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XIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy XIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
„Pierwsza Pomoc”„Pierwsza Pomoc”

W turniejowej rywalizacji uczestniczyło 34 drużyn ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.W turniejowej rywalizacji uczestniczyło 34 drużyn ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W przerwie został zorganizowany pokaz ratownictwa drogowego z udziałem Straży Pożarnej (JRG w Nowej Rudzie) i Pogotowia Ratunkowego w Kłodzku. W przerwie został zorganizowany pokaz ratownictwa drogowego z udziałem Straży Pożarnej (JRG w Nowej Rudzie) i Pogotowia Ratunkowego w Kłodzku. 

Nowa Ruda, 30.05.2022 r.Nowa Ruda, 30.05.2022 r.

Liczne nagrody, które zostały wręczone w dniu 30 maja 2022 roku zwycięskim Liczne nagrody, które zostały wręczone w dniu 30 maja 2022 roku zwycięskim 
drużynom  podczas XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”drużynom  podczas XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Część praktyczna TurniejuCzęść praktyczna Turnieju

Sponsorzy i organizatorzySponsorzy i organizatorzy

Prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko, od samego początku sprawuje patronat merytoryczny. Prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko, od samego początku sprawuje patronat merytoryczny. 
W dniu 30 maja 2022 roku w hali CTS wygłosił prelekcję dla uczestników W dniu 30 maja 2022 roku w hali CTS wygłosił prelekcję dla uczestników 
XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pierwsza Pomoc.XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pierwsza Pomoc.

Komisja Konkursowa Komisja Konkursowa 
Julian Golak - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Julian Golak - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Powiat 
Kłodzki

Urząd Miejski 
w Nowej Rudzie



Warsztaty ekologiczneWarsztaty ekologiczne
Warsztaty sześciogodzinne, które odbyły się w Nowej Rudzie (12.06.2019 ), 
na Górze Włodzickiej w Świerkach (27.09.2019) i w ośrodku „Koupalo” w Ja-
novičkách (16.09.2021) Uczestnicy pracowali w terenie w polsko-czeskich gru-
pach. Poznawali bogatą przyrodę po obydwu stronach granicy, zdobywali wiedzę 
o środowisku naturalnym, opisywali je i uczyli się jak je chronić, poznając 
zwyczaje i język sąsiada

Wspólnie uprawiamy sport i bawimy się na czesko - polskim pograniczuWspólnie uprawiamy sport i bawimy się na czesko - polskim pograniczu

Ekologické dílnyEkologické dílny
Šes� hodinové dílny se konaly v Nové Rudě (12.6.2019 ), 
na Górze Włodzické ve Świerkách (27.9.2019) a ve stře-
disku „Koupalo” v Janovičkách (16.9.2021). Jejich 
účastníci pracovali v terénu v polsko-českých skupinách. 

Poznávali bohatou přírodu po obou stranách hranice, 
získávali poznatky o přirozeném prostředí, popisovali ho a 
učili e jak je chránit, poznávajíce obyčeje a jazyk souseda.

Společně sportujeme a bavíme se na česko - polských hranicíchSpolečně sportujeme a bavíme se na česko - polských hranicích
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Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
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Antoni Matuszkiewicz

Ukraina
już nie na Kresach
jest w sercu Polski
nikt jej nie zabierze

Gdzie indziej walczy
ogniem i mieczem
my ją witamy chlebem

Ci co uciekają
u tych co także
uciekali stamtąd

Strzelcy Siczowi
z Orlętami

I budzi się
Nieznany Żołnierz
za Lwów za Kijów
ruszyć ramię w ramię

Sercem dalej niż bronią
jesteśmy razem
od morza do morza

7 marca 2022 r.

*

Monika Maciejczyk

Na Wschodzie bez zmian

 Powiem Wam coś ważnego
 na Wschodzie bez zmian

 I chłopca widziałam w koszuli zielonej
 pod bronią 
 w zieleni nie nadziei jeno na śmierci cel

 a ja chciałabym być niewidzialna
 na linii strzałów
 a moje dłonie żelazne
 co kule wstrzymują
 głowy synów moich chroniąc
 po tej
 i po tamtej stronie
 Jeszcze żyją
 Jeszcze żyją
 palą papierosy, czują głód
 jedzą tanią konserwę 
 uwierają twarde buty
 bolą otarte do krwi stopy
 a na piersi zdjęcie
 nieco już pogięte
 poplamione
 przypomina
 jest gdzie powrócić

 Jeszcze wciąż żyją
 śmieją się
 odgarniając włosy
 ze spoconego czoła
 wciąż żyją
 i jeszcze słychać śmiech
 I nagle . . .
 Salwy
 serie z automatów

 widzę Matkę Courage
 w błocie i krwi szuka
 zgubionych trzech groszy
 Spójrz , błyszczą tam złotem
 ona klęka
 rękawem przeciera
 a krew jeszcze nie zaschnięta
 Trzy grosze
 Boh trojku lubit
 a Świat kocha złoto
 i błyszczą grosze w dłoniach jej
 Pójdźcie za mną dzieci moje
 synkowie mili
 a oni idą martwi i biali
 nocą księżycowej pełni
 w plecakach marzenia niosą
 żadne się nie spełni
 a zastępy ich
 po tej
 i po tamtej stronie
 synkowie mili tysięcy Matek
 idą granią
 za ręce się trzymają

Antoni Matuszkiewicz

Jezu usłysz nas
z nieba z ziemi świętej
zajdź w naddniestrzańskie stepy
gdzie hyr się szerzy szatański
antychryst stoi ante portas

Z Jerozolimy do Kijowa
gdzie Maria Orantka
czeka Cię w absydzie
co ciałem Jej cała
łonem pełnej łaski
gotowej stać się znów
Matką Pokoju

Iluż ikonami
zrywa się w niebo
Ukraina

Światłem jej świec
jak rybią łuską łyska Dniepr

W polach szerokich
z niebem mistycznie zjednoczona
piersi jej cerkwi błyszczą
obnażonym złotem

Mario Orantko
z pustką niszy ciszą
przed sobą jak łonem
ilu synów dla nieba zrodziłaś
ilu przed wężem ukryły anioły
proś Boga za nami
w tajemnicy swojej

Ciebie prosimy
wysłuchaj nas Boże
przed tą Marią w kijowskim soborze
upaść by krzyżem i krzyczeć i krzyczeć
i żeby nikt nie pomyślał
że o wojnę chodzi
machnąwszy tylko pogardliwie
to szalony szepnął
jurodiwy

14 marca 2022 r.

Walczącej Ukrainie
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 po tej
 i po tamtej stronie
 Ci leżą w kałuży purpury
 bez głów, rąk, nóg i serc wydartych
 Tamci spaleni w bólu i konwulsjach 
 i swąd ciał palonych
 płomieniom wydanych
 i dziwna Muzyka
 Tylko oni ją słyszą
 bo Świat mądrością swoją 
 nie widzi
 nie słyszy
 nie mówi

 a ja chciałabym być niewidzialną
 Pietą
 tam pośród ciał martwych tysięcy
 
 głowy, nogi i ręce
 więcej, więcej, więcej
 po tej
 i po tamtej stronie

 Pójdźcie synkowie mili
 W pochodzie białym i wspólnym
 chromych i kalek bez głowy
 mężczyźni, kobiety i dzieci
 I któż to tu na tym Świecie
 Naprzeciw Was sobie postawił
 po tej
 i po tamtej stronie

 a ja chciałabym być niewidzialna
 bo wstydzę się
 za Was i za Nas 
 i śmiechu i wina
 ciepła i strawy gorącej i chleba
 bo tylko Całun
 nas dzieli
 rodząc te Piekła i Nieba
 a ja stąpam po grani
 i słyszę
 Wielką, ogromną Ciszę

 na Wschodzie bez zmian 

 a ja chciałabym być niewidzialna
 i matczynymi dłońmi
 głowy synków tulić
 po tej
 i po tamtej stronie

 Bo gdy umiera dziecko
 to cicho szepcze
 Mamo

Różany Dwór, Polanica-Zdrój 
13 kwietnia 2015 r. Nagrodzony -

I miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim 

im. Juliana Tuwima – 2015

 Monika Maciejczyk 

David i Goliat

 I podszedł Goliat do Davida
 i powiedział
 Davidzie 
 zmiażdżę cię
 a echo słów Goliata
 odbiło się od ścian Świata
 a potęga jego przysłoniła
 Słońce
 I zdało się
 że Kula Ziemska
 z lękiem
 spłaszczyła się jak w wiekach średnich
 kurcząc się jako plac boju
 i pogrążyła w mroku
 A Słońce snopem swoim złocistym
 pole oświetliło Walki

 Davida z Goliatem 

Różany Dwór, Polanica-Zdrój
 30 sierpnia 2014 roku. Nagroda  

w Konkursie Poetyckim 
Stowarzyszenia Autorów Polskich 

w Warszawie -  Na Dachu 2015 r.

Monika Maciejczyk

DACHY

 Dachy są tak bezbronne
 Domy z ich zawartością
 życiem 

 A Ty Pilocie
 Srebrnej Maszyny
 co lśni w słońcu
 co skrywasz . . .

 Dachy są tak bezbronne
 Domy z ich zawartością
 Życiem

Różany Dwór, Polanica-Zdrój
15 czerwca 2016 r.

