kierownicze i prestiżowe stanowiska swymi obywatelami, chcąc
w ten sposób wzmocnić niedaw-

no powstałe państwo. Lokalizacja
schroniska „Szrenica” na szczycie góry o tej samej nazwie była
nieprzypadkowa, schronisko to
jest dobrze widoczne z czeskiej
strony (29, 31).
**** J.Potocki w swej monografii – „Rozwój zagospodarowania turystycznego Sudetów”,
Plan, Jelenia Góra, 2004, s.48 - zauważa, iż do wybuchu pierwszej
wojny światowej, wszystkie najważniejsze ośrodki turystyczne
w Sudetach, a w tym i w Karkonoszach, były dostępne dzięki
kolei żelaznej.

o zrębowej konstrukcji ścian,
ze stromym dachem krytym
gontem, o prymitywnych warunkach bytowych. Znajdowały się
również w nich pomieszczenia
dla zwierząt. W miarę upływu
czasu i przekształcania się turystyki w formy zorganizowane
funkcja hodowlana ulegała ogra-

niczeniu i likwidacji w schroniskach. Zasadniczy wpływ na rozwój turystyki w regionie sudeckim miała rozbudowa szlaków
komunikacyjnych, a zwłaszcza
powstające w drugiej połowie
XIX stulecia połączenia kolei
żelaznej. Transport kolejowy był
nieodzowny dla rozrastających

4. Podsumowanie
Rodowód większości wzniesionych schronisk w Karkonoszach jak i w całych Sudetach,
także po czeskiej stronie ma
regionalny charakter. Pierwsze
domostwa służące jako pasterskie, bądź strażnicze budy powstałe w początkach XVII stulecia, były niewielkimi budynkami

IL14. Schronisko Kamieńczyk. Fot. autor 2003

IL.15 Schronisko Kamieńczyk. Fot. Barbara Siomkajło 2018

IL.7 A, B, i C Trzy najstarsze schroniska na Śnieżce. Ostatnie rozebrano w latach 60-tych
XX stulecia, Na jego miejscu istnieje do dziś w formie żelbetowych spodków
obserwatorium meteo. Kopia, według panorama ze Śnieżki, Wojewódzki Ośrodek Inf.
Turystycznej w Jeleniej Górze WTGT „Karkonosze”, 1986. Rys. Autor
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IL 13 Schronisko Szrenica na górze o tej samej nazwie. Fot.Barbara Siomkajło. 2018.

się nowych centr przemysłowych
– jak przykładowo wałbrzyski
i noworódzki okręg wydobywczy węgla kamiennego
z towarzyszącymi górnictwu innymi rodzajami wytwórczości,
oraz dla istniejących wcześniej,
hutnictwa szkła i fabryk porcelany oraz dla przemysłu włókienniczego. Docierające coraz głębiej
w górskie rejony linie kolejowe,
ze względów ekonomicznych,
stawały się również dużym udogodnieniem dla turystów chcących szybciej i wygodniej osiągnąć zamierzone cele. Powstały
warunki dla rozwoju turystyki,
nie jak dotąd związanej z ośrodkami pątniczymi czy uzdrowiskami, lecz z górami, ich przyrodą
i jej pięknem. Istotnym elementem w infrastrukturze turystyki
górskiej stały się liczne schroniska górskie wraz z hotelami
i gospodami. Swój szczytowy rozwój sudeckie budy przeżywały
w drugiej połowie XIX wieku,
przed pierwszą wojną światową,
jak i w okresie międzywojennym
XX stulecia. Dotyczyło to zarówno ilości nowych inwesty-

cji, formy architektonicznej, jak
i znacznej kubatury, gdyż schroniska karkonoskie należały
do największych. Wśród projektantów karkonoskich schronisk
po śląskiej stronie, ważną rolę
odegrało biuro architektoniczne
„Bracia Albert” z Jeleniej Góry,
a wśród pojedynczych twórców,
Herbert Eras wrocławski architekt. Projekty schronisk wychodzące spod ręki architektów
z jeleniogórskiej pracowni odznaczały się wyważoną i zwartą
formą całości, mocno zaakcentowaną bryłą stromego dachu, często z naczółkami, oraz zespolonymi lukarnami. Zwarta forma, brak
takich elementów jak balkony, tarasy czy werandy w architekturze
budynku świadczył jednoznacznie o wysokich wymaganiach, co
do trwałości budynku, jakie
stawia panująca aura na wysokościach, gdzie lokalizowano
schroniska. W okresie międzywojennym XX stulecia powstało w Sudetach po niemieckiej śląskiej, jak i czechosłowackiej
stronie, kilka schronisk o schodkowej formie dachu, z których

dwa, autorstwa Herberta Erasa
znajdują się po obecnie polskiej
części Karkonoszy. Ich modernistyczna forma, gdyż nasuwa się
w tym przypadku takie porównanie, stanowi pewien wyłom
w dotychczasowej, tzn. dziewiętnastowiecznej i przed pierwszą
wojną światową, stosowanej,
przeważnie regionalnej aranżacji
sudeckich bud, co można traktować jako pewien eksperyment.
Czy udany? Jest to z pewnością
dyskusyjne. Po drugiej wojnie
światowej wybudowano zaledwie kilka nowych schronisk
w Karkonoszach, jeśli zaliczyć
do tej grupy Obserwatorium Meteo na Śnieżce im. Tadeusza Hołdysa, to będą w sumie trzy, tzn.
jeszcze schronisko Kamieńczyk
nad Wodospadem Kamieńczyka
oraz Bacówka na Przełęczy Okraj.
Każdy z wymienionych obiektów
charakteryzuje się odmienną
formą i przy powstawaniu jego
istniały inne założenia i wymogi. Najistotniejszym problemem,
a dotyczącym nowej architektury powstającej w całym dolnośląskim paśmie Sudetów,

w tym także budynków o funkcji turystyczno-wypoczynkowej,
jest kontynuacja regionalnych
wzorców – znaczącej spuścizny
kulturowej wielu pokoleń, w ich
współczesnej formie, przez obecnie projektujących architektów.
Również istotnym zagadnieniem
jest spełnianie określonych wymogów zawartych w planach
zagospodarowania przestrzennego, przy kształtowaniu nowej
turystycznej zabudowy w zastanym krajobrazie, wśród istniejących już budynków. Niestety
nierzadko dochodzi do zakłócenia i zatarcia historycznych
układów przestrzennych przez
wprowadzenie zbyt dużej ilości
nowej zabudowy ze względów
komercyjnych, oraz obiektów
o znacznej kubaturze „rozsadzających” otoczenie, co prowadzi
tym samym do chaosu i destabilizacji. Przykłady takiej „działalności” można znaleźć w wielu
miejscach po polskiej stronie
w Sudetach.
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WSPOMNIENIE O ARIELU YAHALOMI
Ariela Yahalomi poznałem
w roku 2003 w Kołobrzegu. Zorganizowałem wtedy koncerty
w kołobrzeskich sanatoriach,
a w trakcie pobytu Ariela
i Jego żony Krystyny Keren
występy Violetty Villas. Przekazałem mu mój polsko francuski tomik „Zawierzenie”,
wydany przez Juliana Golaka
w 1998 roku, w tłumaczeniu
na język francuski śp. Heleny Michałek, w którym jest opublikowany wiersz „Mojżesze”.
Rozmawialiśmy nad Bałtykiem o Jego trudnym życiu i obozowych przejściach wojennych.
Kilka miesięcy później, podczas
spotkania z władzami Uzdrowiska Kołobrzeg, zachorował, miał
ciężkie zapalenie płuc, czuwałem
przy Nim dwie noce, czekając
na przylot Jego żony.
Opowiedział mi wówczas
o swoich traumatycznych przejściach z obozów w AuschwitzBirkenau, a potem Fuenfteichen,
Gross Rosen, Buchenwald, Nordhausen, aż do wyzwolenia
15 kwietnia 1945 roku, w Bergen Belsen w 1945 roku.

Jego Rodzice, Leon i Sara
zginęli w Auschwitz-Birkenau
w 1943 roku. Następnie dostał
się do Belgii, współpracował
z organizacją ruchu nielegalnej
emigracji do Palestyny i z jedną
z nich przybył do Haify w maju
1946 roku. Dwunastym obozem
był angielski obóz Atlit .
Swoje pr zejścia opisał
w języku polskim w 2006 roku
w książce „Przeżyłem”, wydanej
w rodzinnym Będzinie, tłumaczonej na języki włoski, angielski,
niemiecki.
Kontakt z Polską nawiązał
w 1983 roku, organizując
40 - lecie powstania w Gettcie
Warszawskim. On też organizował pierwszy Marsz Żywych, był
bardzo długo aktywny w Związku Żydów z Zagłębia, Związku
Byłych Więźniów Bergen Belzen
i wiele lat w Światowej Federacji
Żydów Polskich w Izraelu.
Profesor Szewach Weiss pisał
we wstępie do książki „Przeżyłem”: „Pisząc te słowa przypominam sobie naszą pielgrzymkę na rampę w Birkenau w dniu
27 stycznia 1985 roku. Nasz

Okładka książki Ariela Yahalomiego pt. „Przeżyłem…”

wspólny płacz, oraz to, że ówczesne władze Polski nie wyraziły
na to zgody. Dziś można w Polsce
z dumą wznieść izraelski sztandar i to jest zadośćuczynienie
dla tych, którzy nie zgubili nadziei - moje i Ariela Yahalomi”.
Ariel chorował poważnie w ostatnich latach, zmarł
23 czerwca 2022 roku. Spotkaliśmy się jeszcze w Jerozolimie, poszliśmy razem pod Ścianę Płaczu.
W roku 2009 zorganizowałem
na Politechnice Koszalińskiej panel polsko – żydowski, podczas
którego promował swoją książkę,
odpowiadał na pytania studentów Wydziału Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej, a Radio
Koszalin zrealizowało z Arielem
wywiad.
Jego pamięci dedykuję zbiór
polsko - hebrajskich wierszy „Masada, który dzięki uprzejmości
Juliana Golaka opuści drukarnię
we wrześniu tego roku. Jego
promocję za doradą Naczelnego Rabina Polski Michaela
Schudricha planuję w Fundacji
Shalom w Warszawie, którą kieruje Pani Gołda Tencer.Wiersze

Ariel Yahalomi

przetłumaczyła na język hebrajski
znana poetka i tłumaczka z Tel
Avivu Anat Zagorski Springmann.
Arielu ! Cześć Twojej pamięci
Shalom - Odpoczywaj w pokoju !
*Cytat pochodzi z książki
Ariel Yahalomi pt. „Przeżyłem…”,
Będzin 2007, s.7
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ANTOLOGIA POLSKO-NIEMIECKA
Piotr Chrzczonowicz (Piotr
Preis) wurde am 11. April
1962 in Nowa Ruda/ Neurode
(Niederschlesien) geboren.
Sein Künstlername Preis ist
der Familienname seiner Großmutter mütterlicherseits, die
einer deutschen Familie entstammte. Er ist Absolvent der
Polonistik der Universität Wrocław. Im Jahre 2005 hat er seine
Doktorarbeit über die Verbindung zwischen Schaffen von
Cyprian Kamil Norwid und der
polnischen Exildichtung nach
1945 geschrieben. Der Dichter
ist Mitglied des Polnischen
Schriftstellerverbands, Sektion Poznań/ Posen. Er wohnt
in Nowa Ruda/ Neurode und in
Wrocław/ Breslau. Seit einigen
Jahren wohnt und arbeitet er
in Kołobrzeg/ Kolberg, wo er
seinen Anteil zur Organisation
des kulturellen Lebens dieser
Stadt beiträgt. Seit September
2009 arbeitet er als Dozent in
dem Institut für Neuphilologie
an der Technischen Hochschule
in Koszalin.
Seine Gedichte wurden u.a. im
Verlag „Elpresse“ in Wrocław/

Breslau und „Wydawnictwo
Ziemia Kłodzka“ in Nowa Ruda/
Neurode herausgegeben. Er
veröffentlichte die Gedichtbände Przemijanie (Wrocław)
Zawierzenie (Nowa Ruda 1998).
Beide Bände erschienen in polnisch- französischer Fassung
in der Übersetzung von Helene Michałek, einer wrocławer
Malerin. Die nächsten zwei
Bände Sens istnienia/ Der Sinn
des Daseins (Nowa Ruda 1999)
und Sceny z życia/ Augenblicke
des Lebens (Nowa Ruda 2004)
erschienen in polnisch- deutscher Fassung, übersetzt von
Renata Markiewicz. Texte aus
diesen Bänden wurden in der
Zeitschrift Kłodzka/ Glatzer
Bergland veröffentlicht. Das
Vorwort zu diesen Gedichtbänden hat Herr Professor Jan
Miodek geschrieben. Der letzte
Gedichtband Morskie psalmy i
wierze wybrane/ Meerespsalmen und ausgewählte Gedichte auch in polnisch- deutscher
Fassung ist in Poznań (Poetico
2007) erschienen. Einige Gedichte wurden in verschiedenen Anthologien der polni-

dr Piotr Chrzczonowicz

schen Dichtung gedruckt. Die
Deutsche Bibliothek- Deutsche
Bücherei in Leipzig hat alle drei
polnisch- deutschen Bänden
in ihren Sammlungen aufgenommen.
Die Gedichtbände wurden auf
vielen Autorenabenden präsentiert, u.a. im Klub für Musik und
Literatur in Wrocław/ Breslau,
im Ignacy- Paderewski- Saal in
Paris, in der Aula Leopoldina
der Universität Wrocław.
Das S chaffen von Piotr

Chrzczonowicz (Piotr Preis)
ist eine in großem Maße intellektuelle Dichtung, die sich oft
auf sakrale und metaphysische
Werte bezieht. Das lyrische Ich
der Gedichte (wie der erste
Rezensent- der Urenkel von
C. K. Norwid- Jerzy Kozarzewski schrieb) ist ständig auf der
Suche nach Wahrheit und der
Hoffnung in der heutigen Welt.
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Emigrationsbäume

Drzewa poezji

die Emigrationsbäume schützen vor der
Hitze
wie die Platanen des Südens
sie tragen Zitronen und Orangen
sie lieben sich in der späten Jugend
und tragen Sinfonien der Gesundheit-

każdy poeta ma swoje drzewo
wpisane w ciszę wieczoru
niby świerk dojrzały smakiem sierpnia
jak lustro utkane z linii życia

die Akanthi heben bei Sonnenaufgang
das Morgenrot mit Gottessprache
heilen mit Wein die Wehmut des Abendssie verstreichen wie die jungen Jahre
unwiderruflich…
Drzewa emigracyjne
drzewa emigracyjne chronią przed upałem
jak platany południa
rodzą cytryny i pomarańcze
kochają się póżną młodością
rodząc symfonie zdrowiaakanty o wschodzie
unoszą zorze mową bogów
winem leczą smutek wieczorumijają jak młode lata
bezpowrotnie...
Bäume der Dichtung
jeder Dichter hat seinen Baum
eingebettet in die Abendstille
ähnlich einer stattlichen Fichte im Hauch
des Augusts gereift
wie ein aus Lebenslinien gewobener
Spiegel
manchmal beichtet er seine Sünden
und denkt an seine Jugend zurück
die wie eine Sonnenlinie verschwunden ist
jede Liebe hat ihren Baum
wie die Vergänglichkeit des Daseins
ein paar Worte und Gedichtzeilen
jedes Leben wächst in einen Baum hinein
mit den Wurzeln in die Erde
um Früchte zu tragen für den ewigen
Schmaus
und Sinn dem Leben beizugeben
jedes im Baumschatten versteckte Geheimnis
reift bis in den Herbst hinein- gemächlich
eingehüllt in den Schatten des Laubsruhig und ewig…

czasem wyspowiada swoje grzechy
i wspomni młodość
co jak linia słońca przeminęła
każda miłość ma swoje drzewo
niby ulotność bytu
kilka słów i linijek wierszy
każde życie wrasta w drzewo
korzeniami w ziemię
by wydać plon na wieczną ucztę
i dodać sensu do istnienia
każda tajemnica ukryta w cieniu drzewa
dojrzewa do jesieni- powoli
otulona cieniem liścispokojna i wieczna...
Du sollst keine anderen Götter neben mir
haben (2. Mose, 20,3)
Das Bündnis
ich habe deine anderen Namen nicht gekannt, o Herr
als ich von meiner Weltraumreise auf die
Erde zurückkehrte
ich habe nicht gewußt, daß Du eifersüchtig
und jähzornig sein kannst
ich habe gefragt wie alt Du bist und wie
Du aussiehst
ich hätte nicht gedacht, daß auch Du es
nicht leiden kannst
Dich zu fotografieren
ich habe nicht vermutet, daß Du die Schulden in Raten teilst
Und dann genetisch geschädigte Geschlechter zur Welt kommen
ich habe Menschen getroffen die sagten,
daß es
Dich überhaupt nicht gibt
sie haben Dich ausradiert wie einen Rechtschreibefehler
sie sagten die Liebe sei eine große Sache
ich habe auch Brüder getroffen die Dich
würdevoll benannten
mit dem Namen des Orients haben sie
Dich in hundert Gesichter gekleidet
sie meinten Du seist wieder auf Erden
und die ganze Wirklichkeit ist nur ein süßes
Spiel der Gottheiten
uns ins Gesicht geworfen

und Du bestehst wie eine Mauer
behauptest, daß Du das Bündnis bist wie
die Thora von Sinai
und ich spiele Geige
brenne Weihrauch und Lämpchen auf den
Ahnengräbern
ich bin öfters einsam und hilflos wie Erinnerungen
an das Fundament gekettet zähle ich die
Tage
Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie!
(Księga Wyjścia 20,3)
Przymierze
nie znałem innych imion twoich Panie
kiedy wracałem z mej kosmicznej podróży
na ziemię
nie wiedziałem że bywasz zazdrosny i
skłonny do gniewu
pytałem ile masz lat i jak wyglądasz
nie sądziłem, że ty też nie znosisz robić
sobie zdjęć
nie przypuszczałem że winy rozkładasz
na raty
i potem rodzą się genetycznie uszkodzone
pokolenia
spotykalem ludzi którzy mówili że w ogóle
Cię nie ma
wymazywali cię gumką jak błąd ortograficzny
mówili że miłość to duża rzecz
spotykałem też braci ktorzy nazywali cię
dostojnie
imieniem dżapamali przebierali Cię w sto
osiem twarzy
sądzili że jesteś ponownie już na ziemi
a cała rzeczywistość jest tylko słodką grą
Awatarów
rzuconą nam twarz
a Ty jak mur trwasz
twierdzisz że jesteś przymierzem jak tora
Synaju
a ja na skrzypkach gram
palę kadzidła i lampy na grobach przodków
bywam samotny i bezradny jak wspomnienie
zawieszony na opoce liczę dni
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Jerzy Stasiewicz