Monika Maciejczyk 

 Odchodzę na Drugi Krąg

 Nienawiść jak Jesień
 liśćmi ludzkimi pomiata
 Tuż przed Wojną Wielką
 Zimą niosącą Śmierć Świata

 Wycofaj się
 Odejdź na Drugi Krąg
 wycofaj się na Chwilę
 z pól bitewnych
 i zajazdów nie pierwszych
 i nie ostatnich

 Wycofaj się
 w Przestrzeń zawieszonej Animacji
 pozbawionej grawitacji
 Czas śnienia
 tak lekko … że aż nie do uwierzenia
 A jednak …

 Stamtąd siły i ukojenie
 Tam Wielkie Wybaczanie
 nieuprawne pola Prawdy
 i wszystkiego co dane
 by Pokojem wypełnić Przestrzeń

 Nienawiść jak Jesień
 liśćmi ludzkimi pomiata
 Tuż przed Wojną Wielką
 Zimą niosącą Śmierć Świata

 Odejdź
 Odejdź
 na Drugi Krąg
 tuż przed Katastrofą
 lekko tak
 jak gdyby
 nigdy niczego nie było
 tylko Wielkie Przebaczanie
 i Miłość
 Jeszcze … Czas
 Jeszcze jest Czas 

 A później wszystko będzie 
już nieważne . . .

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

Różany Dwór, Polanica-Zdrój
 5 maja 2006 r.
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Rok szkolny 2021/2022 był 
zupełnie inny niż poprzedni. 
COVID-19 i wojna na Ukrainie 
spowodowały wzrost zaintere-
sowania tematyką udzielania 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Ogromne wyzwanie 
stanęło przed organizatorem 
turnieju, aby mógł się odbyć  
w 2022 r. stacjonarnie i zgodnie 
z nowymi wytycznymi Europej-
skiej Rady Resuscytacji 2022. 
Dzięki dużemu zaangażowaniu 
uczniów, nauczycieli, sponsorów, 
współorganizatorów i głównego 
organizatora Stowarzyszenia Ko-
mitet Obywatelski Ziemi Kłodz-
kiej udało się przeprowadzić  
w roku szkolnym 2021/2022  
XIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pierwsza Pomoc stacjonarnie  
w dniu 30 maja 2022 r. w No-
wej Rudzie – Słupcu. Turniej 
odbywał się w trzech katego-
riach: szkół mieszanych skła-
dających się z polsko-ukra-
ińskich zespołów, kategoria  
do 16 roku życia i kategoria po-
wyżej 16 roku życia. Turniej skła-
dał się z trzech etapów. Pierwszy 
szkolny, przeprowadzany przez 
dane szkoły, które wybrały swo-
ich reprezentantów (czterooso-
bową drużynę) do kolejnego 
etapu. Kolejne etapy odbywały 
się w Centrum Turystyczno-Spor-
towym w Nowej Rudzie – Słupcu. 
Drugim etapem był 40 minutowy 
test wiedzy na temat udzielania 
pierwszej pomocy, który drużyna 
wspólnie rozwiązywała. W prze-
rwie pomiędzy etapami odbył się 
pokaz umiejętności ratowniczych 

wykonany przez strażaków i ra-
towników medycznych z Nowej 
Rudy, w jaki sposób ratować ofia-
ry wypadków komunikacyjnych, 
do których dochodzi przez nie-
ostrożność i brawurę. Trzecim 
etapem było sprawdzenie umie-
jętności praktycznych, polegają-
cych na wykonaniu zadań, np. 
udzielenia pierwszej pomocy  
w przypadku zatrzymania krą-
żenia na specjalnym fantomie, 
przeznaczonym do resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej. Sędzio-
wie omawiali daną pozorację  
i wystawiali punkty. Po trzecim 
etapie nastąpiło podsumowanie 
punktów za test wiedzy i umie-
jętności praktyczne, a następnie 
ogłoszono wyniki wszystkim ze-
społom. Uczniowie szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych 
podczas turnieju mogli sprawdzić 
się w roli świadków zdarzenia – 
ratowników. Sędziowie, którzy 
oceniali drużyny to doświadcze-
ni: lekarze, pielęgniarki, ratowni-
cy medyczni, ratownicy GOPR, 
strażacy, którzy na co dzień ratują 
ludzkie życie i zdrowie człowieka.  

W turniejowej rywalizacji 
uczestniczyło 34 drużyny ze szkół 
podstawowych i ponadpodsta-
wowych. Po raz pierwszy w kate-
gorii szkół mieszanych rywalizo-
wały również polsko-ukraińskie 
zespoły młodzieżowe.

W kategorii zepołów mie-
szanych wygrała drużyna Szkoły 
Podstawowej nr 100 w Warsza-
wie. Drugie miejsce zajął Internat 
Zespołu Szkół Gastronomicznych 
we Wrocławiu. Trzecie miejsce 

przypadło drużynie młodzieży 
z Centrum Turystyczno-Sporto-
wego w Nowej Rudzie Słupcu.

Tytułem „Najlepsi we współ-
pracy” Komisja Konkursowa zde-
cydowała nagrodzić reprezenta-
cję Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Pawła II w Kleszczowie.

W kategorii do 16 roku 
życia wygrał Zespół Szkolno- 
Przedszkolny w Serbach, drugie 
miejsce zajęło IX Liceum Ogól-
nokształcące im. W. Szymborskiej 
w Sosnowcu, a trzecie Szkoła 
Podstawowa nr 7 im. Tadeusza 
Kościuszki w Kłodzku.

W kategorii powyżej 16 roku 
życia wygrało I Liceum Ogólno-
kształcące w Głogowie, drugie 
miejsce zajął Zespół Szkół Tech-
nicznych w Kłodzku, a trzecie Ze-
spół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma 
Rotkiewicza w Dzierżoniowie.

N a g r o d y  z a  z a j ę c i e  
I, II i III miejsca w poszczegól-
nych kategoriach wręczali: Jego 
Magnificencja Rektor Wyższej 
Szkoły Medycznej w Kłodzku  
prof. Juliusz Jakubaszko, Prze-
wodniczący Składu Sędziow-
skiego dr Dominik Gałuszka  
i Przewodniczący Komitetu Or-
ganizacyjnego Turnieju Julian 
Golak.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pierwsza Pomoc został wpisa-
ny w bieżącym roku szkolnym  
do wykazu zawodów wiedzy da-
nych Kuratorów Oświaty. Ucznio-
wie ze szkół podstawowych  
za zdobyte miejsce uważane 
przez Kuratora Oświaty dane-
go województwa za zwycięskie, 

otrzymali dodatkowe punkty  
w rekrutacji do szkół ponadpod-
stawowych.

Wiedza wyniesiona z turnie-
ju jest bezcenna, dlatego warto 
uczyć pierwszej pomocy, ponie-
waż nigdy nie wiadomo, co może 
się wydarzyć w przyszłości.

Walka w konkursie czy walka 
o życie 

W gorący upalny dzień  
4 czerwca 2021 roku, około go-
dziny 13:00, babcia Natalii stojąc 
przy kasie w sklepie zasłabła, ob-
sunęła się na nogach lecz dziew-
czynka zdołała ją złapać. Natalia 
z pomocą ludzi w sklepie wypro-
wadziła babcię przed market  
na świeże powietrze, posadzi-
ła ją tak, aby mogła się oprzeć,  
a gdy się ocknęła podała jej 
wodę. Natychmiast przeprowa-
dziła krótki wywiad FAST, aby 
sprawdzić czy kobieta nie ma 
udaru. Babcia powtarzała tylko, 
że jej ciemno w oczach i gorą-
co. Zdjęła więc z babci ubranie 
wierzchnie i zaleciła powoli, 
spokojnie i głęboko oddychać 
oraz pić wodę. Od tego momen-
tu minęły może dwie minuty, 
dziewczynka szybko sięgnęła 
po telefon i zadzwoniła na 112, 
bez wahania udzieliła rzeczo-
wych informacji (znajduje się 
przy Lewiatanie w Żabiej Woli 
województwo mazowieckie, 
mam przy sobie babcię lat 80, 
która zasłabła. Bierze ona leki na 
nadciśnienie, ale nigdy wcześniej 
takie zdarzenie nie miało u niej 

Michał Mikulski 

XIX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY „PIERWSZA POMOC”

Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 100 w Warszawie, która zajęła I miejsce  
w XIX Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pierwsza Pomoc w kategorii drużyn mieszanych.  
Drugi od lewej: Michał Mikulski

Pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu JRG PSP w Nowej Rudzie oraz pogotowia 
ratunkowego w Kłodzku
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Pokaz ratowniczo-gaśnciczy w wykonaniu straży pożarnej i pogotowia ratunkowego  
w Kłodzku.

miejsca). Czekając na ratowników 
kontrolowała stan babci i czeka-
ła na ich przyjazd. Po zaledwie  
10 minutach (co wydawało się 
trwać wieki) przyjechało pogo-
towie. Stan babci znacznie się 
poprawił, badania nie wykazały 
żadnych nieprawidłowości. Dzię-

ki temu, że Natalia wzięła udział 
w 2021 r. w XVIII Ogólnopolskim 
Turnieju Wiedzy "Pierwsza Po-
moc" nie miała żadnych wątpli-
wości ani strachu przed tym jak 
zareagować. Los czasem lubi 
zaskoczyć dlatego każdy z nas 
powinien wiedzieć co zrobić w 

takiej sytuacji, dodatkowo będzie 
pewien, że gdyby to on był na 
miejscu poszkodowanego otrzy-
małby pomoc. 

Bohaterka tego artykułu - 
Natalia, była wówczas uczenni-
cą klasy 8b Szkoły Podstawowej 
nr 100 im. płk. Francesco Nullo 

w Warszawie, przygotowywana 
przez nauczyciela EDB Pana Mi-
chała Mikulskiego do wymienio-
nego turnieju. 

Uczestnicy podczas rywalizacji w części praktycznej Turnieju.

Członkowie Komisji KonkursowejW kategorii szkół mieszanych wygrała drużyna Szkoły Podstawowej nr 100 w Warszawie. 
Drugie miejsce zajął Internat Zespołu Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu. Trzecie miejsce 
przypadło drużynie młodzieży z Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie-Słupcu.