KONDYCJA ŚWIATA W LIRYKACH JERZEGO STASIEWICZA
***
Jerzy Stasiewicz
Ja chronię dobre imię, bo język
jest moją miarą*
Byłem w wielu zakątkach kraju
nie jako pielgrzym
lecz zwykły człowiek przejazdem
do …
Wszędzie to samo niebo nakrywało połacie ziemi
przesiąknięte krwią braterską.
Wszędzie mogiły
porastała trawa. A ludzie w pośpiechu deptali
stopy ludziom-mrówkom dźwigającym krzyż
rodzinnego stadła. Czasem tylko
słońce rozpalało
promyk nadziei. Deszcz zmywał
trud przeżytego
czasu. A śpiew ptaków określał
porę roku.
Wszystko to jednak było złudne
jak mrok horyzontu.
Na wschodzie kraj obszerny sta-

wał się zupełnie pusty.
Ślady ognisk i pieczary domostw
kryły zwinięte mgły.
Z nich dobywał się złowrogi krzyk
wiatru.
*Czesław Miłosz „Nie tak”
***
Jerzy Stasiewicz
patrzę jak zabitą rzeką odpływają
dwa łabędzie*
stoję na brzegu i na brzeg powracam
przeszyty strachem jak strzałą
zatrutą
wiem - woda w rzekach jest ta
sama
niesie chleb wylewem ukojenie
chłodem
pamięta wczoraj z przed wieków
i dziś
co nastąpi jutro z kłami wilka
tu nie trzeba być trubadurem łzy mordowanych

wszędzie jednakowo gorzko słone, a wygnani przy
korycie słyszą tylko szum własnego Nilu, Dniestru,
Niemna - kolor ten jedyny w poświacie księżyca
pragną powrotu do swojej ziemi
wody bólu kości
przodków łanów zbóż spalonych
martwej pustki
i domostw w ruinie gdzie ptaki
umilkły
*Marianna Bocian „Na moście
Tumskim we Wrocławiu”

***

JERZY STASIEWICZ

Jerzy Stasiewicz

w Miechowie (Małopolska). Poeta, prozaik,

Tadeuszowi Zającowi na 75. urodziny
Wyschłemu korytu rzeki nie dziękują za jego przeszłość*
Martwe drzewa nie wydadzą
owoców, liście nie
staną się ściółką i schronieniem
owadów.
Kto pamiętał będzie kwieciste
kaskady ogrodów,
stada owiec, konie na wybiegu.
Domy o ogromnych
oknach jak lustra odbijające wędrówkę chmur,
przelot ptaków zwiastujących
wiosnę.
Może jedynie wajdelota na nowej
pustyni
wyksztusi pamięć nieobecnych,
uwięzionych
w prochu ziemi ze wspomnieniem jastrzębia
kołującego wokół cienia próchniejących krzyży.
Tutaj Ananke uśmiechnęła się
lekko wpatrzona
w północ jakby wypatrywała
bursztynowego szklaku
w cieniach twarzy płosząc echem
świetliki.
*Rabindranath Tagore „Zbłąkane
ptaki”

Urodzony w 1968 roku
dramaturg, recenzent i eseista. Oddany
ratowaniu ginącej tradycji wsi polskiej, czemu
daje wyraz w swojej poezji. Autor tomików
poezji: „Zapach mojej ziemi” (2002, Wrocław),
„Szukam własnego cienia” (2005, Kraków),
„Poezji tom III” (2009, Kraków), „Powróciłem”
(2018, Kraków), dramatu „Pojednanie” (2005,
Wrocław), opowieści „Własny Kąt” (2011,
Warszawa), a także „Po co komu krzyż” – poezja
i dramat (2015, Warszawa).
O jego twórczości pisali: Zbigniew Kresowaty,
Edmund Borzemski, Lidia Irena Węglarz, Daniela
Długosz-Penca, Piotr Goszczycki, Aneta KielanPietrzyk, Marek Słowiaczek, František Všetička,
Agnieszka Krizel, Jolanta Szwarc, Emil Biela,
Eligiusz Dymowski, Krzysztof Gębura, Monika
Maciejczyk, Antoni Dąbrowski.
W 2008 roku otrzymał z nominacji Ministra
Kultury odznakę honorową „Zasłużony Dla
Kultury Polskiej”.
Uhonorowany nagrodą literacką Gustawa
Herlinga – Grudzińskiego.Drukowany na Litwie,
w Niemczech, Czechach. I Bułgarii. Wraz z żoną
Violettą gospodarze spotkań literackich
„Z bitwą w tle” w Nysie. Członek Związku
Literatów Polskich. Stały współpracownik
pism literackich „Radostowa” i pisarze.pl ,
okazjonalnie: „Migotania”, „Gazeta Kulturalna”, „
Własnym Głosem”.
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Monika Maciejczyk

A CO TAM W RÓŻANYM DWORZE
A co tam w Różanym Dworze… Matki Boskiej Zielnej, zioła, zioła, zioła i ziół pachnących
bukiety czyli limes pomiędzy
gorącym, upalnym latem, a jesienią złotą. A też pracy na Wyspie
owoce… czyli wyspa śpiewająca co w błękitach tonie i Carmel
Madonna z Milnej, oraz Goście
i Rezydenci, czyli obrazy artysty malarza Jana Lukawskiego
z Bonn, pisarz Zbigniew Niedźwiedzki – Ravicz i trzeci tom
powieści o księżnej Daisy von
Pless, oraz Oleńka Pijanowska –
Adamczyk co na jesień życia do
Polanicy przybywa.
Wieczór ciepły
świerszcze grają
W Ziołach
w Ziołach
w Ziołach
Wiatr szeleści
przedwieczorne
śpiewa Pieśni
O Lecie co minęło
właśnie
O świerszczach
co bajają Baśnie
zanim Zimą
wszystko w zapomnieniu zaśnie
/ Monika Maciejczyk /
Wolany 4 września 2006

Potęga Matki Natury, której
my ludzie jesteśmy maleńką,
ale jakże ważną częścią… ma
cudowną właściwość zakodowaną kosmicznym dziełem
stworzenia… nie pozwala się
złamać. Choć ta maleńka drobina
ludzka w swej rozlicznej mnogości czyni wszystko co może, aby
działaniem swym wynikającym
z sentencji … „Cel uświęca środki”... iść ku przyszłości i rozwojowi
ludzkości drogą nad urwiskiem.
Bowiem ryzyko tych działań jest
ogromne, choć w wizualizacji
twórczych umysłów osłodzone
wizją Świata III tysiąclecia. Największe umysły współczesnej
nauki pracują niezmiennie nad
przyszłością, jednak ci z nich, którzy wiedzą najwięcej… mówią,
że nie wiedzą… nic.
A ja, obserwuję Świat wokół
mnie i nie napawa mnie to optymizmem. Jednak powiem Wam,
że gdy widzę moc natury i jej
rozpaczliwą walkę z człowiekiem
o przetrwanie, to pewność

mam… finalnego zwycięstwa
życia.
Natura cyklicznie zmienia
dekoracje i upalne lato skłania
się ku jesieni łaskawej, żniwnej,
złotej, dorodnej i owocu pełnej.
I jest w Polsce święto, tradycją naszą wielowiekową uświęcone. Dzień upalny, kiedy od pól
i lasów lud naręcza ziół niesie.
Bukiety polne, pełne woni gorącego lata i jesieni złocistej –
Świętem Matki Boskiej Zielnej
zwane. Łagodny limes. Granica
przejścia upalnego lata w nadchodzącą chłodnymi wieczorami
jesień. Mgły i oczerety, co na straży stoją. Zmiana barw łagodna,
woni przecudnych, wieczorów
spokojnych i modlitwy pełna.
Pożegnałam już wyspę tonącą w błękitach. Ile to już lat…
blisko ćwierć wieku, wracam tam
każdego lata do moich chorwackich Przyjaciół. Tam, gdzie mój
drugi dom. Dom Duszy. Tam maluję i piszę. A łagodność i łaskawość czasu sprawia, że wszystko co najlepsze i najpiękniejsze
w mojej pracy literackiej i malarskiej powstało tam, na wyspie.
W tym roku podarowałam ludziom z mojej wioseczki Śpiewnik domowy pod moją redakcją
pn. Piosenki z Różanego Dworu
- A Ty mnie na wyspę zaprowadź,
który ukazał się drukiem w styczniu 2022 roku. A tam moje teksty
poetyckie, proza i cudna muzyka
kompozytora, pianisty Marcina
Szczepankiewicza, a wszystko
we współpracy z Danutą Szczepankiewicz, pedagogiem, muzykiem i wokalistką. Rodzina
Tudorów w maleńkiej błękitnej
wiosce na Wyspie Hvar cieszy się
naszym śpiewnikiem, a jeden
z egzemplarzy znalazł swoje
spokojne miejsce w kapliczce
św. Antoniego na wzgórzu białym z widokiem na błękitne morze. Namalowałam w tym roku
obraz, o który prosili mnie ludzie
z wioski. I powstał obraz Carmel
Madonna z Milnej, który będzie
darem dla ludzi dobrych, kochanych i tej maleńkiej świątyni
na wyspie. Obraz do kościółka
na skale pod wezwaniem Madonny z Carmelu.
W pierwszych dniach sierpnia
powróciłam do Różanego Dworu,
a tam… praca, praca, praca co
z dniem wstaje i nocą późną za-

sypia. Praca co cieszy i daje moc
przetrwania chwil trudnych i niebezpiecznych. Praca co kształtuje
i daje poczucie szczęścia.
A wieczorami po pracowitym
dniu, tuż przed zaśnięciem…
można jeszcze marzyć.
Kochany Różany Dwór pełen
Gości – literatów, artystów, muzyków i tych co pragną poznać
i zrozumieć miejsce, gdzie rodzi
się sztuka i przyjaźń, i to coś co
nieuchwytne…
Rezydent Różanego Dworu
Zbigniew Niedźwiedzki – Ravicz
w małym pokoiku na poddaszu
pisze kolejny tom powieści
o księżnej Daisy von Pless.
Zagościł też Jan Lukawski
z Bonn z obrazami - tryptykiem
pochwalnym jego autorstwa.
Z ogromną nieśmiałością i radością przyjęłam trzy obrazy.
A tam… ja z Przyjaciółmi i ten klimat szczególny i niepowtarzalny.
Klimat chwil. Dziękuję Ci Janku
za tyle lat twórczej współpracy.
Dziękuję za Twoje dzieła malowane w Niemczech, a tak bardzo
polskie. Dziękuję za przyjaźń i pasję Twoją co pozwala ci wzrastać
wyżej i wyżej …
Jan Luk awski z wiązany
z Dusznikami, zakochany w Chopinie i Violetcie Villas, obecnie
mieszka i tworzy w Bonn. W wielkiej pracowni maluje setki obrazów, eksperymentuje, poszukuje
nowych dróg i środków wyrazu.
Wystawia swoje dzieła na wernisażach w Niemczech. Ceniony to
twórca, dążący w swym malarstwie do wzmocnienia ekspresji.
Zaskakujący, prowokujący, czasem infantylny i wiecznie poszukujący odpowiedzi na nasz Świat.
Droga twórcza Jana Lukawskiego rozpoczęła się przed laty
w… cukierni. Bowiem nasz Jan
jest z zawodu… cukiernikiem.
Autorem przepięknych scen figuralnych na tortach jubileuszowych i ciastach jego wypieku. Ileż
to razy pracowaliśmy wspólnie
w kuchni Różanego Dworu
nad różami z… marcepana.
Obecnie Jan Lukawski jest dojrzałym i uznanym twórcą, absolwentem szkoły profesor Renate
Petruck, jej wieloletnim uczniem
i współpracownikiem. A owoc tej
pasji Jana, to oryginalne w formie
i treści obrazy olejne i eksperymenty prowadzone przez mistrza

Monika Maciejczyk z Aleksandrą
Fijanowską - Adamczyk.

w innych technikach malarskich.
Mam nadzieję, że uznany zostanie w pełni jego talent na naszej
ziemi kłodzkiej. I pewnego dnia
wernisaże i stałe ekspozycje prac
Jana Lukawskiego będą obecne
w naszych instytucjach kultury.
Pisząc te słowa, przygotowuję się logistycznie wspólnie,
z moją przyjaciółką Grażyną
Adamczyk, córką Oleńki Pijanowskiej – Adamczyk do wielkiej przeprowadzki naszej kochanej 100 – letniej Literackiej
Mateczki z DPS-u we Wrocławiu
do naszej małej, pełnej ciepła
i dobroci placówki dla seniorów
w Polanicy - Zdroju. Za kilka dni
nestorka Dolnośląskiego Związku
Literatów Polskich, kombatantka
Powstania Warszawskiego, wybitna pisarka i poetka Aleksandra
Pijanowska – Adamczyk będzie
rezydentką domu spokojnej
starości w naszym miasteczku.
W środę w godzinach porannych
z Wrocławia wyjedzie transport
medyczny, przewożący naszą
zasłużoną 100 latkę do Polanicy.
A tutaj, życzliwość i spokój.
Opieka i wiele ciepła na co dzień,
jak to bywa w maleńkich domach seniora. A pokoik co czeka
na naszą jubilatkę, to sama jasność i słońce. Od wschodu,
poprzez południe do zachodu
słońca, z widokiem na góry nasze
i lasy, i błękitne niebo.
Wiem, że Oleńka będzie tu
u nas szczęśliwa.
A moje serce… rośnie.
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A CO TAM W RÓŻANYM DWORZE...
CZYLI, RÓŻANY DWÓR W WIELKIEJ PODRÓŻY
Z baronową von Lidtke
i szczeniakiem Dzidzią, sportowym samochodem w kredycie
jeszcze nie spłaconym przez
Europę, oraz zaszczyt przyjęcia
w poczet Członków Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
...,W życiu nie chodzi o to,
by przeczekać burzę, ale o to, by
nauczyć się tańczyć w deszczu."...

/ Mahatma Gandhi/

Zdestabilizował się nasz
Świat. Jeszcze przed chwilą, dobrze nam znajomy i rozpoznawalny przez długie lata pokoju
i pracy. Świat, jak nam się zdawało... przewidywalny.
Aż tu nagle napięcie zaczęło narastać i generować zjawiska nieprzewidywalne. Traumy
znane z książek historycznych
i archiwalnych już filmów. Dawniej siedząc w wygodnym fotelu
z filiżanką kawy, oglądaliśmy filmy dokumentalne z czasów wojny, myśląc że to niewiarygodne
co człowiek może uczynić drugiemu człowiekowi. Parafrazując
myśl zawartą w ,,Medalionach"
Zofii Nałkowskiej. A obecnie jesteśmy świadkami niemożliwego.
Mam wrażenie, że ta karuzela zdarzeń rozkręca się coraz
bardziej i bardziej. Wszystko
przyśpiesza i zmienia kształty.
Rozpływa się obrazem w nierozpoznawalną masę, w której
cokolwiek trudno rozpoznać
i pojąć... a zwłaszcza rozróżnić
dobro i zło.
Ostatnio grając w filmie fabularnym ,,Kajtuś Czarodziej"
według wspaniałej powieści
Janusza Korczaka... usiadłam
na takiej karuzeli z aktorami, ciesząc się ich obecnością, słońcem
i pogodą. Tuż przed wakacjami
tańczyłam w kostiumowym filmie
fabularnym z epoki czasów napoleońskich, szeroko rozwijając
wielką krynolinę zacnej bawarskiej mieszczki.
Tańcząc w deszczu. Oczywiście tym deszczu zdarzeń złych,
covidowych, wojny w Ukrainie,
inflacji, agresji i wszystkich nienawiści tego Świata. I to jest deszcz
o którym piszę.

Bowiem nadchodzi zły czas
i nie próbujcie przeczekać burzy
historii i nawałnicy zdarzeń, tylko
według słów wielkiego Gandhiego - nauczcie się tańczyć w deszczu. Tak, aby ta wielka światowa
zawierucha, która już nie skrada
się cicho o zmierzchu, buszując
w myślach nocą, lecz w biały
dzień wtargnęła do domów
naszych.
Nie odkładajmy niczego co
daje szczęście i radość na później.
Tańczmy w deszczu.
I ja, tak jak my wszyscy siedzę po uszy w kredytach, a szary dzień domowy zastaje mnie
z ołówkiem w ręku i kartką papieru, lecz nie zanurzoną w myślach,
piszącą nową powieść tylko naciągającą budżet domowy. Jak
to przed laty moja ukochana
polonistka Wanda Mikłaszewicz mawiała - naciągnięte jak
małpia skóra na bębęn. I wiem,
że my wszyscy podobnie, mniej
lub więcej siedzimy na co dzień
w tych małpich bębnach. Tam
i tu podobnie. I powiem Wam,
że należy uciec choć na chwilę
aby powrócić nowym, silnym
człowiekiem. Uciec, jak to śpiewała Maryla Rodowicz... ,,od rachunków i telefonów(...)ściskając
w ręce kamień zielony''...
Uciec od wiadomości z kraju
i ze Świata. Uciec od kuchni, ciast,
obierania kartofli, od rosołów
i smażenia konfitur. Uciec od biegania z siatką po zakupy, do banku i agencji płatniczych. Uciec
od fochów i dąsów domowych
...i braku tej zwykłej najprostszej wdzięczności za trud szary
i codzienny. Bowiem czasem
wystarczy jedno małe słowo...
dziękuję. A ono sił dodaje, energii
i mocy do tej naszej walki dnia
zwykłego.
Chmury na niebie, burze
i huragany. I kto wie, co jeszcze
nadejdzie za chwilę.
Tańczmy w deszczu.
I odkrycie tej mądrości Gandhiego, niejedno smutne istnienie uratuje. Tańczmy na miarę naszą, bowiem wszystko co mamy
na co dzień i tak nas dopadnie
dzisiaj lub jutro.
Ucieknijmy na chwilę i tańczmy, i cieszmy się życiem dopóki
trwa. Ostatnimi czasy odeszło

Monika Maciejczyk

wielu moich znajomych i przyjaciół ... tam skąd się już nie wraca.
Czasem starszych, czasem młodszych ode mnie.
Pamiętajcie, nadszedł czas, by
przystanąć i zadać sobie pytanie
- o czym marzyliśmy przed laty.
I niechaj spełnią się wielkie i małe
nasze sny o szczęściu ...dopóki
żyjemy.
Pisząc to w Milnej, na wyspie
Hvar, w domu moich Przyjaciół Rodziny Tudorów, przyglądam się
panoramie niebieskiego morza
i płynącej pod czarnym żaglem
łodzi. Pewnie żeglarz ów, stracił
kogoś bliskiego, kochanego
i w ten sposób przekazać pragnie
swoją wielką żałobę. Myślę wtedy
o bajce ,,Tristan i Izolda" i o tym
jak Izolda jasnowłosa czekała
powrotu ukochanego.
Przedwczoraj wyjechała moja
Przyjaciółka, wdowa - baronowa
von Lidtke. Opalona i radosna.
Pełna sił do walki ze Światem.
A już z pewnością z nową mocą,
by tańczyć w deszczu.
Pomyślmy o tym, że my,
gdzieś tam w Polsce lub za granicą mamy przyjaciół z dawnych
lat i rodzinę. Być może czas
na odwiedziny.

Wybierzmy się w podróż,
a ona da nam moc. I niekoniecznie potrzebne są do tego
pieniądze. A może inaczej... wystarczy trochę oszczędności i
kamień zielony na szczęście.
Cieszmy się dniem, cieszmy
się pogodą, innymi ludźmi i...
życiem. Bo życie jak rzekł ktoś
mądry, to śmiertelna choroba.
Tańczmy w deszczu póki czas.
A ja z moją Przyjaciółką, niedawno owdowiałą baronową
von Lidtke i szczeniakiem
Dzidzią - przemierzyłyśmy
małym sportowym autem
Europę. I niezmiernie wesoło było i pogodnie. Z prowiantem w bagażniku i kawą
w wielkiej butli, i wodą dla upiętej w szelki suczki. Podróżowałyśmy po 1000 km dziennie.
A kieszeń u mnie i u baronowej prawie pusta. Jak mawiają...
mało wiele.
Pomyślcie o tym, bo tak
niewiele potrzeba. Spokój i
kawałek błękitnego nieba.
A wieczorem dnia 4 lipca
przy świecach na tarasie pod
gwiazdami dowiedziałam się,
że Stowarzyszenie Dziennikarzy
Rzeczypospolitej Polskiej przy-
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jęło mnie po wielu latach mojej dziennikarskiej pracy i pasji
w poczet swoich członków.
A w dzień upalny, na tarasie
pod dachem z łodyg bambusa osłaniających przed słońcem, maluję moje Madonny
na białym marmurze i piszę
nową powieść o...Polsce. Tak
jak wcześniej wszystkie moje
książki, które tu napisałam.
Bowiem tylko tu spływa dobrodziejstwo wolnego czasu.
A w domu, w Polsce, zanurzam
się w codzienność i pracę, co
czasem ponad siły moje ... ze
słońcem wstaję i nocą zasypiam.
Z serca powiem Wam
...tańczcie w deszczu.
A deszcz ten czasem może
stać się niebieską pogodą.
Madonny na białym marmurze malowane przez Monikę Maciejczyk

Autor Jan Lukawski - portret z Janem

Carmel Madonna z Milnej II

Monika Maciejczyk

Milna na wyspie Hvar

Ziemia Kłodzka nr 318-320/lipiec-wrzesień 2022

75

Jerzy Organiściak

IX MIĘDZYNARODOWA ZĄBKOWICKA PIELGRZYMKA
DO BARDA ŚLĄSKIEGO

Uczestnicy IX Międzynarodowej Ząbkowickiej Pielgrzymki Ząbkowickiej, 3. IX 2022

W dniu 3 września 2022
r. odbyła się IX Ząbkowicka
Międzynarodowa Pielgrzymka
do Sanktuarium Matki Boskiej
Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie. Przy pięknej pogodzie pielgrzymi z trzech krajów wędrowali
do Barda leśnymi dróżk ami, modląc się prz y prz ydrożnych k apliczk ach, tak
jak nasi poprzednicy –
ząbkowiczanie przez niemal
4 0 0 l at ! ! ! W S a n k t u a r i u m
w Bardzie uczestniczyliśmy
w pięknej mszy dziękczynnej
z podziękowaniem za pomyślność naszego miasta i wszystkich jego mieszkańców, a także
za naszych przyjaciół z Czech
i Niemiec. Już podczas tegorocznej pielgrzymki ustalono, że
najbliższa, X jubileuszowa pielgrzymka ząbkowicka odbędzie
się 9 września 2023 roku.

Hieronymus Heltzel. Jako pierwszy katolicki duchowny Ząbkowic
Śląskich po czasach reformacji,
zainicjował procesje swoich parafian do Barda. Procesje te wydawały się mu wyjątkowo odpowiednim środkiem, aby pogłębić
i umocnić wiarę katolicką wśród
mieszczan. Istniejąca do dnia dzisiejszego ząbkowicka procesja
do Barda, połączona ze złożeniem przyrzeczenia, jest jego
dziełem.
W roku 1633 r. szalała
na Śląsku zaraza dżumy, co skłoniło wiele parafii do złożenia
ślubów odbywania corocznej
pielgrzymki do bardzkiego sanktuarium. Uczyniły to między innymi miasta Paczków i Otmuchów.
Na podstawie związków proboszcza Heltzela z Ząbkowicami Śląskimi i Nysą można przypuszczać,
że wydarzenia związane z zarazą

mogły być również dodatkową
ważną przyczyną ząbkowickiej
pielgrzymki ze ślubowaniem.
Ponieważ nie ma informacji
o pierwszej pielgrzymce ząbkowickiej, należy przypuszczać,

Ojciec Józef Schweter (1874 – 1954)

Adam Hieronymus Heltzel (1602 - 1662)

Pielgrzymi w Sanktuarium bardzkim, na pierwszym planie Christoph Müller .

Początki pielgrzymowania
ząbkowiczan do Barda
Tradycja ząbkowickich pielgrzymek do Barda sięga I połowy XVII wieku i jest opisana
w bardzkich kronikach oraz
w pracy redemptorysty bardzkiego Ojca Józefa Schwetera - „Wartha. Geschichte dieses Wallfahrtsortes und der Wallfahrten danin”,
wydanej w Świdnicy w 1922.
Druga połowa XVII w to okres
kontrreformacji i rekatolizacji
Śląska. W latach 1629 - 1647 proboszczem Ząbkowic Śląskich był

że odbyła się ona w 1633 roku,
po wygaśnięciu tej epidemii
i powrocie Heltzela z powrotem
na parafię. Przy dacie 1632 rok,
tak pisze się o Ząbkowicach
w bardzkiej kronice: „Wiosną
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oddział wojsk Wallensteina
stacjonował w mieście i wokół
Ząbkowic Śląskich. Dnia 3 czerwca miasto padło pastwą płomieni
za sprawą złośliwości pewnego
podporucznika. Wszystko spłonęło za wyjątkiem kościoła farnego, szkoły i dziesięciu domów
wokół zamku. Bardzki wizerunek
Matki Boskiej znajdował się wówczas w kościele dominikańskim.
W zniszczonym przez ogień kościele pozostał w nienaruszonym
stanie, leżąc pośrodku płomieni,
co uznano później za cudowne
zdarzenie. Żołdacy Wallensteina
wycofali się z miasta i zostali zastąpieni we wrześniu tego roku
Szwedami, którzy wypędzili proboszcza Heltzela i zaprowadzili
ponownie nabożeństwo w rycie
protestanckim. Słynący łaskami
wizerunek Maryi zabezpieczono z obawy przed Szwedami,
przewożąc do Kłodzka, a po
ustąpieniu Szwedów powrócił
z powrotem w 1639 roku do Ząbkowic, a stamtąd przewieziono
w 1641 r. z powrotem do Barda.
W krótkim czasie Ząbkowice Śląskie uchodzić zaczęły za katolickie miasto Śląska.”.
Ząbkowickie pielgrzymki
w okresie od drugiej
połowy XVII do XX wieku.
Po okresie swej działalności
w Ząbkowicach Śląskich Heltzel
został proboszczem w Nysie,
i stamtąd również organizował
coroczne procesje do Barda.
W Ząbkowicach jego dzieło
kontynuowali proboszczowie
Franz Jaschke, a w szczególności
Michael Franz Schäl. Ten ostatni w latach 1666 -1671, często
po wiele razy w roku odbywał
wraz z parafinami pielgrzymkę

Pielgrzymka do Rulle we wrześniu 1957 roku.

do bardzkiego sanktuarium.
W ciągu 5 lat sprawowania funkcji proboszcza odbył ich 39!!!
Szczególnie uroczyście obchodzono w Ząbkowicach 100-lecie
ponownego zaprowadzenia wiary katolickiej po czasach reformacji. Było to 13 lutego 1729, gdy
ówczesny proboszcz Johann Anton von Zinnenburg zorganizował wspaniałą i liczną procesję do
Barda. Nie można w tym miejscu
nie wspomnieć, że po 1648 roku
również dominikanie z Ząbkowic „prowadzili okazałą procesję
w poniedziałek zielonoświątkowy do Barda”. Tak na przykład, przy wyliczaniu rocznych
procesji w roku 1700 zanotowano aż 15 procesji dominikańskich. Z Ząbkowic każdego
roku przybywały dwie grupy
pielgrzymów. Jedna pod przewodnictwem dominikanów
w poniedziałek zielonoświątkowy i druga, pod przewodnictwem duchowieństwa z kościoła
farnego w niedzielę po narodzinach NMP jako oficjalna procesja
miejska połączona ze ślubowaniem. Pielgrzymka parafialna
stanowiła wyraz podziękowania
za ponowne zaprowadzenie
wiary katolickiej w mieście. Już
w roku 1673 mówi się o tej procesji jako o fakcie związanym
z tradycją, a więc takim, który
na stałe zadomowił się wśród
ludzi. Liczbę uczestników
większych procesji szacowano
w przedziale między 1000 a 2000
osób. Do organizacji pielgrzymki
włączały się również magistraty
miast, w tym również magistrat
Ząbkowic. Jak stwierdza kronika
bardzka: „Niektóre gminy przynosiły również wraz z pielgrzymką
materialne ofiary, czy to poprzez
fundację procesji, czy to poprzez
jednorazowe ofiary pieniężne dla

biedniejszych pielgrzymów, czy
też wreszcie poprzez nabożeństwa pielgrzymkowe i podarunki ofiarne. W szczególności
wyróżniała się pod tym względem komuna miejska Ząbkowic
Śląskich. Podobnie jak klasztor
w Kamieńcu Ząbkowickim, posiadała ona gospodarcze i jurysdykcyjne prawa zwierzchności
nad Bardem. Przy okazji należy
tu podkreślić, że wydatki, które
miasto Ząbkowice Śląskie robiło
w interesie Barda, przekraczały
tamtejsze dochody.”. W XIX wieku kronika wspomina Nikolausa
Fischera, proboszcza Ząbkowic
i honorowego kanonika katedralnego we Wrocławiu w następujący sposób: „Wyjątkowy
człowiek w tych trudnych czasach. Prawdziwie szlachetny
charakter posiadał ów Nikolaus
Fischer, a wedle wypowiedzi
jemu współczesnych był całkowicie świątobliwym kapłanem (...).
Z nieugiętą energią występował on przeciwko głównemu
nieprzyjacielowi pielgrzymki,
mianowicie liberalizmowi (...).
Każdego roku prowadził on
sam imponującą pod względem
liczby i pobożności jej uczestników, jak również pod względem
jej wspaniałości, pielgrzymkę
do Barda. Jedynie w 1855 r. nie
mógł tego uczynić, ponieważ
starosta powiatu ząbkowickiego
zabronił tego z powodu niebezpieczeństwa epidemii cholery.”
Jako ostatniemu duchownemu
Ząbkowic poświęcony został
rozdział na temat Aloisa Reimanna. Stwierdza się tam, że:
„Alois Reimann był proboszczem
Ząbkowic od 1905 roku. Nie tylko coroczną procesję wotywną,
która wyróżniała się bardzo wielkim uczestnictwem i wzorcowym porządkiem, prowadził on