Część praktyczna Turnieju składała się z 5 stacji, w których uczestnicy prezentowali swoje 
umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Przemawia Julian Golak - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIX Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”
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Po dwóch latach przerwy, 
spowodowanej pandemią CO-
VID-19 i w związku z tym różny-
mi obostrzeniami sanitarnymi, 
które uniemożliwiły zorganizo-
wanie dwóch kolejnych edycji 
Turnieju dla szkół w warunkach 
bezpośredniego spotkania  
w Nowej Rudzie, postanowiliśmy 
powrócić do zorganizowania  
XIX edycji Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pierwsza Pomoc 
dla drużyn szkolnych już w wa-
runkach znanych i docenianych 
przez szkoły z całej Polski.

Dodatkowo sytuację skompli-
kował niespodziewany napad Ro-
sji na Ukrainę i masowa, związana 
z tym ucieczka kobiet z dziećmi 
do Polski. Ponad trzy miliony 
Ukraińców nagle zamieszkało 
w naszym kraju. Ludzie w Pol-
sce, zarówno rodziny jak również 
liczne organizacje społeczne, sta-
nęły na wysokości zadania i zor-
ganizowano bezprecedensową 
pomoc na wielką skalę. 

Świat, który został zadziwiony 
postawą narodu polskiego, bez 
budowy specjalnych obozów 
dla uchodźców. Polacy przyjęli 
Ukraińców jak swoich, w myśl 
zasady „Bądźmy Rodziną”. 

Straszna wojna napastnicza 
wywołana atakiem Rosji poka-

zała jak ważna jest umiejętność 
udzielania pierwszej pomocy.

Nastąpił wzrost zaintere-
sowania tematyką udzielania 
pierwszej pomocy w sytuacjach 
nagłych. Ogromne wyzwanie, 
stanęło przed organizatorem 
turnieju, aby mógł się odbyć  
w 2022 r. stacjonarnie. Wszystko 
musiało zostać zorganizowane  
w nowych warunkach, także 
zgodnie z nowymi wytycznymi 
Europejskiej Rady Resuscytacji 
2021. Dzięki dużemu zaanga-
żowaniu głównego organiza-
tora Stowarzyszenia Komitet 
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej 
(zadanie statutowe) udało się 
przeprowadzić w roku szkol-
nym 2021/2022 XIX Ogólno-
polski Turniej Wiedzy Pierwsza 
Pomoc w sposób stacjonarny, 
odbyło się to  w dniu 30 maja 
2022 r. w Nowej Rudzie. 

Turniej odbywał się w trzech 
kategoriach: szkół mieszanych 
(składających się z polsko-ukra-
ińskich zespołów), kategoria  
do 16 roku życia i kategoria po-
wyżej 16 roku życia. Młodzież 
przeszła trzy etapy: pierwszy 
etap wyłaniający druż ynę  
w swojej szkole, dwa kolejne od-
były się w dniu 30 maja 2022 roku,  
w hali CTS w Słupcu.

Do XIX edycji zgłosiło się 
oficjalnie poprzez rejestrację 
na stronie www.turniejpierw-
szapomoc.pl 48 drużyn szkol-
nych. Rejestracja w dniu 30 maja  
w Nowej Rudzie trwała od go-
dziny 8.00. 

U r o c z y s t e g o  o t w a r c i a 
dokonali ;  Starosta Kłodzki 
– Maciej Awiżeń i burmistrz 
Nowej Rudy- Tomasz Kiliński.  
W czasie urocz ystej  inau-
guracji  przemawiali  także; 
Robert Jagła- prezes Fundu-
szu Regionu Wałbrzyskiego 
oraz dr Dominik Gałuszka – 
 autor pytań i przewodniczący 
Komisji konkursowej. Minutą 
ciszy uczono pamięć zmarłej  
śp. dr Anny Jabłońskiej, pracują-
cej przez wiele lat w Pogotowiu 
Ratunkowym w Kłodzku, która 
przez 9 lat przewodniczyła pracy 
komisji konkursowej oraz spo-
łecznie układała pytania do testu 
teoretycznego.

K o l e j n y m  e t a p e m  b y ł  
40 minutowy test  wiedz y  
na temat udzielania pierwszej 
pomocy, który przygotował  
dr nauk o zdrowiu Dominik Ga-
łuszka. Każda drużyna wspólnie 
rozwiązywała przez 40 minut 
ten test siedząc przy osobnych 
stołach. 

W trakcie testu teoretyczne-
go w sąsiednim budynku CTS 
zorganizowano konferencję dla 
nauczycieli i opiekunów drużyn 
szkolnych na temat sposobów 
nauczania pierwszej pomo-
cy oraz właściwych procedur  
w przypadku udzielania pierw-
szej pomocy osobom będą-
cym pod wpływem alkoholu,  
ew. innych środków odurzają-
cych. Ten wykład wraz z prezen-
tacją multimedialną przygotował  
dla nauczycieli dr D. Gałuszka.

W przerwie pomiędzy etapa-
mi odbył się pokaz ratownictwa 
drogowego i umiejętności ratow-
niczych wykonany przez straża-
ków Państwowej Straży Pożarnej 
(Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej 
w Nowej Rudzie) i ratowników 
medycznych z Pogotowia Ratun-
kowego z Kłodzka. Pokaz miał 
wyjaśnić uczniom, co trzeba 
zrobić w przypadku wypadku 
drogowego, w wyniku którego 
trzeba zabezpieczyć i wyciągnąć 
dwóch pasażerów z samochodu 
osobowego. Młodzież otrzyma-
ła solidną lekcję w jaki sposób 
ratuje się ludzi w wypadkach 
drogowych. To bardzo ważne , 
aby poznawać zasady ratowania 
ofiar wypadków komunikacyj-
nych, do których dochodzi często 

Julian Golak

XIX OGÓLOPOLSKI TURNIEJ „PIERWSZA POMOC” 
W NOWEJ RUDZIE

Uczestnicy XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” podczas części teoretycznej rywalizacji. 30 maja 2022 roku, Centrum Turystyczno-Sportowe w Nowej Rudzie.
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przez nieostrożność i brawurę 
kierowców. 

Trzecim etapem Turnieju  
w Nowej Rudzie było sprawdze-
nie umiejętności praktycznych, 
polegające na wykonaniu zadań, 
np. udzielenia pierwszej pomocy 
w przypadku zatrzymania krą-
żenia. Zadania sprawdzano na 
specjalnym fantomie, przezna-
czonym do resuscytacji krążenio-
wo-oddechowej. Fantom był wy-
posażony w minikomputer, który 
natychmiast pokazywał błędy  
w  prowadzonych czynnościach.

Sędziowie (wśród nich do-
świadczeni ratownicy  z GOPR-u, 
i Pogotowia Ratunkowego) 
omawiali daną pozorację i wy-
stawiali punkty. Ta część była 
bardzo dokładnie sprawdzana 
przez sędziów i przeciągnęła się 
aż do godz. 17.00.

W tym czasie prof.  Juliusz Ja-
kubaszko, który od lat sprawuje 
patronat merytoryczny nad tymi 
zawodami, wygłosił prelekcję  
do uczestników Turnieju, pod-
czas której podziękował za chęć 
nauki prawidłowego nauczania 
pierwszej pomocy wszystkim 
uczestnikom oraz podziękował 
organizatorom za profesjonalne 
i uczciwe przygotowanie zawo-
dów w Nowej Rudzie.

Po trzecim etapie nastąpiło 
podsumowanie punktów za test 
wiedzy i umiejętności praktycz-
ne, następnie ogłoszono wyniki 
wszystkim zespołom, które od-
czytywał dla każdej kategorii  
p. dr Dominik Gałuszka, prze-
wodniczący Komisji konkursowej. 
Uczniowie szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych podczas 
turnieju mogli sprawdzić się  
w roli świadków zdarzenia – ra-
towników. Sędziowie, którzy oce-

niali drużyny to doświadczeni: 
lekarze, pielęgniarki, ratownicy 
medyczni, ratownicy GOPR, stra-
żacy, którzy na co dzień ratują 
ludzkie życie i zdrowie człowieka. 

W turniejowej rywalizacji 
uczestniczyło 34 drużyny ze szkół 
podstawowych i ponadpodsta-
wowych. Po raz pierwszy w kate-
gorii szkół mieszanych rywalizo-
wały również polsko-ukraińskie 
zespoły młodzieżowe. 

W kategorii zespołów mie-
szanych wygrała drużyna Szkoły 
Podstawowej nr 100 w Warsza-
wie, przygotowana rzez nauczy-
ciela Michała Mikulskiego. Drugie 
miejsce zajęła drużyna Internatu 
Zespołu Szkół Gastronomicznych 
we Wrocławiu. Trzecie miejsce 
przypadło drużynie młodzieżo-
wej z Centrum Turystyczno-Spor-
towego w Nowej Rudzie-Słupcu. 

Tytułem „Najlepsi we współ-
pracy” Komisja Konkursowa zde-
cydowała nagrodzić reprezenta-
cję Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Pawła II w Kleszczowie. 

W kategorii do 16 roku 
życia wygrał Zespół Szkolno- 
Przedszkolny w Serbach, drugie 
miejsce zajęło IX Liceum Ogól-
nokształcące im. Wiesławy Szym-
borskiej w Sosnowcu, a trzecie 
miejsce Szkoła Podstawowa 
nr 7 im. Tadeusza Kościuszki  
w Kłodzku. 

W kategorii powyżej 16 roku 
życia wygrało I Liceum Ogólno-
kształcące w Głogowie, drugie 
miejsce przypadło dla Zespołu 
Szkół Technicznych w Kłodzku, 
a trzecie zajął Zespół Szkół nr 1 
im. prof. Wilhelma Rotkiewicza 
w Dzierżoniowie. 

Liczne nagrody (książki te-
matyczne z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy i nauczania 

zasad stosowanych na całym 
świecie, ponadto apteczki, pu-
chary, medale, itp.) za zajęcie  
miejsc na podium w poszczegól-
nych kategoriach wręczali: Jego 
Magnificencja Rektor Wyższej 
Szkoły Medycznej w Kłodzku 
prof. dr hab. n. med. Juliusz Jaku-
baszko, Przewodniczący Komisji 
Konkursowej dr Dominik Gałusz-
ka, Paweł Marciniak prezes CTS  
w Nowej Rudzie i przewodniczą-
cy Komitetu Organizacyjnego  
XIX Turnieju Julian Golak. 