Bernhard Walzik

we własnej osobie do Barda,
lecz w tym okresie towarzyszył
on nadzwyczajnym małym procesjom do miejsca łaski. Porywającymi kazaniami nawoływał on
tutaj wiernych do aktywnego
kultu Przenajświętszej Panny
Marii.”. W kronice bardzkiej znajduje się informacja, że w 1913
roku dnia 14 września odbyła się
miejska pielgrzymka do Barda,
w której uczestniczyło 400 osób.
Do końca II wojny światowej corocznie odbywały się miejskie
pielgrzymki, ostatnia we wrześniu 1945 r., która odbyła się
w asyście żołnierzy rosyjskich!!
Począwszy od kwietnia 1946 r.
rozpoczęto proces wysiedlania
ludności niemieckiej z powiatu
ząbkowickiego. W tym samym
roku wysiedlono ostatniego niemieckiego proboszcza w Bardzie,
księdza Oskara Franoscha, który
osiadł w miejscowości Westerkappen koło Osnabrück, gdzie
też osiadło wielu wysiedlonych
ząbkowiczan i mieszkańców
dawnego powiatu. Ksiądz Franosch został w 1946 roku proboszczem w Westerkappen.
W Rulle nieopodal Westerkappen
znajduje się sanktuarium maryjne Maria Veen, gdzie również
służbę duszpasterską prowadził
ksiądz Franosch. I to on przywiózł
ze sobą kopię figurki Matki Boskiej bardzkiej do sanktuarium
Maria Veen i zainicjował pierwszą pielgrzymkę ząbkowicką
„na obczyźnie”, która odbyła się
7 września 1946 roku. Kolejne
lata to rozkwit pielgrzymowania do Maria Venn, zawsze
we wrześniu na święto Narodzenia Najświętszej Panny Marii, czyli 8 września. Pielgrzymki,
w których uczestniczyli dawni
mieszkańcy Ząbkowic i powiatu ząbkowickiego, szczególnie
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w latach 50. i 60. XX wieku były
bardzo liczne, uczestniczyło
w nich nawet kilka tysięcy ludzi.
Pielgrzymki miały bogatą oprawę
muzyczną, powstał chór, kierowany przez Bernharda Walzika
a później Herberta Müllera.
Msze święte koncelebrowalii
ząbkowiccy księża: Rudolf Kurnoth, Hans Torka, Rudolf Hoppe
i Wolfgang Weiss.
W późniejszych latach, szczególnie w latach
90. XX wieku, pielgrzymki stawały się mniej liczne. W 2010
roku obyła się ostatnia, 65 „oficjalna” pielgrzymka do Rulle.
Ksiądz Jurgen Schafer wygłosił
wówczas kazanie, w którym zaznaczył: „(…) Byłoby celowym
400 - letnią tradycję pielgrzymowania ząbkowickiego przywrócić
w miejscu jej pochodzenia i tam
podziękować za pokój i dobrobyt
we wspólnej Europie(…).”. Dzięki
zabiegom panów: śp. Johanne-
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sa Walzika, Christopha Müllera,
przewodniczącego Stowarzyszenia dawnych mieszkańców
Ząbkowic Śląskich oraz niżej podpisanego, miejska pielgrzymka
ząbkowicka w 2013 roku wróciła
do Barda. Dzięki wsparciu księdza dziekana Bogdana Wolniewicza z parafii św. Jadwigi udało
się po 67 latach zorganizować
pielgrzymkę do Barda, która
w pięknej duchowej atmosferze,
przy udziale niemal 50 osób,
w tym 4 dawnych mieszkańców
Ząbkowic, dotarła do celu. Tam
kapelan pielgrzymki, ksiądz
Jan Sroka poprowadził uroczystą Mszę Świętą dziękczynną.
W następnych latach przyłączyli się do pielgrzymowania także
obywatele Czech z miasta partnerskiego Červeny Kostelec, co
stało się dla Sanktuarium Bardzkiego potwierdzeniem jego wielokulturowości, znanej od setek
lat. Z perspektywy ostatnich dzie-

Figura Matki Bożej Bardzkiej

Rudolf Kurnoth

Bazylika w Bardzie

więciu lat należy stwierdzić, że
pielgrzymowanie do Barda stało
się już tradycją dla mieszkańców
Ząbkowic Śląskich. Za rok obchodzić będziemy 10. rocznicę powrotu pielgrzymowania do Barda

i miejmy nadzieję, że miejska
pielgrzymka ząbkowicka stanie
się stałym elementem kultury
i duchowości Ząbkowic Śląskich.
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Julian Golak

XV MIĘDZYNARODOWE FORUM MUZEÓW DOMOWYCH
W dniach 23 - 25. 09. 2022
roku w Kudowie - Zdroju oraz
w Českey Skalicy odbyło się
XV Międzynarodowe Forum Muzeów Domowych wraz z sympozjum „Kolekcje kresowe - Kresy
w Muzeach Domowych”. Głównym organizatorem Forum, już
tradycyjnie było Polsko - Czeskie
Towarzystwo Naukowe, które
zaprosiło znakomitych prelegentów.
W XV Forum Muzeów Domowych wzięli udział przede
wszystkim prawdziwi pasjonaci,
społecznicy, którzy już od wielu
lat z wielkim oddaniem zakładają, pielęgnują i poszerzają
systematycznie zbiory bardzo
już licznych muzeów domowych. Obecnie zakłada się, że
na terenie Polski i Czech funkcjonuje już ponad 140 Muzeów
Domowych. Ponadto w obradach
uczestniczyli przedstawiciele
uczelni czeskich i polskich: Uniwersytetu Śląskiego w Opavie,
Uniwersytetu Karola w Pradze,
Uniwersytetu Wrocławskiego,
Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach - Zdroju i Muzeum
Śląskiego z Czeskiego Cieszyna.
Przyjechali także przedstawiciele
polskich i czeskich samorządów
oraz szefowie stowarzyszeń
i fundacji.
Obrady otworzyli dr Ryszard
Gładkiewicz, który od wielu lat
jest przewodniczącym PolskoCzeskiego Towarzystwa Naukowego oraz prof. Jan Rychlik
z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Obrady otworzyły wystąpienia polskich i czeskich profesorów. Od lewej; prof. Zenon Jasiński z Opola, prof. Jan Rychlik z Uniwersytetu
Karola w Pradze, dr Ryszard Gładkiewicz - prezes Polsko- Czeskiego Towarzystwa Naukowego, prof. Robert Olkiewicz - rektor
Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Jacek Lipok - prorektor Uniwersytetu Opolskiego

Ważnym głosem było wystąpienie Przemysława Jaśkiewicza Zastępcy Dyrektora Narodowego
Instytutu Wolności z Warszawy
(Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego), który
działalność Międzynarodowych
Forów Muzeów Domowych uznał
za bardzo ważną i stwierdził, że
warto ją kontynuować.
Na samym początku uczestnicy XV Forum uczcili minutą
ciszy zmarłego niedawno prof.
Stefana Bednarka, wieloletniego
przewodniczącego Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego
we Wrocławiu. Wzruszające
referaty wspomnieniowe wygłosili jego wieloletni znajomi
i współpracownicy, między innymi prof. Izolda Topp - Wójtowicz
z Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz Marek Nałęcz - Socha z Jeleniej Góry.

Obrady XV Międzynarodowego Forum Muzeów Domowych w drugim dniu (24. 09. 2022r.),
odbyły się w Czeskiej Skalicy. Wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wystawą
pocztówek i korespondencji, którą przygotował i zaprezentował Tomas Vondryška
(pierwszy z prawej). Fot. Julian Golak

Dodatkowym, niezwykle
ciekawym punktem programu
była premiera filmu o Rusi Zakarpackiej, który po raz pierwszy wraz ze swoim komentarzem
zaprezentował prof. Jan Rychlik.
W czasie trwającej inwazji Rosji
na Ukrainę ten film wywołał duże
zainteresowanie.
Interesujące były wystąpienia
nawiązujące konkretnie do nieznanych wydarzeń w kontekście
różnych terenów kresowych. Niezwykle pobudzające do dyskusji
były nowe aspekty rozumienia
„Kresów”, zaprezentowane przez
prelegentów z Polski i Czech.
Wielokrotnie przypominano
losy mieszkańców pogranicza
oraz wskazywano na nieznane
dokumenty dotyczące losów
Kresowian. Kilku wykładowców,
szczególnie ze Śląska i Opola nawiązywało do tematyki kresowej
w kontekście powstającego nowego projektu pn. „Leksykon –
Kresowianie na Śląsku po 1945
roku”.
Drugim dzień sympozjum
odbywał się w Republice Czeskiej, w miasteczku Česka
Skalice, gdzie jest największe
w Czechach muzeum poświęcone czeskiej pisarce Bożenie Němcowej. Uczestnicy sympozjum
zwiedzili to bardzo ciekawe muzeum oraz mieli okazję zapoznać
się z wystawą pocztówek i korespondencji, którą przygotował
i zaprezentował Tomas Vondryška. W Muzeum Bożeny Němcovej zostały zaprezentowane dwa
kolejne referaty przygotowane
przez dr Bożenę Dołęgowską
z Warszawy pt. „Muzeum Domo-

we Wolnomularstwa im. Adama
Wysockiego” oraz Tomasza Kozłowskiego pt. „Świat Kresów”.
Trzeci dzień XV Forum został zorganizowany w Muzeum
Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej, gdzie odbyły
się ciekawe prezentacje zanikających zawodów, np. pracy mistrza kowalskiego oraz warsztaty
pn. „Propozycje i perspektywy
rozwoju sieci muzeów domowych”. Główne referaty wygłosili: prof. Irena Korbelářová,
dr Radmila Dluhošová
i prof. Rudolf Žáček z Uniwersytetu Śląskiego w Opavie, które
dotyczyły koncepcji przygotowywanej „Encyklopedii kulinarnego dziedzictwa na ziemiach
czesk ich”. Na zakończenie
uczestnicy wysłuchali referatu
dr Agnieszki Szostak z Krakowa
pt. „Muzea prywatne, zarządzanie
i finansowanie”, która przedstawiła problemy finansowe związane z tworzeniem i utrzymywaniem różnych placówek muzealnych w Polsce, szczególnie
muzeów domowych. Pomimo
wielu problemów, uczestnicy deklarowali dalszą pracę społeczną
na rzecz rozwijania sieci muzeów
domowych, zarówno w Polsce jak
i w Czechach, a także na Ukrainie.
Przedstawiono również nowe
projekty utworzenia kolejnych
muzeów na terenie Polski. Wspólnie zaplanowano zorganizowanie
kolejnego międzynarodowego
forum muzeów domowych
za rok. Najprawdopodobniej odbędzie się ono w Starym Sączu.
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XV MIĘDZYNARODOWE FORUM MUZEÓW DOMOWYCH Z SYMPOZJUM
„KOLEKCJE KRESOWE – KRESY W MUZEACH DOMOWYCH”
KUDOWA-ZDRÓJ - ČESKÁ SKALICE, 23-25 IX 2022 ROKU

Patronat nad Międzynarodową Siecią Muzeów Domowych objęli
Rektorzy polskich i czeskich uczelni stowarzyszeni w Polsko-Czeskiej
Asocjacji Uniwersytetów

16.30 Prezentacje z dyskusją:
• Tomáš Vondryska (Česká Skalice) Sbírka historických pohlednic
města Česká Skalice

Patronat nad XV Forum Muzeów Domowych objęli:
Pani Ing. Zuzana Jungwirthová – Starostka města Česká Skalice

• Dr Bożena M. Dołęgowska-Wysocka (Warszawa) Muzeum Domowe
Wolnomularstwa im. Adama W. Wysockiego
• Tomasz Kuba Kozłowski (Warszawa) Kolekcja „Świat Kresów”

Pani Aneta Potoczna - Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju

18.30 Spotkanie integracyjne
19.30 Wyjazd do Kudowy-Zdroju

Program
23 IX 2022 (piątek)
Miejsce obrad: Kudowa-Zdrój, Villa Residence, ul. Kombatantów 2
12.30.przyjazd uczestników i lunch
13.30 Otwarcie Forum
13.45 Stefan Bednarek (1944-2022) - in memoriam
Dr hab. Izolda Topp-Wójtowicz (Wrocław)
Mgr Marek Nałęcz-Socha(Jelenia Góra)
14.15 Sympozjum „Kolekcje kresowe – Kresy w muzeach
domowych”
Referaty i dyskusja:
• Prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz (Wrocław) Europa Środkowo-Wschodnia obszarem krzyżujących się Kresów
• Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.; PhDr. Magdaléna Rychlíková (Praha)
Ruś Zakarpacka - pogranicze etniczno-kulturowe i polityczne ?
15.30-16.00 przerwa
• Dr hab. Oleh Beley, prof. UWr. (Wrocław) Wschodnie Kresy Ukrainy
a kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowej
• Prof. dr hab. Zbigniew Greń (Warszawa) Dziedzictwo niematerialne
tzw. południowych kresów Polski. Kolekcje słownictwa i tekstów
regionalnych na Śląsku Cieszyńskim
•Tomasz Kuba Kozłowski (Warszawa) Prywatne kolekcje kresowe w
Polsce po II wojnie światowej – historia, stan obecny i perspektywy
18.30 kolacja

25 IX 2022 r. (niedziela)
Miejsce obrad: Kudowa-Zdrój, Muzeum Kultury Ludowej Pogórza
Sudeckiego (skansen), ul. Pstrążna 14
9.00 Wyjazd z hotelu do Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
9.30 Warsztaty „Propozycje i perspektywy rozwoju Sieci Muzeów
Domowych”
Zagajenia, prezentacje i dyskusja:
• Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.; PhDr. Radmila Dluhošová, Dr.;
Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (Opava) Encyklopedie kulinárního
dědictví českých zemí. Cíl, koncepce, stav přípravy
• Dr Agnieszka Szostak (Kraków) Prezentacja projektu „Muzea prywatne. Zarządzanie i finansowanie”
10.50-11.20 przerwa
• Józefa Jasińska, Maria Pszczółka (Gołaczów) Figurka Matki Boskiej
z ziemi złoczowskiej – symbol pamięci zesłania syberyjskiego
• Dr Ryszard Gładkiewicz (Wrocław), red. Bronisław MJ Kamiński
(Kudowa-Zdrój) Problemy rozwoju Międzynarodowej Sieci Muzeów
Domowych
12.30 Podsumowanie i zamknięcie obrad Forum
13.00 Obiad

24 IX 2022 (sobota)
Miejsce obrad: Kudowa-Zdrój, Villa Residence, ul. Kombatantów 2
9.30 C. d. sympozjum
Referaty i dyskusja:
•Mgr Jerzy Starzyński (Legnica) Wschodnie Kresy Łemkowszczyzny
• Mgr. Miroslav Števík (Spišská Nová Ves) Zachodnie Kresy Łemkowszczyzny na terenie Słowacji
10.50 -11.10 przerwa
• Mgr Maria Marcinowska (Nowy Sącz) Zachodnie Kresy Łemkowszczyzny na terenie Polski
• Dr Krzysztof Kleszcz (Opole) Projekt „Leksykon – Kresowianie na
Śląsku po 1945 r.”
12.30 Obiad
14.00 Wyjazd z hotelu na warsztaty terenowe do Czeskiej Skalicy
15.00 Warsztaty terenowe „Doświadczenia muzeów domowych”
Miejsce obrad: Muzeum Boženy Němcové, ul. Maloskalická 47
15.00 Zwiedzanie Muzeum

14.00 Zwiedzanie skansenu
Wyjazd uczestników

*****
Organizatorzy Forum:
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju
Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe Wydział Filozoficzno-Przyrodniczy Uniwersytetu Śląskiego w Opawie Město Česká Skalice
- Muzeum Boženy Němcové

Sekretariat Forum: Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Rynek
58, 50-116 Wrocław,
pok. 402, tel. +48 690 120 446, e-mail: pcztn@wp.pl
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Christian Drescher

75. JAHRESWALLFAHRT DER GRAFSCHAFT GLATZER
ZUR GNADENMUTTER VON TELGTE
Gut 300 Landsleute, Angehörige und Pilger kamen am
27. August wieder aus nah und
fern nach Telgte. Einige hatten
auch eine weite Anreise nicht
gescheut, um an der 75. Jubiläumswallfahrt der Grafschaft
Glatzer teilzunehmen.
Den Einzug in die gut besetzte Propstei- und Wallfahrtskirche
St. Clemens führte das Banner
der Wallfahrtsgilde Telgte an,
gefolgt von den Bannern des
Arnestus von Pardubitz und
des Seligen Kaplans Gerhard
Hirschfelder sowie der Fahne
der Jungen Grafschaft. Es folgten die Grafschafter Priester mit
Großdechant Franz Jung, Propst
Dr. Michael Langenfeld, Präses
Dr. Marius Linnenborn, Pfarrer
Martin Karras sowie weitere
Priester und Diakon, die Bischof
Dr. Felix Genn aus Münster zum
Altarraum geleiteten.
Propst Dr. Langenfeld richtete herzliche Begrüßungsworte
an die Gläubigen und insbesondere an die Zelebranten. Präses
Dr. Linnenborn begrüßte Bischof
Dr. Felix Genn, den er in diesem
Jahr zur Glatzer Wallfahrt eingeladen hatte. Anschließend
eröffnete der Bischof den festlichen Wallfahrtsgottesdienst. Als
Meßgesang wurde die beliebte
Schubert-Messe gefeiert.
In seiner Predigt, die er mit
dem diesjährigen Wallfahrtsmotto „Himmel + Erde berühren“ begann, ging der Bischof besonders
auf die Heimatvertriebenen ein.
„Die Friedensarbeit, die Sie und
Ihre Vorfahren geleistet haben,
muss fortgesetzt und auch mit
denen geteilt werden, die nicht
oder nur schwer vergeben können“, betonte Bischof Dr. Felix
Genn im Festgottesdienst. Er zog
vom Schicksal der deutschen Vertriebenen am Ende des Zweiten
Weltkriegs eine direkte Linie zu
den ukrainischen Flüchtlingen.
„Gerade Sie können nachempfinden, was die Menschen in der
Ukraine seit Monaten erleben
müssen“, wandte sich Bischof
Genn an die Vertriebenen. Sicherlich sei das Bewusstsein der
Heimat an diesem Tag lebendig,
doch mische sich vermutlich
auch die Solidarität mit den

Menschen, die derzeit in Kriegsgebieten vertrieben werden oder
freiwillig ihre Heimat verlassen,
darunter.
Ganz bewusst hätten sich die
Vertriebenen aus der Grafschaft
Glatz damals Telgte als geistliche
Heimat ausgesucht. „In dem Bild
der Schmerzhaften Muttergottes, dieser traurigen Frau, die ihre
Tränen nicht verbergen kann,
konnten sie sich mit ihrer Not
und ihrem Leid wiederfinden, sie
fühlten sich verstanden und tun
es bis heute“, erklärte der Bischof.
Er dankte den anwesenden Vertriebenen und den Vorfahren der
Angehörigen für die geleistete
Friedensarbeit, von der er nur
ahnen könne, wie viel Kraft diese gekostet habe. „Frieden zu
stiften, der hält und trägt, diese
Aufgabe hat eine brennende
und leidvolle Aktualität“, fasste
Genn zusammen und rief die
Gläubigen zum Gebet für den
Frieden auf.
Auch die gewohnten Treffen der Grafschafter Landsleute nahm in der Mittagszeit seine
gewohnte Bedeutung ein. Trefflokale gab es für einzelne Orte
in der Grafschaft jedoch nicht
mehr, da nicht mehr genügend
Teilnehmer erwartet wurden.
Stattdessen traf man sich rund
um die Wallfahrtskirche an den
Ständen und in den umliegenden Cafés.
Die Malteser sorgen wieder
mit der Erbsensuppe für das
Mittagessen. Auch Fleischermeister Grämmel aus Detmold
hatte nach der Corona-Pause im
letzten Jahr wieder seinen beliebten Stand mit heißen „Oppelner“,
„Krakauer“ und Kümmelwürstchen sowie anderen schlesischen
Wurstspezialitäten aufgestellt.
Manche Pilger aßen sogar warme Wellwurst. Leider kam kein
Bäckerwagen mit Mohn- und
Streuselkuchen.
An gewohnter Stelle auf der
Straße neben der Kirche war auch
wieder der Stand des „Grafschafter Boten“ und der Zentralstelle
Grafschaft Glatz/Schlesien e.V.
mit Buchverkauf,den erstmals die
neuen Vorstandsmitglieder der
Zentralstelle betreuten. Roland
Scholz, Daniel Spitzer, Reinhard

Auch eine Abordnung der Glatzer Gebirgs-Vereins kam aus Braunschweig zur Wallfahrt.

Den Einzug in die gut besetzte Propstei- und Wallfahrtskirche St. Clemens führte
das Banner der Wallfahrtsgilde Telgte an, gefolgt von den Bannern des Arnestus von
Pardubitz und des Seligen Kaplans Gerhard Hirschfelder sowie der Fahne der Jungen
Grafschaft.

Schmidt und Christian Drescher
am Bücherstand der Zentralstelle
Grafschaft Glatz (v.l.n.r.).
Der Pfarrsaal war für Kaffee
und Kuchen hergerichtet. Aus
dem Bücherbestand des Glatzer Büros in Münster wurden
Bücher und kleine Hefte gegen
eine Spende angeboten.
Die feierliche Schlussandacht
am Nachmittag war gut besucht
und stand im Zeichen der neuen
Seligen aus der Grafschaft Glatz,

Schwester Adela (Clara) Schramm
aus Gabersdorf-Wiesau. Sie
wurde im Juni dieses Jahres in
Breslau zusammen mit neun
weiteren Ordensschwestern aus
der Kongregation der Schwestern
von der Heiligen Elisabeth als
Märtyrer seliggesprochen.
Von der Seligsprechung im
Breslauer Dom unter Leitung des
Präfekten der Kongregation für
die Selig- und Heiligsprechungsprozesse, Kardinal Marcello Semeraro, am 11. Juni berichtete
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Großdechant Prälat Franz Jung.
Er zeigte dabei auch den Kelch
des Seligen Gerhard Hirschfelder.
Kardinal Semeraro habe das Martyrium dieser Frauen „aus Hass
auf den Glauben“ anerkannt und
langsam die Namen der zehn
neuen Seligen ausgesprochen,
wobei er jeder von ihnen einen
Titel hinzufügte: Adela Schramm,
„die kluge Jungfrau“.
Schwester Adela hatte sich
1945 nach der Evakuierung der
Pfarrei mit anderen Flüchtlingen
im niederschlesischen Günthersdorf im Kreis Bunzlau bei der Familie eines Landwirts versteckt.
Als russische Soldaten den Hof
überfielen, versuchte Schwester
Adela die anderen Flüchtlinge
zu beschützen. Doch russische
Soldaten erschossen sie und die
Bauersfamilie am 25. Februar
1945.
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Den Einzug in die gut besetzte Propstei- und Wallfahrtskirche St. Clemens führte das Banner der Wallfahrtsgilde

Auf dem Heimatplatz in Telgte ergänzt eine Stele mit ihrem
Namen seit wenigen Tagen die

Glatzer Gedenktafeln. Nach dem
Segen für die Pilger und der Segnung die Andachtsgegenstän-

de ging die Wallfahrt zu Ende.
An dieser Stelle sei dem
langjährigen Berichterstatter

Die Propstei- und Wallfahrtskirche St. Clemens war mit vielen Landsleuten gut besucht.

In Konzelebration (v.l.n.r.) Pfarrrer Martin Karras, Diakon Arnold Bittner, Großdechant
Franz Jung, Bischof Dr. Felix Genn, Präses Dr. Marius Linnenborn, Propst Dr. Michael
Langenfeld und Diakon Georg Olbrich

Bischof Dr. Felix Genn (Mitte) segnete die Wallfahrer aus der Grafschaft Glatz.

Nach dem Festgottesdienst versammelten sich alle Mitwirkenden um den Bischof.
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der Glatzer Wallfahrten in Werl
und Telgte, unserem lieben Heimatfreund Günther Gröger, sehr
herzlich für seinen ehrenamtlichen Einsatz gedankt. Ich habe

dieses Amt auf seine Bitte übernommen, weil ich einem Landsmann aus dem oberen Bieletal
und aus einem Nachbarort meines Vaters diese nicht abschla-

gen konnte, obwohl ich schon
zahlreiche andere Verpflichtungen habe.
Christian Drescher, www.grafschaft-glatz.de

tellvertretender Vorsitzender
der Zentralstelle Grafschaft Glatz/
Schlesien e.V.

Die Malteser sorgen wieder mit der Erbsensuppe für das Mittagessen.

Auch Fleischermeister Grämmel aus Detmold hatte nach der Corona-Pause im
letzten Jahr wieder seinen beliebten Stand mit heißen „Oppelner“, „Krakauer“ und
Kümmelwürstchen sowie anderen schlesischen Wurstspezialitäten aufgestellt.

An gewohnter Stelle auf der Straße neben der Kirche war auch wieder der Stand
des „Grafschafter Boten“ und der Zentralstelle Grafschaft Glatz/Schlesien e.V. mit
Buchverkauf

Den erstmals die neuen Vorstandsmitglieder der Zentralstelle betreuten.

Der Pfarrsaal war für Kaffee und Kuchen hergerichtet.

Aus dem Bücherbestand des Glatzer Büros in Münster wurden Bücher und kleine Hefte
gegen eine Spende angeboten.
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Marzena Peťovská

PRZYJEDŹCIE DO NERATOWA!
Neratov to wieś w Górach Orlickich, położona na granicy polsko-czeskiej. Od drugiej połowy
XVII wieku jest ważnym miejscem
pielgrzymkowym, gdzie znajdowała się cudowna figura Matki
Bożej i wytrysnęło źródło przy
kościele. Pierwotny kościół nie
był już wystarczający dla coraz
większej liczby pielgrzymów,
dlatego w latach 1723 -1733
na wzgórzu zbudowano nowy
barokowy kościół. Kamień węgielny położył właściciel majątku
Johann Karl z Nostitz-Rhieneck
14 sierpnia 1723 r. Poświęcenie
odbyło się w dniu 24 sierpnia
1733 r.
W 1945 r. kościół spłonął
po trafieniu pociskiem
przez żołnierzy Armii Czerwonej.
10 lat później okoliczni mieszkańcy próbowali odrestaurować
przynajmniej dach kościoła, ale
nie zebrano wystarczających
środków na naprawę. W czasach
komunizmu postanowiono go
zburzyć. Nie doszło do tego
dzięki temu, że pieniądze przeznaczone na rozbiórkę kościoła
przeznaczono na transport rokokowych schodów.
W 1992 roku kościół został
wpisany na listę zabytków kultury. Od tego czasu wykonano
ogromną pracę nad jego restauracją. Duży udział w tym
ma Sdružení Neratov z. s. wraz
z Parafią Rzymskokatolicką Neratov.Jeszcze wcześniej, 15 sierpnia
1990 r. zorganizowano pierwszą
pielgrzymkę w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
ożywiając w ten sposób zapomnianą tradycję pielgrzymkową.W 2003 roku odrestaurowano
fasadę, wieże i zegar, rok później
odnowiono ściany wewnętrzne
i wyremontowano plebanię.
Swój słynny szklany dach kościól otrzymał w 2007 roku,
w 2008 roku odnowiono gzymsy
dachowe. Następnie naprawiono
brukowaną podłogę, chór i wyremontowano schody wejściowe.
Od 2013 roku kościół jest stopniowo wyposażany w nowe elementy wyposażenia liturgicznego. W 2018 roku dokonano dalszej rekonstrukcji fasady kościoła,
której przywrócono pierwotny
barokowy wygląd. Próba przywrócenia rokokowych schodów
została udaremniona przez sąd

i trzeba było wybudować nowe
schody.
W ciągu ostatnich lat
w Neratowie wiele się zmieniło.
A to dzięki projektom, które były
współfinansowane przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A
CR-PL. „Łączy nas wiara“ to wystawa historyczna, przedstawiająca nie tylko życie w Neratowie
przed wysiedleniem pierwotnych
mieszkańców, ale także ciekawe
obiekty związane z neratowskim
kościołem. Tę wystawę można
zwiedzić w oratorium kościoła.
Projekt „Łączy nas wiara” o numerze rej.CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008
/0000747 był współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Zjednoczył dwie parafie pod tym
samym wezwaniem Wniebowzięcia NMP na pograniczu polskoczeskim: Kamieniec Ząbkowicki
i Neratov. Wspólną ideą projektu było stworzenie w kościołach ekspozycji prezentujących
zabytki związane z ich historią
ze zbiorów własnych parafii.
Efektem współpracy obu parafii jest utworzenie Muzeum Kamienieckich Cystersów w kościele
parafialnym w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z wystawą ornatów
i paramentów liturgicznych oraz
wystawy w kościele parafialnym
w Neratowie pod tytułem „Neratov – na ścieżce pielgrzymów
wczoraj i dziś”. Ekspozycja w Neratowie dokumentuje fragmenty
i pozostałości pierwotnego barokowego wyposażenia kościoła oraz dotychczasowe starania
o jego ratowanie i konserwację.
Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza - wystarczy
wspomnieć dostępne wieże
w kościele Neratov, a wszyscy
od razu wiedzą, o jaki projekt
chodzi. Projekt „Historyczne
wieże kłodzkiego pogranicza"
o nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15
_003/0000326 był współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Interreg V- A CR-PL .
Widok z kładki pośrodku kościoła ludzie wciąż podziwiają. Jeśli
jeszcze tego nie doświadczyliście,
na pewno przyjedźcie, warto.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Neratovie

Na wieże powróciły barokowe kopuły, w wieżach znów rozbrzmiały dzwony. Całość wykonana
według oryginalnego projektu.
W ramach tego projektu została także wyremontowana wieża kościoła św. Jana Chrzciciela
w Orlickim Zahoři i część fortyfikacji miejskich w Bystrzycy
Kłodzkiej. Strategiczna lokalizacja
pozwala zwiedzić te wszystkie
miejsca w ciągu jednego dnia.
W ubiegłym roku udało nam
się wyremontować kaplicę cmentarną w Neratovie dzięki projektowi „Wiara bez granic” o nr rej.
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/000
2732. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Projekt „Wiara bez granic”
ponownie połączył dwie parafie

pod tym samym wezwaniem:
Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Kamieńcu Ząbkowickim
i Neratovie. W Neratovie udało się
wyremontować kaplicę cmentarną, a w Kamieńcu Ząbkowickim wieżę kościoła parafialnego
w Sosnowie. W budynkach tych
znajdują się również wystawy
ukazujące historię tych miejsc.
Dzięki tym projektom liczba
odwiedzających tę górską wioskę z roku na rok wzrasta. Kościół
Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Neratowie nie jest zamykany. Jest zawsze dostępny
dla każdego, więc możecie go
odwiedzić w dowolnym momencie. Bo, jak mówi proboszcz Josef
Suchár: „Po co są kościoły, które
są zamknięte?”
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Julian Golak

NERATOV
Mała czeska wioska Neratov
ma bardzo duże znaczenie dla
pojednania między narodamiNiemiec, Czech i Polski
Od ponad 20 lat w Neratovie (szczególnie 14 i 15 sierpnia)
Polacy, Czesi i Niemcy spotykają się w odbudowanej świątyni
Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny, aby wzmacniać solidarność i modlić się o jak najlepsze
wzajemne relacje.
Dzieje tego położonego
na pograniczu polsko-czeskim
kościoła bardzo dobrze pokazują skomplikowaną historię
naszych wzajemnych stosunków
w ostatnim stuleciu: od wojen
światowych, inwazji Układu Warszawskiego na Czechosłowację
po współpracę przy odbudowie
świątyni. Od 30 lat współpraca
pomiędzy narodami rozwija
się m.in. dzięki Polsko-Czeskim
Dniom Kultury Chrześcijańskiej,
które odbywają się pod hasłem
„Bądźmy Rodziną”. Hasło to jest
celem, do którego dążymy od samego początku jako organizatorzy Polsko- Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej. W dzisiejszym
świecie, ogarniętym niepotrzebną walką i nienawiścią, właśnie
z Neratova płynie wyraźny sygnał do całego świata o potrzebie miłości, szczerej współpracy
pomiędzy narodami i solidarności. Ta mała czeska miejscowość
stała się poprzez solidarne dzia-

łania, szczególnie w minionych
kilkunastu latach, symbolem
pojednania pomiędzy narodami.
Pamiętam ten kościół, gdy
był jeszcze zniszczony przez
złych ludzi. Był też symbolem
działalności minionego systemu
komunistycznego i przedstawiał
smutny widok. Dla mnie kościół
WNMP w małym Neratovie jest
jednym z najważniejszych miejsc
na świecie. Mam nadzieję
na dalszy rozwój naszej współpracy i prawdziwą solidarność
międzynarodową, która z tego
miejsca będzie przekazywana
jako wzorcowa dla Europy i całego świata.
Na koniec chciałbym przypomnieć swoje wystąpienie
w kościele WNMP w Neratovie
14.09.2016 roku: Cieszę się, że
ponownie, już niemal tradycyjnie
od kilkunastu lat możemy spotkać się i modlić w tej niezwykłej
świątyni razem, tzn. Czesi, Niemcy i Polacy.
Dzieje tego kościoła w małym
przygranicznym Neratovie chyba
najlepiej pokazują skomplikowaną historię naszych wzajemnych
stosunków na przestrzeni ostatnich 100 lat. Staramy się wspólnie już od ponad ćwierć wieku
organizować Polsko-Czeskie Dni
Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Bądźmy Rodziną”.
Ta akcja od lat łączy nie tylko
obecnych mieszkańców pograni-

Kościół Wniebowzięcia NMP w Neratovie przed odbudową.