Ogólnopolski Turniej Wie-
dzy Pierwsza Pomoc dla dru-
żyn szkolnych został wpisany  
w bieżącym roku szkolnym  
do tzw. wykazu zawodów wie-
dzy przez Kuratorów Oświaty we 
Wrocławiu i w Warszawie. Ucznio-
wie ze szkół podstawowych za 
zdobyte miejsce uważane przez 
Kuratora Oświaty za zwycięskie, 

otrzymali dodatkowe punkty  
w rekrutacj i  do szkół  po -
nadpodstawow ych.  Także 
niektóre uczelnie  w yższe 
p o s t a n o w i ł y,  ż e  l a u re a c i  
XIX Turnieju będą mogli być 
przyjęci na studia bez egzami-
nów wstępnych.

Wiedza wyniesiona z turnie-
ju jest bezcenna, dlatego warto 
uczyć się prawidłowego udziela-
nia pierwszej pomocy, ponieważ 
tak naprawdę nie wiemy, kiedy 
będzie nam ta wiedza potrzeb-
na. Może to nastąpić w każdej 
chwili naszego życia… Warto or-
ganizować także kolejne edycje 
Ogólnopolskich Turniejów Wie-
dzy Pierwsza Pomoc dla uczniów 
szkół, bo młodzież jest coraz bar-
dziej odpowiedzialna i chce się 
uczyć prawidłowego udzielania 
pierwszej pomocy.

Dr Domnik Gałuszka - główny ekspert i autor pytań konkursowych. Przewodniczący 
Komisji Konkursowej

Minutą ciszy uczczono pamięć dr Anny Jabłońskiej - wieloletniej autorki pytań 
konkursowych i głównej ekspertki Turnieju, która zmarła na kilka tygodni  
przed 19. edycją Turnieju.

W kategorii szkół mieszanych wygrała drużyna Szkoły Podstawowej nr 100 w Warszawie. 
Drugie miejsce zajął Internat Zespołu Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu. Trzecie miejsce 
przypadło drużynie młodzieży z Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie-Słupcu.
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„Dziwny jest ten świat, gdzie 
jeszcze wciąż mieści się wiele zła…

I dziwne jest to, że od tylu lat 
człowiekiem gardzi człowiek…
Lecz ludzi dobrej woli jest więcej!” 
(Czesław Niemen). 

W Dusznikach  - Zdroju, jak  
i w tysiącach innych polskich 
miast i miasteczek,  gościmy 
szczególne osoby. To nie tury-
ści, którzy przyjeżdżają zwiedzać 
nasz kraj. To matki z dziećmi, ale 
także osoby starsze. To uciekinie-
rzy z ogarniętej wojną Ukrainy. 
Pożoga wojenna, strach i głód 
wypędziły Ich z Ojczyzny, z ro-
dzinnych domów. Uciekli, by ra-
tować swe życie, swoich bliskich, 
swoich dzieci. Tam, na Ukrainie, 
zostali mężowie, synowie, bracia, 
tam walczą i giną, broniąc Ojczy-

zny przed bandycką, okrutną na-
paścią Rosji. Walczą także młode 
dziewczyny, stając na pierwszej 
linii frontu.

U c h o d źc y  wo j e n n i  t u ,  
w Polsce, i u nas, w Dusznikach 
znaleźli swój tymczasowy dom, 
można powiedzieć, drugi dom… 
Możliwość podjęcia pracy, nauki 
w polskich szkołach, ratowania 
zdrowia, leczenia wojennych ran. 
Znaleźli bezpieczny dach nad 
głową, aby przetrwać okrutny 
wojenny czas i wrócić, gdy mi-
nie zagrożenie, do swej Ojczyzny.  
Tak oto pisze historia ten dziwny 
scenariusz… Gdyby ktoś powie-
dział nam 2 miesiące temu, że po-
nad 3 miliony obywateli Ukrainy 
przybędzie do Polski, brzmiałoby 
to nieprawdopodobnie...A jednak 

tak się stało…  Dziwny jest ten 
świat, gdzie jeszcze wciąż mieści 
się wiele zła... lecz ludzi dobrej 
woli jest więcej!

„Będziesz wolna, Ukraino!” 
zatytułowaliśmy nasz koncert 
charytatywny w dniu 15.05.2022 
roku w Teatrze Zdrojowym  
im. Fryderyka Chopina, który za-
dedykowaliśmy naszym gościom 
z Ukrainy, a także wszystkim, 
którzy otworzyli dla nich drzwi 
swoich domów, swoje serca, 
zrozumienie i okazali wszelkie 
wsparcie.  Nasz koncert zadedy-
kowaliśmy też obrońcom Ukrainy 
i prosiliśmy obecne żony, siostry, 
matki, aby przekazały im nasze 
pozdrowienia, podziw, pamięć  
w modlitwie, wiarę w zwycię-
stwo. W koncercie wystąpił Ze-

spół Ela Dębska Band. Artystka 
śpiewała utwory Leonarda Cohe-
na oraz własne kompozycje. Wy-
stąpiła również młoda wokalistka 
z Ukrainy Kristina Pershke oraz 
grupa dzieci ukraińskich przeby-
wających w Dusznikach. Koncert,  
w wypełnionej uczestnikami sali, 
był pokazem wspaniałej jedności 
polsko-ukraińskiej. 

Będziesz wolna, Ukraino,  
bo walczysz o podstawowe, nie-
zaprzeczalne, przyrodzone prawo 
człowieka. O wolność walczysz. 
A niepodległa Ukraina oznacza 
niepodległą Polskę, Litwę, Łotwę, 
Estonię, niepodległe kraje Euro-
py. O wolność walczysz, naszą  
i waszą. My, Polacy, szczególnie 
to rozumiemy.

Sława Ukrainie! 

Krystyna Śliwińska

„BĘDZIESZ WOLNA UKRAINO” 

Krystyna Śliwińska - inicjatorka i organizatorka koncertu „Będziesz wolna Ukraino”.

Ela Dębska z zespołem Kristina Pershke
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Po kilkuletnich staraniach 
w 78. rocznicę bitwy o Mon-
te Cassino został odsłonięty  
w Parku Przyjaźni Wojsk Gór-
skich w Kłodzku pomnik pluto-
nowego Emila Czecha, żołnierza  
2 Korpusu Polskiego gen. Włady-
sława Andersa, który po przeła-
maniu przez polskich żołnierzy 
kluczowych niemieckich pozycji 
na wzgórzu 593, na gruzach zdo-
bytego klasztoru 18 maja 1944 
roku odegrał „Hejnał Mariacki”. 

Z inicjatywą pomnika upa-
miętniającego osobę Emila Cze-
cha wystąpiło Stowarzyszenie 
Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Gór-
skich „Karpatczycy”, kontynuują-
ce tradycje jednej z niezwykłych 
polskich jednostek wojskowych 
w II wojnie światowej, jaką była 
powstała w 1940 roku Samodziel-
na Brygada Strzelców Karpackich, 
przemianowana w 1942 roku  
na 3 Dywizję Strzelców Karpac-
kich, z którymi Emil Czech prze-
szedł cały szlak bojowy. 

Wsparcia udzieliło Biuro Upa-
miętnienia Walk i Męczeństwa 
Instytutu Pamięci Narodowej  
we Wrocławiu, finansując wyko-
nanie modelu i odlewu z brązu 
rzeźby, inspirowanej fotografią 
Emila Czecha wykonującego hej-
nał. Autorem projektu pomnika 
opartym na słynnym zdjęciu jest 
artysta rzeźbiarz Wojciech Batko. 

Emil  Czech urodzi ł  s ię 
8.08.1908 r. w Bobowej koło Gor-
lic. Przed wojną był policjantem. 
Od 1927 roku służył w I Pułku Sa-
perów Kolejowych w Krakowie. 
W kampanii wrześniowej walczył 

do 20.09.1939 roku na odcinku 
Stryj - Skulsko - Wodjatycze.  
Po klęsce przedarł się na Węgry, 
skąd przez Jugosławię i Grecję 
dotarł do Syrii, gdzie wstąpił  
do Brygady Karpackiej. Walczył 
pod Tobrukiem, Gazalą, a następ-
nie o wyzwolenie Włoch. 

J a k o  ż o ł n i e r z  3 . k a r -
pack iego batal ionu sape -
rów przeszedł  do histor i i  
za przyczyną fotografii, która 
została wykonana przez plut. 
Chomę podczas odgrywania 
przez niego na kornecie Hejnału 
Mariackiego. Fotografia ta była 
prezentowana w wielu gazetach 
na świecie. Sam Emil Czech tak 
wspominał to wydarzenie:  
„Płk  Rakowsk i  z wróci ł  s ię  
do mnie takimi słowami: „Pluto-
nowy Czech, macie do wykona-
nia bojowe zadanie. Pojedziecie 
pod klasztor i pod polską flagą 
odegracie Hejnał Mariacki”. Je-
chał samochodem pod ostrza-
łem niemieckim dwie godziny. 
Na szczyt wszedł tuż przed 
dwunastą. Grał pod polską fla-
gą   w obecności amerykańskich 
i angielskich korespondentów  
i żołnierzy. Po odegraniu hejnału 
zameldował dowódcy wykona-
nie zadania. Gdy odchodził, puł-
kownik zatrzymał go na moment  
i powiedział: „ Pamiętajcie pluto-
nowy Czech, wasza trąbka i wasz 
hejnał przejdą kiedyś do historii”.