Inż. Ludwik Klimeš (pierwszy z prawej) jest jednym z głównych inicjatorów odbudowy
kościoła WNMP w Neratowie. Od 1993 r. inspiruje i wspiera odbudowę kościoła
(fot. Ewa Jazienicka-Golak)

cza, ale także ludzi, którzy mieszkali tu przed II wojną światową.
Hasło, które nam przyświeca –
BĄDŹMY RODZINĄ – jest także
celem, do którego dążymy już
od wielu lat, aby w dzisiejszym
świecie, ogarniętym walką i nienawiścią, właśnie z tego miejsca
płynął wyraźny sygnał do całego świata o potrzebie miłości,
szczerej współpracy i wzajemnej
solidarności.
Ten mały czeski Neratov poprzez wspólne działania, prowadzone przez kilanaście lat, stał się
symbolem prawdziwej radości
i pojednania pomiędzy naro-

dami.
Pamiętam ten kościół, gdy
był jeszcze miejscem zniszczenia
dokonanego przez złych ludzi,
był też symbolem minionego
systemu i smutku.
Pragnę dzisiaj podziękować
ks. Josefowi Sucharovi, panu
inż. Ludvikovi Klimešowi oraz
ks. biskupowi Dominikowi Duce
za zaproszenie mnie – przed wielu laty – do wspólnych działań
na rzecz odbudowy tego kościoła. Tutaj także – wspólnie –
witaliśmy wejście Polski i Czech
do Unii Europejskiej.
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Marzena Peťovská

VYDEJTE SE DO NERATOVA!
Neratov je vesnice v Orlických horách, která se nachází
na polsko-českém pohraničí. Je
již od druhé poloviny 17. století
významným poutním místem.
Tehdy na tom měla svou zásluhu milostná soška Panny Marie
a pramen, který u kostela vyvěrá.
Původní kostel přestal stačit zvyšujícímu se počtu poutníků, a tak
byl v letech 1723 – 1733 na kopci
vystavěn nový barokní chrám.
Základní kámen položil majitel
panství Johann Karl z Nostitz-Rhieneck 14. srpna 1723. Vysvěcení proběhlo 24. srpna 1733.
V roce 1945 kostel vyhořel po
zásahu střelou Rudé armády. O
10 let později měli lidé z okolí
snahu obnovit alespoň kostelní střechu, na opravu se ale
nezískalo dostatek financí. Za
komunismu bylo rozhodnuto
o jeho demolici, z které sešlo
díky tomu, že peníze určené na
zbourání kostela byly použity na
převoz rokokového schodiště.
Kostel se v roce 1992 podařilo zapsat na seznam kulturních
památek. Od té doby se usilovně
pracuje na jeho obnově. Velký
podíl na tom má Sdružení Neratov, z. s. společně s Římskokatolickou farností Neratov.
Ještě před tím se 15. srpna
1990 uspořádala první pouť na
svátek Nanebevzetí Panny Marie
a obnovila se tak zapomenutá
poutní tradice.
V roce 2003 bylo obnoveno
průčelí, věže a hodiny, o rok později proběhla sanace vnitřního
zdiva a oprava fary. Svou pověstnou skleněnou střechu dostal v
roce 2007, roku 2008 byly obnoveny střešní římsy. Poté se
opravila dlažba, kúra dostalo se
na opravu vstupního schodiště.
Od roku 2013 je kostel postupně vybavován novými prvky
liturgického vybavení. V roce
2018 došlo k další rekonstrukci průčelí kostela, kterému byl
vrácen původní barokní vzhled.
Snaha o navrácení rokokového
schodiště byla soudně zmařena
a muselo se vybudovat schodiště
nové.
V posledních letech se hodně změnilo v Neratově. A to
díky projektům, které byly spolufinancované Evropskou Unií z
Evropského fondu pro regionální

rozvoj v rámci Programu Interreg
V-A ČR-PL.
Víra nás spojuje – pod tímto názvem se ukrývá výstava
historických reálií mapujících
nejen život v Neratově před
odsunem původních obyvatel
ale i zajímavé předměty tykající
se neratovského kostela. Tuto
výstavu najdete v oratoři kostela. Projekt „Víra nás spojuje“
s reg.č CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_0
08/0000747 byl spolufinancován
z prostředku Evropského Fondu
Regionálního Rozvoje, prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Spojil dvě farnosti pod stejnou
výzvou Nanebevzetí Panny Marie na polsko-českém pohraničí:
Kamieniec Ząbkowicki a Neratov.
Společnou myšlenkou projektu
bylo vytvořit v kostelech výstavy,
představující památky související
s jejich historií z vlastních sbírek
farnosti.
Výsledkem spolupráce obou
farností je vytvoření: Muzeum Kamienieckich Cystersów ve farním
kostele v Kamieńcu Ząbkowickim
s výstavou ornátů a liturgických
parament a také výstavy ve farním kostele s názvem „Neratov –
na stezce poutníků včera a dnes“.
Výstava v Neratově dokumentuje
úlomky a zbytky původního barokního vybavení kostela a také
současnou snahu o jeho záchranu a restaurování.
Historické věže kladského
pomezí – stačí zmínit zpřístupněné věže v neratovském kostele
a všichni hned ví, o jaký projekt
jde. Projekt „Historické věže kladského pomezí“ s reg. č. CZ.11.2.
45/0.0/0.0/15_003/0000326, byl
spolufinancován Evropskou Unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu
Interreg V-A ČR-PL.
Pohled z lávky uprostřed kostela se nikdy neomrzí, a proto
jej lidi jezdí obdivovat znovu
a znovu. Kdo to ještě nezažil,
určitě přijeďte, stoji to za to. Na
věže se vrátily barokní báně a ve
věžích se opět rozezněly zvony.
Vše vytvořené podle původního
návrhu. Součásti projektu je i
opravená věž kostela sv. Jana
Křtitele v Orlickém Záhoří a část
městského opevnění v Bystřici
Kladské. Strategická poloha věří

umožňuje zvládnout všechny za
jeden den.
V loňském roce mohli jsme
díky projektu s názvem „Víra bez

hranic“ s reg.č. CZ.11.2.45/0.0/0
.0/16_008/0002732 pravit hřbitovní kapli v Neratově. Projekt
byl spolufinancován z prostředku

Po letech rekonstrukce se částečně dočkal kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově
skleněná střecha a obyvatelé a návštěvníci jej často označují jako „kostel pod modrým
mrakem“. Oznámil prelát Josef Suchar, farář farnosti WNMP v Neratově kompletní
rekonstrukce od samého počátku, včetně zničených kostelních věží
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Evropského Fondu Regionálního
Rozvoje, prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Projekt „Víra bez hranic“ spojil opět dvě farnosti pod stejnou
výzvou Nanebevzetí Panny Marie
na polsko-českém pohraničí: Kamieniec Ząbkowicki a Neratov.
V Neratově mohli jsme opravit hřbitovní kapli, a v Kamieńcu
Ząbkowickim věž farního kostela
v Sosnowie. V těchto budovách
jsou také výstavy ukazující historii těchto míst.
Díky tímto projektům se meziročně zvýšila návštěvnost této
horské vesnice.
Kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Neratově se nikdy nezavírá. Je přístupný stále a všem.
Můžete jej tedy navštívit skutečně kdykoliv. Protože, jak říká pan
farář Josef Suchár: ,,Na co kostely,
které jsou zavřené."
„Neratovská výstava na cestě poutníků. Včera a dnes"

Julian Golak

NERATOV
Projev Juliana Golaka přednesený v kostele nanebevzetí
Panny marie v neratově dne
14.8.2016
„Jsem rád, že se opět – již
téměř tradičně – několikátým
rokem můžeme modlit v tomto
mimořádném chrámu všichni
společně – Češi, Němci a Poláci.
Historie tohoto kostela v
malém příhraničním Neratově
pravděpodobně nejlépe ukazuje složitou historii našich
vzájemných vztahů v průběhu
posledních 100 let. Snažíme se
společně již více než čtvrt století organizovat Polsko-české dny
křesťanské kultury pod heslem
«Zůstaňme rodinou».
Tato akce po celá léta spojuje nejen současné obyvatele
pohraničí, ale také lidi, kteří zde
žili před druhou světovou válkou. Heslo, které nás motivuje –
„Zůstaňme rodinou“ – je cílem,
ke kterému se snažíme dojít už
po mnoho let, aby v dnešním
světě plném bojů a nenávisti,
právě odtud zazněl jasný signál
do celého světa o potřebě lásky,
upřímné spolupráce a vzájemné
solidarity.
Tento malý český Neratov
se stal díky opravdu solidárním

a téměř rodinným aktivitám v
průběhu posledních několika
let symbolem radosti a smíření.
Vzpomínám si na tento kostel, když byl ještě místem zničení, kterého se dopustili špatní
lidé, byl také symbolem předchozího režimu a smutku.
Chtěl bych dnes poděkovat
otci Josefu Sucharovi, panu Ing.
Ludvíku Klimešovi a knězi bisku-

pu Dominiku Dukovi za pozvání –
již před mnoha lety – ke společné práci na rekonstrukci toho
kostela. Zde – také společně–
jsme vítali vstup Polska a České
republiky do Evropské unie. Pro
mě je kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Neratově jedním z nejdůležitějších míst na světě.
Doufám v další rozvoj naší
spolupráce a skutečnou mezi-

národní solidaritu,která bude
z tohoto místa předávána jako
vzor pro Evropu a celý svět.
Julian Golak – Předseda organizačního výboru Polsko-českých dnů křesťanské kultury,
místopředseda Sejimiku Dolního
Slezska a předseda Polsko-československé Solidarity.
Neratov, 14.08.2016

U oltáře v kostele v Neratově visí ukrajinská vlajka z úplného začátku ruské invaze na Ukrajinu a lidé se modlí k ukončení války.
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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
KAPLICZKI I KRZYŻE POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO
Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury
i Sztuki w Bielawie
1. Organizatorem konkursu jest
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki
w Bielawie, ul. Piastowska 19a,
58-260 Bielawa, tel. (74) 833 74
04, (74) 833 30 07
2. Celem konkursu jest:
- prezentacja regionalnych zabytków i obiektów sakralnych
terenu pogranicza polsko - czeskiego
- zaangażowanie mieszkańców
pogranicza polsko-czeskiego
do działań artystycznych
- promocja twórczości autorskiej
- możliwość publicznej prezentacji
- promocja uzdolnionych fotografów
3. Konkurs jest przeznaczony dla
mieszkańców pogranicza polskoczeskiego regionu Dolnego Śląska bez ograniczenia wiekowego.
4. Zasady udziału:
1) Udział w konkursie jest indywidualny.
2) Konkurs polega na wykonaniu i przesłaniu na adres e-mail wskazany przez organizatora dwóch zdjęć przedstawiających przydrożne,
polne obiekty sakralne.
Obiekty wykonane przez zawodowych artystów, twórców ludowych,
a także zabytkowe krzyże pokutne.
Prace powinny mieć minimalną wielkość 2000 pixeli po szerokim
boku zdjęcia.
Zdjęcia powinny być wykonane na terenie pogranicza polsko-czeskiego
3) Zdjęcia, opatrzone tytułem wraz ze wskazaniem konkretnego
miejsca, gdzie zdjęcie zostało wykonane, należy wysłać na adres
konkursy@mokisbielawa.pl podając przy tym imię i nazwisko autora oraz numer telefonu celem ewentualnego kontaktu z autorem. Do zdjęć należy dołączyć podpisane oświadczenie o zgodzie
na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku,
które jest integralną częścią regulaminu. Brak takiego oświadczenia
będzie skutkował nie przyjęciem prac do oceny Jury.
4) Konkurs odbywa się w jednej kategorii fotograficznej. Zdjęcie może
być wykonane smartfonem lub przy pomocy aparatu cyfrowego
lub negatywowego (aczkolwiek w tym przypadku zdjęcie powinno
być zeskanowane i przesłana jego wersja cyfrowa).
Zdjęcia mogą być poddane podstawowej obróbce graficznej – rozjaśnienie, kontrast, nasycenie barw. Zdjęcia muszą być wykonane nie
wcześniej niż przed rokiem od ogłoszenia konkursu (czyli wrzesień
2021 r.) Nie mogą zawierać elementów graficznych, nie można ich
obrabiać, tworząc formę graficzną lub malarską. Zdjęcie musi być
pojedynczym obrazem, nie będą oceniane kolaże, gdzie jeden obraz
tworzy kilka zmontowanych fotografii.
5) Konkurs odbędzie się w kategorii OPEN, bez podziału na grupy
wiekowe.

4. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: konkursy@
mokisbielawa.pl do dnia 30.10.2022 r. Informacje i szczegóły: tel. 74
83 37 404 lub drogą e-mailową konkursy@mokisbielawa.pl.
5. Osoby niepełnoletnie reprezentuje opiekun i on jest odpowiedzialny za ew. odbiór nagrody. Opiekun również podpisuje wysłany
e-mail ze zdjęciami i oświadczenie.
6. Powołane Jury oceniać będzie przede wszystkim technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny fotografii oraz zgodność z tematem
konkursu.
7. Jury przyzna nagrody osobno w każdej z kategorii: 200 zł
za 1 miejsce, 150 zł za 2 miejsce, 100 zł za 3 miejsce oraz ew. wyróżnienia i nagrody rzeczowe.
8. Wyniki konkursu i rozdanie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy jaka zostanie przygotowana przez organizatora
w ART GALERII przy ul. Piastowskiej 19a w Bielawie, na którą zostaną
zaproszeni wszyscy autorzy. Wyniki zostaną również ogłoszone
na stornach internetowych MOKiS ( www i profil na FB). W przypadku
uniemożliwiającym zorganizowanie wernisażu lub usprawiedliwionej
nieobecności nagrodzonych autorów nagrody zostaną przelane
na konta bankowe przez tych autorów wskazane, a nagrody rzeczowe przesłane pocztą.
9. Realizatorem konkursu z ramienia MOKiS Bielawa jest pracownik
instytucji, Jarosław Florczak.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu
i do innego rozdysponowania nagród w szczególnych przypadkach.
11. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, ul. Piastowska
19a, 58-260 Bielawa, tel. (74) 833 74 04, tel./fax. (74) 833 30 07;
konkursy@mokisbielawa.pl
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Petr Cirkl

V KŘINICÍCH LETOS SLAVILI DOŽÍNKY NA HŘIŠTI

V Křinicích letos slavili dožínky v sobotu 27. Srpna, tentokráte
na hřišti TJ Sokol.
Již po 13 hodině vyrazil dožínkový průvod od dolní křižovatky společně s historickou
i současnou zemědělskou
technikou na místní hřiště..
Dožínky navštívili nejen
občané z Křinic, ale také z neda-

lekého Broumova, a Martínkovic.
I letos se konalo posvěcení dožínkového věnce, které
provedl tradičně pater Martin
Lanži z broumovské děkanství.
Nechyběli ani hosté z Polska
ze sousední obce Tlumaczów,
kterou zastupoval člen rady –
Zbyszek Kozelko. Odpoledne
také dožínky navštívil starosta

Tlumaczowa s radou obce.
Starostka obce – paní Libuše Rosová krátce pohovořila o
významu dožínek v jejich obci
a poděkovala všem, kteří se na
přípravě oslav dožínek podíleli.
Na toto setkání bylo připraveno mnoho zajímavých akcí,
jak pro děti tak dospělé – velký skákací hrad a skluzavka,

střelba ze vzduchovek, Pro
přítomné bylo připraveno jídlo
a pití za lidové ceny. Také Cech
panen rukodělných a Jitřenky.
z Křinic připravil prodej koláčů
a výrobků, které vyrobily jejich
ženy Zajišťovali také prodej řízků
a guláše a jejich kolegové – prodej piva. Velkou pochoutkou pro
návštěvníky vylo pečené maso z
divočáka na lodně.
Na dožínky také přijeli emigranti z Ukrajiny, kteří zde měli
svůj vlastní stánek se suvenýry.
V letošním roce se stalo velkou atrakcí malování děti na
obličej, kterou prováděly ženy
z Nizozemí, které se usadily v této
obci, kde zakoupili starý statek,
který dávají do pořádku.
Tradičně také byla pro
návštěvníky připravena po celou dobu konání akce – oldies
disco party, kde zněly skladby
70., 80 a 90. let. Velká vzpomínka
byla věnována zpěvačce Hance
Zagorové, která v těchto dnech
zemřela.
Křinické dožínky, které se v
této obci staly již tradicí se skutečně vydařily. Dík patří všem
pořadatelům a těm, kteří tuto
akci navštívili.
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6. ROČNÍK BENEFICE POLICE SYMPHONY ORCHESTRA
V MARTÍNKOVICÍCH
Tři benefiční koncerty na
broumovském letišti v Martínkovicích završily SEN tělesa Police
Symphony Orchestra z Police nad
Metují.
Velké cirkusové šapito postupně zaplnilo téměř pět tisícovek diváky, kteří byli součástí
hudebně artistického show o
snech, při kterém se plnil také
sen zpěvákovi – Tomáši Klusovi.
Po skončení nedělního večera
se podařilo vybrat téměř 800 tisíc
korun na dobročinné účely. Sbírka však pokračuje až do 30. října
2022, aby tam mohl být naplněn
sen – vybrat dva milióny korun.,
Jak nám řekla paní Lucie Peterková z oddělení Komunikace
tohoto projektu, do projektu byly
zapojeny stovky lidí, kteří často
nezištně poskytovali pomoc,
materiál a peněžní dary.
Současně beneficí SEN skončilo téměř tříleté natáčení časosběrného dokumentu režiséra
Dominika Kalivody o Police Symphony Orchestra, mapující cestu
orchestru za snem. Premiéra filmu je plánována na léto nebo
podzim roku 2023 . Následně
bude film distribuován do českých kin.
POLICE SYMPHONY ORCHESTRA založila roce 2010 v Polici
nad Metují tehdy čerstvě patnáctiletá Petra Soukupová se svým
bratrem Jakubem. Dnes orchestr
působí pod vedením dirigenta
Joela Hány a sdružuje mladé
muzikanty a další pomocníky z
celého Královehradeckého kraje..