W 1947 roku Emil Czech 
wrócił z żoną z Anglii do Polski  
i zamieszkał w Kłodzku. Praco-
wał na stacji PKP Kłodzko Główne 
jako rewident wagonów. Pro-

wadził dla młodzieży zajęcia 
z praktycznej nauki zawodu. 
Występował w kilkuosobowym 
chórze męskim przy Domu Kul-
tury „Kolejarz”. Był członkiem 
kolejowej orkiestry dętej. Zmarł 
26.03.1978 roku. Spoczywa wraz 
z żoną na cmentarzu komunal-
nym w Kłodzku. Jego grobem 
opiekują się uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Żołnierzy Mon-
te Cassino w Polanicy-Zdroju.

Uroczystość zgromadzi-
ła liczne grono uczestników: 
mieszkańców miasta, przedsta-
wicieli władz samorządowych 
Kłodzka w osobach burmistrza 
Michała Piszko i Starosty Macie-
ja Awiżenia, członków Komitetu 
Honorowego Budowy Pomnika  
z przewodniczącym Krzysztofem 
Baldy i prezesem Stowarzysze-
nia „Karpatczycy” płk Ryszardem 
Rychlińskim. Instytut Pamięci 
Narodowej reprezentowali: dy-
rektor Biura Upamiętniania Walk 

i Męczeństwa Adam Szwed wraz 
z zastępczynią dyrektor Joanną 
Sulej-Piskorz i Katarzyną Pawlak - 
naczelnikiem Biura Edukacji 
Narodowej IPN we Wrocławiu. 
Z Warszawy przybył Tadeusz 
Kurcyk - prezes Stowarzyszenia 
Byłych Żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie „Kar-
patczycy”. Honorową asystę 
oraz odczytanie Apelu Poległych 
zapewniła Kompania Honorowa  
22 Karpackiego Batalionu Piecho-
ty Górskiej w Kłodzku. Po uroczy-
stości złożono kwiaty i zapalono 
znicze na grobie Emila Czecha.

W y r a ż a m  n a d z i e j ę ,  że  
w Parku Przyjaźni Wojsk Górskich 
zostaną upamiętnieni także 
inni Karpatczycy, których wielu 
osiedliło się na ziemi kłodzkiej  
po powrocie do Ojczyzny,  
a wśród nich płk Józef Sokol spo-
czywający na cmentarzu w No-
wej Rudzie, bohaterski dowódca  
3. batalionu SBSK i 3. DSK. 

Teresa Bazała

ODSŁONIĘCIE POMNIKA EMILA CZECHA W KŁODZKU 

Salwa honorowa oddana przez żołnierzy 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej 
w Kłodzku

Odsłonięcie pomnika plutonowego Emila Czecha w Kłodzku, 18 maja 2022 roku

„Hejnał Mariacki” przy odsłoniętym pomniku.



12 Ziemia Kłodzka nr 315-317/kwiecień-czerwiec 2022

21 czer wca 2022 roku  
na wyremontowanej pustel-
ni  prz y kościele św. Anny  
na Górze św. Anny  w Nowej Ru-
dzie została odsłonięta Tablica 
upamiętniająca posługujących 
tutaj pustelników, począwszy  
od XVII wieku. Mszę świętą spra-
wował oraz poświęcenia Tablicy 
dokonał ks. dziekan Jerzy Kos, 
proboszcz parafii św. Mikołaja  
w Nowej Rudzie. Ks. prałat Jerzy 
Kos jest autorem książki pt. „Śla-
dami pustelni na ziemi kłodzkiej”, 
wydanej w 2016 roku, dzięki któ-
rej udało się upamiętnić tutej-
szych pustelników. Fundatorem 
Tablicy było Niemieckie Towa-
rzystwo Społeczno-Kulturalne  
w Kłodzku. Tablica została wyko-
nana z piaskowca z Długopola.

Uroczystość zbiegła się  
z upamiętnieniem postaci ostat-
niego polskiego pustelnika brata 
Marka Zygmunta Pragnącego, 
który posługiwał tu w l.1958 - 
1995. Zmarł w 2005 roku i zo-
stał pochowany na cmentarzu 
w Bystrzycy Kłodzkiej. To jego 
obecność i trwanie w pustelni 
w bardzo trudnych warunkach 
sprawiły, że kościół na Górze  
św. Anny nie podzielił losu 
zniszczonej kaplicy na Górze 
Wszystkich Świętych, którą 
trzeba było odbudowywać 
w latach 90-tych XX w. Dzię-
k i  pomoc y ofiarodawców,  
za których sprawowana była 
msza święta, doczesne szczątki 
brata Marka zostały ekshumowa-
ne i spoczęły w krypcie kościoła 

św. Anny, gdzie spoczywa jesz-
cze dwóch innych pustelników.  
W ten sposób brat Marek powró-
cił po latach na miejsce swojej 
ofiarnej posługi. Niech odpoczy-
wa w pokoju. 

W najbliższym czasie pla-
nowane jest jeszcze upamięt-
nienie tablicą pustelników spo-
czywających w krypcie kościoła  
św. Anny. Przy tej okazji zrodził 

się pomysł powrotu do organi-
zowania tzw. wtorków na Górze  
św. Anny, które opisał prof. Jo-
seph Wittig w opowiadaniu  
„Na górze św. Anny”, gdzie czci-
ciele św. Anny w każdy wtorek 
przybywali na msze święte. 
Uczestnicy uroczystości mieli 
okazję wysłuchać tego opowia-
dania, przeczytanego przez Irenę 
Rogowską. Bardzo ożywiłoby to 

niezwykle cenione przez daw-
nych mieszkańców Nowej Rudy 
i okolic miejsce pielgrzymkowe. 
Warto przywrócić też tradycję 
wtorków na Górze św. Anny, tak 
jak mieszkańcy Nowej Rudy, kon-
tynuują ślubowane pielgrzymki  
do Barda Śląskiego i Wambierzyc.

Teresa Bazała

POŚWIĘCENIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ PUSTELNIKÓW

Kościół św. Anny na Górze św. Anny w Nowej Rudzie z przybudowaną pustelnią

Tablica upamiętniająca pustelników posługujących na Górze św. AnnyKs. prałat Jerzy Kos święci tablicę 
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W  s o b o t ę  1  c z e r w c a  
w Sanktuarium Matki Bożej Fa-
timskiej odbył się Diecezjalny 
Dzień Dziecka pod hasłem „Po-
zwólcie dzieciom przychodzić  
do mnie” (Św. Jan Paweł II). Po-
mysł inicjatywy wyszedł od Ojca 
Zdzisława Świniarskiego - kusto-
sza sanktuarium, który zapropo-
nował, by dzieci świętowały ra-
zem z rodzicami lub opiekunami 
w rodzinnej atmosferze, z dala  
od murów miast, w pięknym oto-
czeniu gór i lasów. Przyjechały 
dzieci z różnych miejscowości 
diecezji i było to dla nich praw-
dziwe święto, w trakcie którego 
oprócz modlitwy zorganizowano 
wiele atrakcji. Gośćmi specjal-
nymi były dzieci uchodźców  
z Ukrainy.

Żyjące w rodzinach dzieci 
potrzebują solidnych wzorów 
i wsparcia rodzin. Dlatego wy-
darzenie poprzedziła msza 
święta przy ołtarzu polowym  
w intencji wszystkich dzieci, 
której przewodniczył O. Z. Świ-
niarski. Po mszy świętej był czas  
na wspólny posiłek z grilla. Dzie-
ci bawiły się doskonale i chętnie 
korzystały z przygotowanych dla 
nich atrakcji: dmuchańce, zaba-
wy z animatorami, przeciąganie 
liny,konkursy, gry i zabawy, tur-
nieje, malowanie na folii, za któ-
re otrzymywali liczne nagrody  
i upominki. W tym czasie rodzice 
i opiekunowie mogli skorzystać 
z przygotowanych dla nich przez 
parafian smakołyków. Wszyscy 
bawili się świetnie. Zorganizo-

wanie wydarzenia było możliwe 
dzięki sponsorom, a szczególnie 
Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicz-
nej „INVEST PARK” S.A oraz Bur-

mistrzowi Miasta Polanica-Zdrój. 
Impreza będzie kontynuowana 
w przyszłym roku.

Teresa Bazała

DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA

Plakat „Diecezjalnego Dnia Dziecka”

  

Ojciec Zdzisław Świniarski przemawia do dzieci
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„Prawda jest entuzjastycznym 
celem człowieka. Dążenie do tego 
celu ogarnia i trwa przez pokolenia. 
Im trudniej go poznać i osiągnąć, 
tym niepokój silniejszy. Jest to bo-
dziec postępu, a więc musi być jakiś 
cel zdobywany przez umysły entu-
zjastyczne. Cel i norma. Ta norma 
prawdy leży bardzo daleko i głęboko 
w naturze Boga i naturze człowie-
ka”. (bł. kard. S. Wyszyński - Prymas 
Tysiąclecia, 1959 r.)

Wilhelm Mader (*11 II 1828  
†3 V 1914 Lewin Kł.) pedagog, 
dziejopisarz, propagator tury-
styki. Urodził się w Dusznikach-
-Zdroju jako syn szewca Józefa 
Madera i Fryderyki (zd. Hoff-
mann). Po ukończeniu szkoły 
podstawowej kontynuował 
edukację we Wrocławiu, gdzie 
został się absolwentem szkoły 
nauczycielskiej. Po powrocie  
na ziemię kłodzką, w mieście 
Lewin Kłodzki (w 1840 r. żyło 
tu 1.301 osób) pełnił szereg 
ważnych funkcji: asystenta oraz 
nauczyciela, ponadto kantora, 
dyrektora szkoły (1894-1899)  
i kierownika chóru w Lewinie. 