Spolupracuje s předními
českými umělci jako např. s
Tomášem Klusem, Ondřejem
Rumlem, Janem Cinou, Vendulou
Příhodovou, Janem Maxiánem,
klavíristou Ivo Kahánkem, dirigentem Václavem Zahradníkem,
se sólisty baletu Národního divadla, hercem Miloněm Čepelkou,
moderátorkou Lucii Výbornou a
mnoha dalšími.
Orchestr dosud odehrál přes
130 koncertů v ČR i v zahraničí
pro více než 175 tisíc diváků, a to
včetně mnoha beneficí, na kterých dokázali vybrat vice než 2,1
milionů korun.
Tvůrci se rozhodli nevšedním způsobem zpracovat téma
snů, kterému plně posloužily

poetické texty Robina Krále a
autorská hudba Jana Lstibůrka napsaná hudebníkům a
zpěvákům na míru. Podstatnou
složkou příběhu byly také akrobatické prvky nového cirkusu.
Prostřednictvím ústředních postav Snícího (Jan Sklenář/ Matěj
Štrunc), jeho stínu (Jose Hruškoci) a královny Mab (Vendula
Příhodová) prošli diváci několika
podobami snů, včetně nočních
můr.
Večer vyvrcholil splněním
snu utajovaného hosta benefice,
kterým byl přední český zpěvák
a herec Tomáš Klus.
Poselství, že je možné ovládnout své touhy i strachy, a tím
dosáhnout realizace svých snů,

režijně vedla zkušená režisérka
Hana Mikolášková.
Díky neuvěřitelné partě lidí
navázané na orchestr a sbor
se po všechny tři dny opravdu
všechno stalo a náš sen se splnil.
Skvělé představení trvající
skoro hodinu a půl uspokojilo
určitě všechny účastníky koncertu. Nekonečné aplaudování
to potvrdilo. Kdo přišel, tak ten
bude moc dlouho vzpomínat na
skvělé vystoupení všech účinkujících – zpěváků, hudebníků
a artistů.
Foto: Michal Bareš
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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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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 Legnicka, 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.

EUROPÄISCHE -BAROCKPERLE. So wird das Kloster
Krzeszów/ Grüssau von Kunstund Denkmalexperten in der
ganzen Welt genannt. Dieses
Baudenkmal von höchstem
Rang, klassifiziert als Denkmal
der Klasse 0 auf der Liste des
Präsidenten der Republik Polen
und als Kandidat für die Liste
des Weltkulturerbes der UNESCO vorgesehen, befindet sich
in einem kleinen, malerisch gelegenen Ort am Fluß Zadrna/
Zieder, unweit von Kamienna
Góra / Landeshut in Niederschlesien in der Diözese Legnica
/ Liegnitz. Als Hauptattraktion
in Krzeszów/ Grüssau gelten

die monumentalen Kunstwerke der größten schlesischen
Barockkünstler: M. Willmann,
M. Engler und G.W. Neunhertz
sowie von F.M. Brokoff, P.Brandl
und G. Schrötter. Zur Gesamtanlage gehören die Basilica
minor „Mariä Himmelfahrt„, die
Josephskirche, das Mausoleum
der schlesischen Piasten, das
Kloster der Benediktinerinnen
und der Kalvarienweg von Krzeszów/ Grüssau.
Dieser Ort wird im In- und
Ausland als das Zentrum der
mildtätigen Gottesmutter bezeichnet. Das Sanktuarium der
mildtätigen Gottesmutter ist
das Hauptsanktuarium in der

Diozöse Liegnitz. Der Bischof
der Diözese und der Kanzler der
Kurie sichern eine weitere Sanierung des Sanktuariums mit
Mitteln der EU, um die Schönheit dieses einmaligen Baudenkmals zu bewahren.
Der wertvollste Schatz des
Sanktuariums in Krzeszów/
Grüssau ist die Ikone der Gottesmutter aus der 1. Hälfte des 13.
Jahrhunderts. Es ist das älteste
Marienbild in Polen. Es wurde
Zisterziensern wahrscheinlich
vom Fürsten des Fürstentums
Schweidnitz- Jauer Bolko I.
gestiftet. Am 2. Juni 1997 auf
Veranlassung des Heiligen Vaters Johannes Paul II wurde die

Ikone während seines Besuches
in Legnica / Liegnitz, einer der
Pistensitze, mit Papstkronen gekrönt.
Wir hoffen, dass alle Pilger
und Touristen, die das Grüssauer Sanktuarium aufsuchen, hier
im Hause der Gottesmutter das
finden, was sie suchen: die Gnade und die Begegnung mit Gott
und der Mutter unseres Herrn
Jesus Christus. Wir hoffen, dass
alle Besucher unvergessliche
Eindrücke von der Schönheit
dieser Perle der barocken Kunst
und Architektur mit nach Hause
nehmen.

EVROPSKÁ BAROKNÍ PERLA - tak jmenují Křešov znalci
kultury a umění z celého světa.
Je památkou třády „0”, nacházející se na prezidentské listině a
je také železným kandydátem
k umístění na listině UNESCO.
Křešov je to neveliké městečko,
které leží u řeky Zadrny nedaleko Kamenné Hory na Dolním
Slezsku, v Legnické diecézy. Nejdůležitější atrakcí Křešova jsou
monumentální díla největších
tvůrců slezského baroka: M. Wil-

lmanna, M. Englera, J. W. Neunhertza, F. M. Brokofa, P. Brandla,
J. Schrottera. Komplet se skládá
z menší baziliki Nanebevzetí
NPM, kostela sv. Josefa, mauzolea Slezských Piastů, klášteru
sester benedyktynek, Křešovské
Kalorie.
HLAVNÍ MĚSTO MILOSTIVÉ MATKY BOŽÍ - tak o tom
místě mluví ctitelé Matky Boží
z kraje i ze zahraničí. Svatyně
Milostivé Matky Boží je hlavní svatyní -Legnické Diecéze.

Obecně Legnická Diecéze, zastoupená legnickým biskupem
a také kancléřem legnické kurie,
která se stará o krásu křešovské
svatyně, používá prostředků z
evropské unie k restaurování
památek doposud v tak nevídané škále. Největším pokladem
křešovské svatyně je ikona Milostivé Matky Boží. Datovaná je
na první polovinu XIII stol. Je to
nejstarší marijní obraz v Polsku.
Cystersům ho pravděpodobně
daroval fundátor kláštera - švid-

nicko- javorský kníže Bolko I. 2
června 1997 Boží Sluha Jan Pavel II, při návštěvě v piastovské
Legnici, ukorunoval ikonu papežskými korunami. Všem poutníkům a turistům, kteří budou
navštěvovat Křešovskou Svatyni
přejeme, aby se jim v Domě Milostivé Matky dostalo mnoho
milosti a nádherného setkání s
Bohem a Kristusovou Matkou.
Přejeme také nezapomenutelné zážitky ve styku s krásou barokního umění a architektury.
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STATE OF GLASS. DOLNOŚLĄSKIE
WARSZTATY I SYMPOZJUM
SZKŁA ARTYSTYCZNEGO I DESIGNU

W dniach 15-23 lipca 2022
odbyły kolejne się State of
Glass. Dolnośląskie Warsztaty
i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu. Celem wydarzenia
jest tworzenie autorskich dzieł
sztuki i designu przez wybitnych
specjalistów i twórców szkła,
a także wymiana doświadczeń
między artystami, hutmistrzami
i technologami z Polski i Czech.
Spotkania są także formą prezentacji najnowszych, ekologicznych

technologii szkła artystycznego,
a zwieńczeniem całego projektu będzie wystawa dzieł powstałych podczas warsztatów,
której otwarcie planowane jest
w grudniu 2022 roku w Muzeum
Karkonoskim w Jeleniej Górze.
Wpisując się w Międzynarodowy Rok Szkła ogłoszony przez
Organizację Narodów Zjednoczonych, działania realizowane
w ramach cyklu wydarzeń pozwoliły zaprezentować wszechstronne możliwości tego materiału, czyli technologiczną,
naukową i ekonomiczną rolę
szkła oraz jego znaczenie dla
poprawy jakości i rozwoju nowoczesnych technologii. „State
of Glass” to także forma promocji
tzw. „kulturowego złota” Dolnego
Śląska, z jego unikatowym w skali
ogólnopolskiej szlakiem hutnictwa i niezwykle bogatej tradycji
artystycznej w tym zakresie.
Oprócz działań artystycznych
oraz edukacyjnych projekt objął
również działania o charakterze integracyjnym, jak przejazd
uczestników na starych rowerach

z huty Karlsthal (Stacja Turystyczna Orle w Szklarskiej Porębie –
Jakuszycach) do dawnej huty
Josefa Riedela w czeskiej Izerce.
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury –
podstawowego funduszu celowego oraz z budżetu Samorządu
Województwa Dolnośląskiego.
Organizator:
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
Współorganizator:
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Partnerzy:
S t a c j a Tu r y s t y c z n a O R L E
To w a r z y s t w o I z e r s k i e
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka

22. SUMMER GUITAR FESTIVAL W KRZYŻOWEJ
W dniach 17-24 lipca 2022
odbyła się kolejna edycja Summer Guitar Festival w Krzyżowej
koło Świdnicy. Pomysłodawcą
i dyrektorem artystycznym Festiwalu jest wrocławski gitarzysta
Krzysztof Pełech, który co roku
zaprasza wybitnych artystówpedagogów z Polski i zagranicy
do prowadzenia zajęć z młody-

mi adeptami sztuki gitarowej
w zabytkowym kompleksie pałacowym należącym niegdyś
do rodziny von Moltke.
Festiwal adresowany jest
do szerokiego grona miłośników
tego popularnego instrumentu –
zarówno zawodowców, jak
i amatorów. W tym roku w zajęciach indywidualnych i zbioOśrodek 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

rowych udział wzięło niemal
50 uczestników, w tym uczniów
i pedagogów szkół muzycznych,
studentów i absolwentów akademii muzycznych, a także grupa
obserwatorów.
Summer Guitar Festival to
przede wszystkim wspaniała kadra pedagogiczna, którą
od wielu lat tworzą tak znakomici
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muzycy, jak Marek Pasieczny, Robert Horna, Piotr Restecki, Magdalena Czwojda, a od niedawna również Michał Stanikowski
i Marcin Chiliński. Zajęcia prowadzone są zarówno w zakresie gry
klasycznej, bluesowej, jazzowej,
a także fingerstyle. Bogaty program wydarzenia obejmował
lekcje indywidualne i zbiorowe,
wykłady i prezentacje, konkursy
gry klasycznej i fingerstyle sponsorowane przez firmy Internton
Classics MARTINEZ oraz Grupę
ZIBI TAKAMINE, a także koncerty
z udziałem uczestników, pedagogów oraz zaproszonych gości.
Uczestnicy tegorocznego
Festiwalu mieli okazję pogłębić wiedzę z zakresu technik gry
na gitarze i literatury gitarowej,
a także wygrać jeden z dwóch
instrumentów ufundowanych
jako nagrody główne w konkursach MARTINEZ oraz TAKAMINE. Duży entuzjazm wzbudziły również koncerty otwarte
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dla słuchaczy z całego regionu.
Publiczność mogła podczas
nich usłyszeć utwory z najnowszej płyty UKŁADNKA gitarzysty
Andrzeja Olewińskiego, a także
wirtuozowskie kompozycje Piotra Resteckiego z nowego albumu artysty – HOME. Tradycyjnie
na zakończenie festiwalu obył
się również koncert laureatów
konkursów, zespołu rozrywkowego oraz orkiestry gitarowej,
która zaprezentowała ciekawe
aranżacje znanych przebojów
muzyki pop czy funk.
Dużym atutem cieszącego
się dużą popularnością Festiwalu
jest jego lokalizacja. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
oraz tereny należące do Fundacji KRZYŻOWA dla Porozumienia Europejskiego – głównego
organizatora wydarzenia – to
idealne miejsce na połączenie
intensywnej pracy z wypoczynkiem. Współorganizatorem Summer Guitar Festival był Ośrodek

Kultury i Sztuki we Wrocławiu –
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego.
Kolejna edycja Summer Guitar Festvial planowana jest w terminie 3-13 sierpnia 2023 roku.
Pierwsze informacje na temat
programu oraz kadry Festiwalu będę dostępne już wkrótce
na stronie internetowej www.
guitarfestival.okis.pl
Organizator:
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Współorganizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa
Dolnośląskiego
Projekt współfinansowany
z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MONIUSZKOWSKI
W KUDOWIE-ZDROJU
W dniach 24-28 sierpnia
2022 odbyła się jubileuszowa
60. edycja jednego z najstarszych festiwali muzycznych
w Polsce, Międzynarodowego
Festiwalu Moniuszkowskiego
w Kudowie-Zdroju. Festiwal ten,
w ciągu ponad pięćdziesięciu lat
działalności, stał się jednym z najważniejszych polskich wydarzeń
muzycznych, prezentując twórczość wielkiego polskiego kompozytora, Stanisława Moniuszki.
W ciągu kilku sierpniowych
festiwalowych dni w najpiękniejszych miejscach Kudowy:
w Teatrze Zdrojowym, Sali Koncertowej w Pijalni Wód Mineral-

nych, na balkonie Sanatorium
„Polonia”, a także w kudowskich
kościołach wystąpiło kilkudziesięciu śpiewaków i muzyków.
Goście Festiwalu mogli wziąć
udział w panelach, wykładach
i spotkaniach między innymi
z prof. Grzegorzem Zieziulą czy
Elżbietą Janowską-Moniuszko potomkinią kompozytora.
Tegoroczna edycja odbyła się
w symbolicznym znaczeniu obrony wolności i demokratycznych
wartości, na kudowskich scenach
wystąpili muzycy Lwowskiej
Opery Narodowej z koncertem
Solidarności Polsko-Ukraińskiej,
a także białoruski chór Concordia.

Organizatorzy zaprosili również
znany dolnośląskiej publiczności
gruziński chór BATUMI z Adżarii,
zespół oprócz klasycznych tradycyjnych gruzińskich pieśni,
wykonał między innymi słynną
„Prząśniczkę” Moniuszki. W tym
roku odbył się także korowód,
w którym artyści, mieszkańcy
Kudowy oraz wszyscy chętni
przeszli ulicami miasta w strojach
z epoki Stanisława Moniuszki.
Organizatorzy:
Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne w KudowieZdroju, Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa
Dolnośląskiego
Patronat medialny:
Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura, RDC, TVP Kultura,
TVP3 Wrocław, Gość Niedzielny,
Maestro, Telewizja Sudecka, TV
Kłodzka, The Warsaw Voice, Ziemia Kłodzka, DKL24.pl
Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
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WYSTAWA JÓZEFA ROBAKOWSKIEGO
„LABORATORIUM, ZAPISY BIOLOGICZNO-MECHANICZNE”

Najnowsza wystawa w Galerii
FOTO-GEN prezentuje dzieła Józefa Robakowskiego – jednego
z najważniejszych artystów polskiej sztuki współczesnej, historyka sztuki, autora filmów, cykli
fotograficznych, zapisów video,
rysunków, instalacji, obiektów,
projektów konceptualnych, inicjatora wielu ważnych zdarzeń
i multimedialnych akcji artystycznych, kuratora.
Język artystyczny Józefa
Robakowskiego i przez lata
wypracowana metoda twórcza
stanowią mieszankę elementów
konceptualnych, analitycznych,
połączonych z nieskrępowaną,

często pełną humoru konwencją. W jego realizacjach wyraźna
jest naturalność podejmowanych
gestów i pozorny brak wysiłku.
Kolejne dekady w twórczości
Robakowskiego upływały pod
znakiem postawy autonomicznej oraz stawiania oporu dominującym tendencjom życia
artystycznego, jednocześnie je
współtworząc.
Kluczowym elementem dla
działań Robakowskiego jest intermedialność, stanowiąca tradycję
sztuki awangardowej – angażowanie do współpracy filmowców,
fotografów, plastyków, muzyków
czy poetów. Wieloletnia działalność Józefa Robakowskiego,
aż do chwili obecnej, to ciągłe
ucieczki od wytyczonych kanonów, dyskusja z medium, rejestracją i zapisem: „Jest więcej niż
pewne, że Józef Robakowski nie
przejdzie nad tym do porządku
dziennego i zaskoczy nas kolejną grą »realnego z obrazem«,
nawet jeśli ten obraz stanie się
już zupełnie czymś innym niż
dotychczas”[1].
Zebrane na wystawie oraz
w towarzyszącym jej katalogu

„Laboratorium, zapisy biologiczno-mechaniczne” prace to synteza najważniejszych obszarów
sztuki Robakowskiego: relacja
tego co biologiczne z tym, co
mechaniczne, przepływ energii
i dekonstrukcja tradycyjnych
środków utrwalenia obrazu lub
wideo.
Wystawa trwa od 5 sierpnia
do 2 października 2022
Organizator:
Galeria FOTO-GEN Ośrodka
Kultury i Sztuki we Wrocławiu –
Instytucji Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
| pl. bpa Nankiera 8, Wrocław |
www.fotogen.okis.pl
Patroni medialni:
Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura, Radio Ram, TVP3
Wrocław, Miesięcznik Odra, Pismo Artystyczne Format, Wroclife.pl, PIK Wrocław, DOKiS.pl,
kwartalnik FOTOGRAFIA
Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

„W LUSTRACH ZACHODU.
WSPÓŁCZESNE MALARSTWO GRUZIŃSKIE”
19 sierpnia – 22 września 2022
Twórcza wymiana postaw
i idei pomiędzy Polską a Gruzją posiada długą tradycję.
Aktualnie jednym z najbardziej niekwestionowanych
i doniosłych jej efektów
jest organizowany od 2017
roku przez Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu PolskoGruziński Festiwal Kultury –
realizowany na terenie obu
krajów rozbudowany projekt,
składający się na wydarzenia
filmowe, teatralne, muzyczne
i wystawiennicze.
Za pośrednictwem organizowanej w przestrzeniach wrocławskiej Galerii Miejskiej wystawy
„W lustrach Zachodu/ współczesne malarstwo gruzińskie”, publiczność będzie miała okazję
zapoznać się z adżarskim ma-

larstwem współczesnym – malarstwem, które, chociaż wyrasta
z europejskich tradycji artystycznych, w swoim wydźwięku niepozbawione jest lokalnego kontekstu historycznego, stanowiącego,
zarówno jego tło, jak i konstrukt.
Warto bowiem przypomnieć,
że od 1921 roku – a więc też
w okresie intensywnego kształtowania się w Europie nowoczesnych postaw twórczych – Gruzja
wchodziła w skład sowieckiego
imperium. Jednak, pomimo narzucanej tamtejszym artystom
przez komunistyczne władze
estetyki, zdołali oni wykształcić
niezależne ośrodki sztuki awangardowej, których podstawą ideową było eksperymentowanie
w obszarze języka, materii czy
kompozycji dzieła.

Z tego też powodu aktualne malarstwo gruzińskie łączy
w sobie wiele artystycznych
tendencji. Pomimo świadomej
postawy sprzeciwu wobec kulturalnej polityki sowieckiej Rosji, w lokalnej twórczości wciąż
w pewnym stopniu wybrzmiewa echo ówczesnych poglądów
na sztukę. Z drugiej strony, gruzińscy artyści intensywnie czerpią
z europejskiego dorobku twórczego przełomu XIX i XX wieku,
a także z euroatlantyckich dokonań malarskich drugiej połowy minionego stulecia. Z kolei
bogate doświadczenia zjawiska
multikulturalizmu, szczególnie
obecne w otwartym kulturowo
i turystycznie Batumi, pozwalają
tutejszym twórcom nieustannie
poszerzać kontekst własnych

Ziemia Kłodzka nr 318-320/lipiec-wrzesień 2022
poszukiwań formalnych i narracyjnych.
Właśnie w takiej panoramie
postaw artystycznych w Galerii
Miejskiej we Wrocławiu zostaną
zaprezentowane prace czternastu artystów. Wybrani na wystawę twórcy reprezentują różne
generacje, a przede wszystkim
odrębne postawy formalne.
W większości realizacji dominują klasyczne tematy malarstwa
europejskiego, takie jak pejzaż,
portret i martwa natura, realizowane przede wszystkim w technice akrylu i oleju, ale także tempery, gwaszu i akwareli. Należy
jednak jednoznacznie stwierdzić,

95
że malarstwo batumskie nie jest
tautologią sztuki zachodu – stanowi odrębną jej jakość, która
niejednokrotnie wykuwała się
w czasach niewoli, narodowego
i światopoglądowego oporu.
W jednej z sal ekspozycyjnych galerii będzie emitowany
film dokumentalny „Adżarowie.
Od Beshumi do Batumi”, wyprodukowany przez Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu
oraz TVP 3 Wrocław w ramach
Polsko-Gruzińskiego Festiwalu
Kultury. Film w reżyserii Macieja
Kieresa, według scenariusza Daniela Jasińskiego – to poetycka
opowieść nie tylko o adżarskiej

historii, sztuce, przyrodzie, ale
także o ludziach zamieszkujących
ten jeden z najpiękniejszych regionów Gruzji.
Patronat Honorowy:
Cezary Przybylski – Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa
Dolnośląskiego
Współorganizator:
Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Adżarii

MIĘDZYNARODOWY KONKURS SZKŁA IM. HORBOWEGO
Międzynarodowy Konkurs
Szkła im. Horbowego – inicjatywa
o wymiarze międzynarodowym
dolnośląskich instytucji kultury
1 lipca 2022 roku, podczas
konferencji prasowej w Muzeum
Karkonoskim w Jeleniej Górze
oraz na stronie www.horbowy.
okis.pl, oficjalnie ogłoszono Międzynarodowy Konkurs Szkła im.
Horbowego.
Idea Konkursu powstała z inicjatywy Ośrodka Kultury i Sztuki
we Wrocławiu przy współpracy
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i Akademii Sztuk
Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Wydarzenie ma promować szkło artystyczne i twórczość
z nim związaną jako dyscypliny
o szczególnym znaczeniu dla tradycji Wrocławia i całego Dolnego
Śląska. Patronem konkursu jest
prof. Zbigniew Horbowy – wybitny artysta i projektant, wieloletni
rektor Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusz Gepperta we Wrocławiu, reformator polskiego

szkła artystycznego, który całe
swoje twórcze życie związał
z regionem dolnośląskim. Konkurs stanowi rodzaj pomostu
pomiędzy historią a przyszłością
tej wyjątkowej dziedziny sztuki.
Konkurs skierowany jest
do twórców pełnoletnich z Polski
i zagranicy. Zgłoszenia w formie
online kierować można na adres horbowy@okis.pl. Spośród
nadesłanych propozycji jury
wyłoni najlepsze realizacje.
Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów Konkursu.
Wystawa konkursowa odbędzie
się w Galerii Geppart Akademii
Sztuk Pięknych im. E. Gepperta
we Wrocławiu oraz w Muzeum
Karkonoskim w Jeleniej Górze
w 2023 roku. Wydany zostanie
także katalog z pracami laureatów.
Honorowy patronat nad
wydarzeniem objął Cezary Przybylski – Marszałek Województwa
Dolnośląskiego. Przedsięwzięcie
towarzyszy światowym obchodom Międzynarodowego Roku
Szkła Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Projekt współfinansowany
z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Zgłoszenie Uczestnik a
do Konkursu polega na wysłaniu drogą elektroniczną zgłoszenia wraz z dokumentami
na adres horbowy@okis.pl lub
przez Formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie www.horbowy.okis.pl.
Formularz zgłoszenia oraz
wzory dokumentów są dostępne
na stronie internetowej Konkursu: www.horbowy.okis.pl.

Zgłoszenie wraz z wymaganą dokumentacją należy wysłać na adres horbowy@okis.
pl do 30 września 2022 roku.
Jury dokona wstępnej oceny
zgłoszeń oraz wyboru prac
do drugiego etapu Konkursu do 15 grudnia 2022 roku.
Informacje o zakwalifikowaniu
do drugiego etapu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie
internetowej oraz w mediach
społecznościowych Organizatorów do 15 stycznia 2023 roku.
Organizatorzy przy wsparciu
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, oprócz przygotowania
wystawy nagrodzonych prac oraz
wydania pokonkursowego katalogu, wyróżnią laureatów Konkursu następującymi nagrodami:
1. Dolnośląska Nagroda
Główna – 25 000 PLN brutto,
2. Nagroda Ośrodka Kultury
i Sztuki we Wrocławiu – udział
w Warsztatach i Sympozjum Szkła
Artystycznego e-Glass Festival,
3. Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – zapewnienie minimum
dwutygodniowej rezydencji
w renomowanej jednostce artystycznej, specjalizującej się
w szkle artystycznym (np.: w Pilchuk Glass School lub tego typu),
4. Nagroda Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze –
warsztaty w Laboratorium Szkła,
5. Nagroda Muzeum Szkła
we Lwowie – udział w Międzynarodowym Sympozjum Szkła
Dmuchanego we Lwowie.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
Szczegóły konkursu na stronie: https://horbowy.okis.pl
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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

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

Kompleks pałacowo-parkowy w Bożkowie. W centrum wsi
w 1708 r. wzniesiono barokowy
pałac, który przebudowano w II
połowie XIX w. Do pałacu przylega
park z pawilonem ogrodowym.
W pobliżu stoi barokowy kościół św.
Piotra i Pawła z oryginalną amboną
w kształcie łodzi.
Schloss - Parkanlage in Bożków (Eckersdorf). In der Mitte des
Dorfes wurde 1708 ein barockes
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das
Schloss ist von e inem Park Umgeben, in dem ein Gartenpavillon
steht. In der Nähe befindet sich die
barocke Kirche „St. Peter und Paul“
mit der originellen Schiffskanzel.
Bożków - zámek. V centru
vesnice Bożków byl v roce 1708
vybudován barokní zámek, který
ve 2. polovině 19. století prošel
komplexní přestavbou. K zámku
přiléhá park se zahradním pavilónem. Nedaleko zámku stojí barokní
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou
kazatelnou ve tvaru lodě.
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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.
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Befestigungen in Srebrna
Góra (Silberberg). Die gewaltige
Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als strenges
Gefängnis genutzt. Während des
letzten Krieges wurde hier das
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“
Eingerichtet.
Srebrna Góra - pevnost.
Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem,
patří k nejzajímavějším objektům
vojenské architektury na území
Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové války
byl v jednom z jejích fortů zřízen
zajatecký tábor pro důstojníky
Oflag VIII B.
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Ratusz w Nowej Rudzie. Na
środku rynku już w XV w. wzniesiono pierwszy ratusz. Zbudowany
w XIX w. posiada rozczłonkowaną
bryłę. W płn. narożniku nad misą
fontanny umieszczona jest kamienna figura św. Floriana.
Rathaus in Nowa Ruda (Neurode). In der Mitte des Rings wurde
schon im 15. Jh. das erste Rathaus
errichtet. Das aus dem 19. Jh. besitzt einen zergliederten Körper. In
der Nordecke des Rings befindet
sich ein Brunnen mit der Figur des
Johannes des Täufers.
Nowa Ruda - radnice. Původní
radnice byla uprostřed náměstí
v Nowé Rudě postavena již v 15.
století. Dnešní radnice, pocházející
z 19. století, má členitý prostorový
tvar. Do severního nároží budovy je
zasazena kašna s kamennou sochou
sv. Floriána.
Fortyfikacje w Srebrnej Górze.
Potężna twierdza wznosząca się
nad miejscowością i przełęczą jest
jednym z najciekawszych obiektów
architektury militarnej w Polsce.
Wykorzystywano ją jako ciężkie
więzienie. Podczas ostatniej wojny
urządzono tu jeniecki obóz karny
„Oflag VIII B”.

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

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

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

Polsko - český volejbalový kurz

Se konal ve dnech 21. a 25. 10. 2021
ve středisku „Koupalo” v Janovičkách
pod vedením profesionální trenérky,
ve dvou věkových skupinách. Účastníci se seznámili se základními pravidly
volejbalu, nacvičovali jednotlivé prvky
hry a sehráli polsko-české miniturnaje.
Závodící děvčata a chlapci dostali na
památku sošku symbolizující tuto sportovní disciplínu.

Nowe stacje na Międzynarodowym Szlaku św. Wojciecha

Wierzbno

W 2022 roku otworzono kolejne stacje
na Międzynarodowym Szlaku św. Wojciecha
Ziębice, Wierzbna, Henryków, Krzeszówek i Krzeszów, to kolejne stacje na Międzynarodowym Szlaku
św. Wojciecha, które zostały bardzo uroczyście otworzone w 2022 roku.
W Krzeszowie uroczystościom przewodniczył ks. prałat Marian Kopko, kustosz sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej oraz kapelan Solidarności Polsko- CzeskoSłowackiej.
Prelekcje wygłosili inicjatorzy oraz autorzy trasy;
prof. Konrad Czapliński z Zielonej Góry (autor dokładnej trasy przebiegu szlaku) oraz Julian Golak, który
w 2016 roku wymyślił i zainicjował Międzynarodowy
Szlak św. Wojciecha z Pragi do Gdańska. Podczas
mszy świętej modlono się w intencji narodów Polski
i Czech oraz szybkiego zakończenia wojny i pokoju
na Ukrainie. Na ołtarzu głównym były wystawione relikwie św. Wojciecha z Pragi, które przekazał organizatorom Międzynarodowego Szlaku św. Wojciecha
J. Em. ks. kard. Dominik Duka-arcybiskup praski, prymas Czech i Moraw, mają one zgodnie z wolą darczyńcy peregrynować po miejscowościach, w których
otwierane są kolejne stacje na Szlaku św. Wojciecha.
Julian Golak, (jako inicjator i koordynator tego szlaku)
podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na ważną
rolę św. Wojciecha w dziele zjednoczenia Europy oraz
przypomniał, że św. Wojciech jest nie tylko patronem
Polski, Czech, Węgier, Słowacji , Niemiec, ale jest
także patronem jedności europejskiej.
W najbliższej przyszłości odbędą się uroczystości
inaugurujące otwarcie kolejnych stacji na M. Szlaku
św. Wojciecha, między innymi w Kłodzku, Kamiennej
Górze, Bolkowie, Lubawce, Żmigrodzie i w innych
miejscowości w kierunku Gniezna. Cały szlak aż
do Gdańska i Elbląga organizatorzy planują oznakować do końca 2025 roku.

Otwarcie stacji Henryków w dniu 15.08.2022 roku

Krzeszówek

Twórcy Międzynarodowego Szlaku św. Wojciecha przy rzeźbie św. Wojciecha. Sokolec, 2016 r.

Julian Golak przemawia w Katedrze św. Wita w Pradze podczas urcoczystej inauguracji Szlaku w Pradze w 2016 roku

Otwarcie stacji w Ząbkowicach Śląskich