Rektor Wilhelm Mader to 
człowiek niezwykle zaangażo-
wany i zasłużony dla edukacji, 
kultury oraz tożsamości swej 
małej ojczyzny, a także rozwoju 
regionalnej turystyki, jako radny 
miejski, starosta, senior nauczy-
cieli powiatowych, posiadacz 
Orderu Orła Hohenzollernów  
i Orderu Koronnego IV klasy oraz 
honorowy obywatel miasta Le-
win Kłodzki. Gdy z kolei idzie  
o historiografię kłodzką, ma ona 
wybitnego reprezentanta w oso-
bie ks. J. Köglera, urodzonego 
przy lewińskim rynku. Rektor 
Mader to również ceniony kroni-
karz, dziejopisarz ziemi lewińskiej 
oraz autor monografii Lewina.69

W roku 1847, gdy miał zaled-
wie 19 lat, zatrudniono go w le-
wińskiej szkole (w klasie wyższej) 
jako asystenta. Dwa lata później 
był już uważany za bardziej do-
świadczonego i zamianowano go 
nauczycielem szkolnym. W dniu 
16 października 1849 r. poślubił 
Annę Strecke, córkę karczmarza 
Ignatza Strecke z Lewina. Latem 
1850 r. młodej rodzinie urodzili 
się bliźniacy: Wilhelm i Anna, 

Matką chrzestną była Amanda 
Siegel - żona dyrektora szkoły. 
Wilhelm z żoną Anną miał jeszcze 
troje dzieci.

W 1894 r. nauczyciel Mader 
został awansowany na dyrekto-
ra i chórmistrza. W 5 lat później,  
w roku 1899 – osiągnąwszy 
wiek 71 lat, przeszedł na zasłu-
żoną emeryturę, bowiem przez  
52 lata pracował na rzecz 
uczniów i prestiżu lewińskiej 
szkoły.  Dotychczas żaden 
z zatrudnionych w Lewinie 
nauczycieli nie mógł się po-
szczycić tak wysokim stażem 
pracy pedagogicznej. W tym 
samym roku 18 kwietnia 1899 
roku zmarła jego żona Anna,  
w pięknym wieku 78 lat. Po roku, 
72-letni emeryt Wilhelm Mader 
ożenił się po raz drugi. Kolej-
ną wybranką była mieszkanka 
Świdnicy Wilhelmina Kanzler. 
Ich ślub kościelny odbył się bez 
większego rozgłosu 11 czerwca 
1900 r. w kameralnej atmosferze 
kościoła p. w. św. Katarzyny Al.  
w Kudowie Zakrzu, oddalonym 
ok. 7 km od siedziby parafii. 
Do lat 60 XX w. była to jedynie 
kuracja parafii Lewin Kł. W roku 
1910 Zakrze miało już większą 
liczbę mieszkańców niż miasto 
Lewin Kłodzki, t.j 1477 , Lewin 
ok. 1.272 mieszkańców. Sędziwy 
Wilhelm Mader - w pięknym wie-
ku 86 lat - po krótkiej chorobie 
zmarł 3 maja 1914 r. w Lewinie 
Kłodzkim, gdzie, pracował i dbał 
o jego historyczno-kulturową 
tożsamość aż przez 61 lat. 

Zwieńczeniem biogramu tej 
szlachetnej i zasłużonej postaci 
niech będzie podkreślenie dwu 
charakterystycznych dla niego 
i ściśle ze sobą powiązanych 
aspektów kultury: rozwoju kłodz-
kiej turystyki w malowniczym 
krajobrazie Kłodzkiego Hrabstwa 
i umacnianej tożsamości histo-
rycznej swego regionu. Rektor 
Mader jest znany, jako wielolet-
ni współpracownik i honorowy 
członek stowarzyszenia Glatzer 
Gebirgvereins2 (GGV), do którego 
z wielkim entuzjazmem należał 
od początku; nie tylko był współ-
założycielem licznego oddziału 
GGV Lewin-Kudowa i wieloletnim 
jego przewodniczącym, ale także 

autorem wielu tekstów publiko-
wanych na łamach periodyków 
tego stowarzyszenia. To nam 
tłumaczy wielką aktywność 
edukacyjną i pisarską. Wilhelm 
Mader w magazynach i gazetach 
opublikował wiele opisów gór-
skiego krajobrazu oraz rekomen-
dowane wycieczki. Dzięki niemu 
zachowało się też wiele legend  
i opowieści ludowych.

Jednak wielką zasługą rek-
tora Madera dla gminy i miasta 
jest przede wszystkim szczegó-
łowy opis historii miasta Lewin. 
est ona owocem wieloletniej 
bezinteresownej pracy. Książka 
„Kronika miasta Lewina” ukazała 
się w 1868 r., była wydana nakła-
dem wydawnictwa P. A. Partsch 
z Bystrzycy Kłodzkiej, przy czym 
drugie wydanie „Kroniki Lewina” 
miało miejsce w 1903 r. w Lewinie 
dzięki staraniom Georga Goebla. 
Następnie w 1883 roku, z okazji 
200-lecia wsi Dörnikau opubli-
kował kronikę tej wioski. Z kolei  
w 1889 r. w kłodzkim kwartalniku 
„Vierteljahrsschrift für Geschich-

te und Heimathskunde der Gra-
fschaft Glatz“3 opublikował esej  
o nazwie miejscowości „Nerbo-
tin”. 

Ważniejsze prace 
i publikacje Wilhelma 
Mader’a zestawione 
chronologicznie

- Wilhelm Chronik der Stadt Le-
win, P.A. Bartsch Habelschwerdt 
1868. 
- Chronik von Dörnikau [pol. 
Darnków; przed 1883 r.], rkps.
- Nachrichten übe die Privilegien 
der Stadt Lewin, „Vierteljahr-
schrift… der Grafschft Glatz“ 
2(1881/82), s. 144-158.
- Geschichtliche Nachrichten 
über das Rittergut Genellau, „Vier-
teljahrsschrift für Geschichte und 
Heimathskunde der Grafschaft 
Glatz“ 2(1882/83), s. 277-286.
- Eine Dorfkronik, aus Anlaß des 
200-jähr. Bestehens des Ortes 
[Dörnikau], „Vierteljahrschrift… 
der Grafschft Glatz“ 3(1883/84), 
s. 59-77.

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

LEWIŃSKI PEDAGOG WILHELM MADER (1828 - 1914) - 
PRAWDA O KAPLICY CZASZEK W KUDOWIE CZERMNEJ

Rektor Wilhelm Mader
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- Eine Bierangelegenheit vor hun-
dert Jahrenr, „Vierteljahrschrift… 
der Grafschft Glatz“ 4(1884/85), 
s. 175-176.
- Geschichtliche Nachrichten 
über Krzischney und Kuttel, 
„Vierteljahrschrift… der Grafschft 
Glatz“ 5(1885/86), s. 133-149.
- Das Hospital zu Lewin, „Viertel-
jahrschrift… der Grafschft Glatz“ 
8(1888/89), s. 222-224.
- Der Ortsname Nerbotin, „Viertel-
jahrschrift… der Grafschft Glatz“ 
9(1889/90), s. 112-114.
- Die Textilindustrie im Hum-
melbezirke, Vierteljahrschrift… 
der Grafschft Glatz“ 9(1889/90),  
s. 193-202.
- Errichtung einer Kontumanz-
-Anstalt bei Schlaney 1831, 
„Vierteljahrschrift… der Grafschft 
Glatz“ 9(1889/90), s. 272-278.
- Die Westecke der Grafschaft 
Glatz, w: Bunte Bilder aus dem 
Schlesierlande, Museum Glatz 
1898; Verlag von Max Woywod 
Breslau 18982.
- Chronik der Stadt Lewin, Ver-
lag von G. Göbel Lewin 1903 2., 
ergänzte Aufl. https://obc.opole.
pl/dlibra/publication/884/editio-
n/1069?language=en
- Das Adlergebirge, „Jahresbe-
richt des GGV“ 24(1904) s. 56-64 
(aneks).
- Geschichtlichen Nachrichten 
über die Herrschaft Tscherbeney, 
„Die Grafschaft Glatz“ 3(1908), 
nr 1, s. 2-4.
- Die Schädelkapelle von Tscher-
beney, „Die Grafschaft Glatz“ 
3(1908), nr 4, s. 53-54.

Kaplica Czaszek 
w Czermnej – artykuł 
Wilhelma Madera

Poniższy tekst – to autorski 
przekład niemieckiej wersji ar-
tykułu opublikowanego przez 
80-letniego Wilhelma Madera 
w roku 1908. Był to jego ostatni 
opublikowany materiał. Z wy-
korzystanych i użytego aparatu 
krytycznego można wnioskować, 
że tekst powstawał przez dłuższy 
okres czasu. Sam obiekt sakral-
ny, oddalony zaledwie o 10 km, 
musiał znać dobrze z autopsji, 
prowadzonych wycieczek, po-
dejmowanych refleksji i erudycji.

Czas powstania i geneza 
czermnieńskiego karneru4

„Na cmentarzu, przy kościel-
nym murze kościoła [parafialne-
go] w Czermnej [niem. Tscherbe-
ney, w Dekanacie Kłodzkim arch. 

praskiej]5, stoi dzięki uporządko-
wanemu stosowi licznie zacho-
wanych szczątków ludzkich, 
godna i dlatego często przez 
turystów odwiedzana kaplica.6 
Została zbudowana w 1776 r.7 
Swoje istnienie zawdzięcza, jak 
pisze [niemiecki protestant, 
pedagog, historyk dr Eduard 
Ludwig] Wedekind,8 mrocznej 
fantazji ks. [W.] Tomaschka pro-
boszcza Czermnej [*1732 † 804] 
w latach 1764 - 1804.9 Tzw. kost-
nica [niem. Beinhaus] pierwotnie 
zbudowana z drewna, znajdo-
wała się na tutejszym cmentarzu 
od dawna. Niestety znajdowała 
się już w tak tragicznym stanie, 
że zgromadzone w niej ludzkie 
kości wyciągały i roznosiły psy.10  
W konsekwencji została rozebra-
na. W celu zachowania znajdu-
jących się w kaplicy cmentarnej 
ludzkich kości, zbudowano naj-
pierw podziemną kondygnację 
[czyli karnerową kryptę – ossa-
rium]. Po czym, na tym miejscu 
ks. prob. Wacław Tomaschek 
nakazał wzniesienie obecnej 
Kaplicy Czaszek [górnej części 
karneru].

Kompozycja dekoracji 
kostnej i wyposażenie 
wnętrza kaplicy

P o d c z a s  p i e l g r z y m k i  
do Rzymu Ks. Proboszcz zoba-
czył w tamtejszych katakumbach 
ossuaria przeznaczone dla ludz-
kich szczątków.11 Stały się one in-
spiracją i wzorem dla wzniesienia 
czermnieńskiej „Kaplicy Czaszek”. 
Poprzez podnoszone drzwi pod-
łogowe można się w niej dostać 
do podziemnej piwnicy - depo-
zytu ludzkich szczątków. Tu za-
chowane kości, po zakończeniu 
budowy górnej części kaplicy, 
w przypadku, że były dobrze za-
chowane, zostały umieszczone za 
barokowym ołtarzem,12 po obu 
ścianach i na suficie. Charakte-
ryzuje je celowa, przemyślana 
i uporządkowana kompozycja. 
Dolna kondygnacja kaplicy na-
dal służy swoim pierwotnym 
celom. Ilość zdeponowanych 
tam kości znacznie przewyższa 
liczebność wyeksponowanych  
w Kaplicy Czaszek. W górnej czę-
ści kaplicy umieszczono nieusz-
kodzone czaszki z dobrze zacho-
wanym uzębieniem, zachowano 
także kości rzadko spotykane,  
o szczególnej budowie i wyglą-
dzie. Do tego zbioru należy m.in. 
bardzo długa piszczela górnej 
części uda. Wybrane obiekty 

kostne, uprzednio zostały do-
kładnie oczyszczone i wybielone. 

Ks. Köglera krytyka narracji 
historycznej o genezie 
kaplicy

Jedna z najnowszych broszur 
poświęcona Kudowie - Zdroju 
publikuje naiwne stwierdzenie,13 
że ks. prob. Wacław Tomaschek 
w 1776 r. wielką liczbę czaszek 

i kości ludzkich umieszczonych 
w kaplicy zebrał na okolicznych 
miejscach walk [z 1744 r. o suk-
cesję austriacką]króla Fryderyka 
II Wielkiego z armią austriacką.14 
Z tego przekazu wyglądać by 
miało tak, jakoby czaszki kości 
poległych żołnierzy rozsiane 
były po polach, jak przysłowio-
we polne kamienie, które można 
zbierać. Ponadto, wspomniany 
komunikat zaprzecza prawdom 
historycznym. O jakich to wal-
kach myślał autor przytaczanej 
wiadomości? W okresie wojen 

śląskich15 odnotowano na zie-
mi kłodzkiej jedynie przemarsze 
wojsk zmierzających do Czech  
i z powrotem, ale sam region nie 
był sceną żadnych większych 
walk. Było tak z wyjątkiem noc-
nego ataku na wzgórze Keller-
berg [nad Lewinem Kł., bez pol-
skiej nazwy - ok. 500 m n.p.m.,  
od wzgórza Gródek – 521 m 
n.p.m. ok. 1,5 km w kierunku 
osady Leśna]16. Miał on miejsce  

w 1778 roku, a więc na począt-
ku wojny o sukcesję bawarską 
[konflikt toczący się w latach 
1778–1779,17 będący wynikiem 
sprzeczności interesów Prus  
i Monarchii Habsburskiej].

Odniesienia 
do Sądu Ostatecznego oraz 
upamiętnienie dwóch 
zasłużonych parafian

Z dwoma zachowanymi  
w kaplicy czaszkami związane 
są dramatyczne wspomnienia 

Kaplica Czaszek. Archiwalna widokówka z 1924 roku. Ze zbiorów: D. Giemza, Kudowa - Zdrój

Archiwalna widokówka – 1924 r., ze zbiorów D. Giemza, Kudowa-Zdrój).
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mieszkańców Czermnej. Każdy 
zwiedzający szybko rozpozna, 
że [eksponowana na pierwszym 
planie] czaszka została przebita 
kulą. Starsza upamiętnia Józefa 
Martineza [wiejskiego sędziego], 
właściciela młyna położonego 
obok kościoła. Był on dziadkiem 
czermnieńskiego proboszcza Jó-
zefa Martineza [*3 X 1803], który 
zmarł [ 06 V] 1886 r. Po zakończe-
niu siedmioletnich batalii [wojen 
śląskich], mieszkańcy Czermnej, 
z obawy przed utratą macierzy-
stego języka, dawali wyraz nie-
zadowolenia z faktu oddzielenia 
ich wioski od Czech i pod prze-
wodnictwem młynarza Martineza 
- w nierozsądny sposób - stawiali 
opór pruskim służbom granicz-
nym [usuwając nocą kamienie 
graniczne]. W konsekwencji Ko-
misja ds. Regulacji Granic skazała 
ich przywódcę na karę śmierci. 
Został on rozstrzelany przed 
swoim młynem [1756? lub 1763?]  
i pochowany przy murze kościel-
nym. W momencie kiedy Kapli-
ca Czaszek została ukończona  
ks. prob. Tomaschek nakazał 
odkopanie grobu młynarza 
Martineza, a jego przestrzelo-
ną czaszkę umieścił na ołtarzu, 
w centrum kaplicy.

Druga przestrzelona czaszka 
przypomina Wacława Seidich’a 
[† II 1814], sołtysa połączonych 
gmin Kudowy i Jakubowic. Kie-
dy w roku 1813 dokonywały się  
na ziemi kłodzkiej liczne prze-
marsze pruskich wojsk ko-
alicyjnych, oddział Kozaków 
przez dłuższy okres czasu sta-
cjonował [zimą] w Czermnej.  
W konsekwencji miejscowa 
ludność doświadczała trudnych  
do zniesienia obciążeń i nieludz-
kiego sposobu traktowania.18 
Podczas jednego z gminnych 
zgromadzeń zwołanych przez 
miejscowego sołtysa Seidich’a 
zdecydowano o przekazaniu na 
ręce dowódcy oddziału pisem-
nego zażalenia. W konsekwencji 
został wezwany przez kozackiego 
komendanta. Po czym przyznał, 
że jest autorem protestującego 
pisma, które uprzednio podpi-
sał. W konsekwencji oznajmiono 
mu wyrok śmierci, jakoby zaini-
cjował ciężkie przestępstwo. 
Był to typowo kozacki sposób 
postępowania. Nikomu nie jest 
wiadomym, czy to niezwykle 
twarde postępowanie docze-
kało się jakiegokolwiek, choć-
by zwykłego przeproszenia.  
Na dziedzińcu czermnieńskie-
go urzędu, w obecności licznych 

mieszkańców, Seidich został roz-
strzelany. Fakt ten miał miejsce 
w lutym 1814 r. W roku 1830  
ks. prob. Josef Franke [*ok. 1784 
Różanka k/Międzylesia, niem. Ro-
senthal; † 03 XI 1833 Czermna, 
niem. Deutsch Tscherbeney]  
w uroczysty sposób umieścił do-
czesne szczątki sołtysa Seidich’a 
w „Kaplicy Czaszek”.19

Na ścianie kaplicy [po stronie 
lewej, w niszy na kartuszu trzy-
manym przez anioła]20 widnieje 
[łaciński i czeski] napis: „Vstaňte  
z mrtvých a pojd’te k soudu”, 
który uświadamia czeską genezę 
budowli. W [polskim] brzmieniu 
„Powstańcie i pójdźcie na sąd 
ostateczny”.21

Wybitni „goście” 
Kaplicy Czaszek

Kaplicę Czaszek odwiedzi-
ło wiele osobistości, m.in. Fry-
deryk Wilhelm III [* 3 VIII 1770  
†7 VI 1840] w Berlinie) – król pru-
ski [od 1797 r., z dynastii Hohen-
zollernów] wraz dwoma synami 
[Fryderykiem Wilhelmem IV Pru-
skim (1795-1861, późniejszym 
królem pruskim oraz Wilhelmem 
I Hohenzollern (1797-1888) – ce-
sarzem niemieckim] podczas 
jego pobytu na czermnieńskiej 
plebanii w dniach 19 - 29 czerw-
ca 1813 r. [z okazji podpisania 
koalicji antynapoleońskiej na 
czeskim zamku Opočno]. Feld-
marszałek Helmuth von Molt-
ke, który przebywał na kuracji 
w Kudowie [1888 - 1890]22, 
odwiedził kaplicę w roku 1890.  
Z kolei z racji udzielania sakra-
mentu bierzmowania miesz-
kańcom ziemi kłodzkiej, kaplicę 
odwiedzali arcybiskupi prascy, 
w tym kard. Friedrich Josef von 
Schwarzenberg [(1850-1885)23, 
wybierzmował w Czermnej  
2 lipca 1868 roku – 820 osób  
i 27 lipca 1883 roku - 348 osób]  
i kard. Franz von Schönborn 
[(1885-1899), 26 lipca 1895 r. 
wybierzmował w Czermnej  
952 osoby]24. Latem [1 lip-
ca]25 1908 roku z tytułu po-
święcenia szkoły w towarzy-
stwie królewskiego Landrata 
Georga Hansa Steinmanna 
(*1866 Toruń †1938 Görlitz; 
prawnik i protestant), przybył 
do Czermnej książę Fryderyk 
Wilhelm IV [*15 X 1795 Berlin  
†2 I 1861 Poczdam], a następnie 
odwiedził kaplicę Czaszek”. 

Powyższy akapit zamyka 
tekst Wilhelma Mader’a opu-
blikowany 1908 r. Przy czym, 

nie zapominajmy o prawdzie, 
że niewiedza stwarza ogrom-
ną próżnię. Wtedy każdy może 
zmanipulować społeczeństwo.

Kluczowe aspekty przekazu 
Wilhelma Madera ich 
rzetelność, celność 
i aktualność
Zacznę od kwestii aktualno-

ści teologiczno-duchowego prze-
słania wszystkich, czyli de facto 
dwóch dotychczas poznanych 
wersji czermnieńskiego karneru, 

związanych z kostną dekoracją 
jego wnętrza, zainicjowaną  
w 1776 r. przez ks. prob. Wa-
cława Tomaschka (1765-1804).  
Ks. prof. Stefan Szymik MSF,  
w przyczynku wchodzącym  
w skład niezwykle aktualnej 
książki „Fides ex visu” (R. Kna-
piński, A. Kramiszewska - red., 
TN KUL Lublin 2011) napisał 
m.in.: „W świetle pism Nowego 
Testamentu nie tylko „słucha-
nie” słowa, chociaż dominujące  
(Rz 10,14-17: fides ex auditu), ale 

Archiwalna widokówka z łacińskim tytułem „W środku życia jesteśmy w śmierci”,  
pochodzi ze zbiorów D. Giemza, Kudowa-Zdrój

Artystycznie wytworzona nisza z wezwaniem archanioła na Sąd Ostateczny;  
fot. ks. prof.  Tadeusz Fitych
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także „widzenie” dzieł Bożych ma 
wielkie znaczenie w procesie do-
chodzenia do wiary i poznania 
Jezusa Chrystusa, a w rezultacie 
do pełni spotkania z Bogiem.  
W szczególności taką wartość 
miały czynione przez Jezusa 
cuda i znaki, a wśród nich naj-
większy - zmartwychwstanie  
(J 20,11: et vidit et credidit). 
D w i e  d ro gi  d o c h o d ze n i a  
do wiary nie istnieją obok siebie, 
ale należy widzieć je komplemen-
tarnie, jako dwa aspekty tego 
samego duchowego procesu  
we wnętrzu człowieka (Mt 11,2-5).  
W ten sam sposób, bo za pomo-
cą słów i cudownych znaków 
była później głoszona przez 
apostołów i uczniów Chrystu-
sowa Ewangelia (Dz 4,20) [...]”. 
Stąd głębokie uzasadnienie ma 
przekonanie, że Boża moc i mą-
drość oraz „piękno zbawi świat”  
(por. F. Dostojewski, „Idiota” 
1869). Jest ono rozumiane jed-
noznacznie jako pragnienie har-
monii oraz doskonałości ducha 
i odnosi się do piękna samego 
Jezusa („Ja jestem drogą, prawdą 
i życiem” J 14,6).

Odwołując się do Katechi-
zmu Kościoła katolickiego, na-
leży przypomnieć, że zasadniczą 
racją powstawania dzieł sztuki, 
obrazowania prawd religijnych, 
a także posługiwania się nimi  
w liturgii i katechezie, jest miste-
rium Wcielenia Jezusa Chrystusa. 
Ponieważ Słowo stało się ciałem, 
przyjmując prawdziwe człowie-
czeństwo, stąd ludzkie oblicze 
Jezusa może być „przedstawia-
ne” (por. KKK 476). Tę naukę po-
twierdzały zarówno dawne, jak  
i współczesne wskazania Kościo-

ła. W konsekwencji, przychodzi 
nam jedynie wejść do szkoły wła-
ściwego patrzenia na trud obra-
zowania fundamentalnych prawd 
wiary w sztuce i architekturze, 
stanowiących dzieła wielkich 
mistrzów, w tym także ks. prob. 
Tomaschka.

Odnosząc się 
do kluczowych danych
 zawartych w tekście 
Wilhelma Mader’a, należy 
zauważyć kolejno:

1. Rok 1776 to potwierdzo-
ny czas wzniesienia czermnień-
skiego karneru zleconego przez  
ks. prob. Wacława Tomaschka 
(ten fakt potwierdzają także 
m.in.: dr Carl Friedrich Mosch - 
1821; ks. rektor gimnazjum Aloys 
Bach – 1841 roku, Josef Štefan 
Kubín – 1926; ks. prob. Franz 
Meier – 1950 roku, Paul Koudo-
unaris – 2011 roku).

2. Zdaniem Wilhelma Made-
ra stary (dwukondygnacyjny)  
i nowy – barokowy czermnieński 
karner stanowił centrum cmen-
tarza, jego istotny fragment  
i obiekt sakralny – święte miejsce 
(o znaczeniu budowli kościelnych 
służących liturgii i zgromadze-
niu Ludu Bożego precyzyjnie 
naucza zwłaszcza Benedykt XVI –  
kard. J. Ratzinger w książce „Duch 
Liturgii” z 2000 r.).

3. W kwestii genezy Kaplicy 
Czaszek Wilhelm Mader, z jednej 
strony podkreśla, że faktyczną 
inspirację dla wytworzenia kar-
neru (kostnicy) nowego typu 
dostarczyła ks. Tomaschkowi 
pielgrzymka do Rzymu [w 1775 
roku], a bezpośrednio katakumby 

i ossuaria rzymskie. Z drugiej, nie 
polemizuje wprost z subiektyw-
ną, powierzchowną i nie nauko-
wą opinią protestanckiego dra 
Eduarda Wedekind o rzekomo 
„mrocznej fantazji ks. Tomasch-
ka proboszcza Czermnej”, ale 
zauważa że w Czermnej istniała 
kostnica (ossuarium):„pierwotnie 
zbudowana z drewna, znajdo-
wała się na tutejszym cmentarzu  
od dawna”. Nie mówi on wpraw-
dzie, że była to dwukondygna-
cyjna budowla karnerowa znisz-
czona przez wojny husyckie  
i  fakt  wygaśnięcia paraf i i  
na bez mała trzy wieki. Dotych-
czas żaden z badaczy, z jednej 
strony nie eksponuje faktu, że 
budowle karnerów, obecne  
w wielu regionach środkowej Eu-
ropy, istniały również w Czechach  
i na Śląsku (m.in. k/ Kutnej Hory 
w cysterskim Sedlcu - XIV w.),  
z drugiej że inspiracją dla Czerm-
nieńskiego Proboszcza mogła 
być prawda o zmartwychwsta-
niu oraz mistyczno-teologiczna 
doktryna i duchowość nt. przy-
gotowania do dobrej śmierci 
(m.in. św. kard. R. Bellarmina,  
św. A. de Liguori) oraz mona-
styczna, m.in. kartuzów, cyster-
sów26, benedyktynów27, augu-
stianów i kapucynów28. Ponadto 
nie można tracić z oczu często 
obecnego w XVIII w. sztuce 
tematu „tańca śmierci” (danse 
macabre)29 

4. Lewiński kronikarz Mader 
podkreślił fakt, że ks. prob. Wa-
cław Tomaschek był zlecenio-
dawcą budowy nowego karne-
ru, co równocześnie oznacza, że 
de facto do dzisiaj nie znamy 
ani autorów projektu architek-

tonicznego barokowej bryły, 
ani pierwszej dekoracji kostnej 
„Kaplicy Czaszek” z 1776 r. (być 
może byli to artyści, cieszący się 
mecenatem pobliskich opactw?).

5. Co prawda Wilhelm Ma-
der nie odnosi się w sposób 
szczegółowy do kwestii deko-
racji kostnej czermnieńskiego 
karneru (wyłącznie z przełomu 
XIX/XX w.), bowiem o wnętrzu 
kaplicy napisał jedynie: „charak-
teryzuje je celowa, przemyślana 
i uporządkowana kompozycja”. 
W podobnym duchu na temat 
duchowo-makabrycznej kom-
pozycji wnętrza wypowiadali 
się w minionym stuleciu auto-
rzy dwóch lakonicznych opinii: 
charakteryzuje się „pomysło-
wym - sensownym - układem 
i rozmieszczeniem ludzkich 
szczątków” (1841 r. ks. Alojzy 
Bach) oraz ok. 1850 r. profesor 
William Wells z Anglii „wiejski 
interesujący obiekt, godny obej-
rzenia”. Istotna jest także uwaga, 
że „Dolna kondygnacja kaplicy 
nadal służy swoim pierwotnym 
celom”.30

6. Co ciekawe, Mader - le-
wiński historyk, akcentuje fakt 
nadzwyczajnej ekspozycji dwóch 
czaszek należących do zasłużo-
nych czermnieńskich postaci: 
Józefa Martineza – wiejskiego 
sędziego, nie akceptującego 
pruskiej granicy oraz sołtysa 
dwu połączonych gmin Kudowy 
i Jakubowic Wacława Seidich’a, 
który bronił mieszkańców przed 
opresyjnymi metodami ze strony 
kozackich żołnierzy.

7. W relacji Wilhelma Made-
ra pojawiła się także kategoria 
ciekawostek anatomicznych, 
napisał więc: „W górnej części 
kaplicy umieszczono nieuszko-
dzone czaszki z dobrze zacho-
wanym uzębieniem, zachowano 
także kości rzadko spotykane,  
o szczególnej budowie i wy-
glądzie. Do tego zbioru należy  
m. in. bardzo długa piszczela 
górnej części uda”.

8. Wymownym jest fakt, że 
lewiński regionalista, w sta-
nowczy i jednoznaczny sposób 
rozprawia się mitem, że ks. prob. 
Tomaschek „wielką liczbę czaszek 
i kości ludzkich umieszczonych 
w kaplicy zebrał na okolicznych 
miejscach walk”. W minionych 
ćwierćwieczach, z jednej stro-
ny wygaśnięcie świadomości  
i pamięci o wzniosłych celach  
i motywach wzniesienia czerm-
nieńsk iego k arneru przez  
ks. prob. Tomaschka, a z drugiej 

Karner i kościół św. Bartłomieja w Kudowie-Zdroju Czermnej, Fragment stalorytu Friedrich‘a Roßmäßler‘a, Berlin 1841 r. 
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brak wiedzy na temat karnerów 
oraz swego rodzaju „pijarowska” 
forma wsparcia coraz bardziej 
intensywnego ruchu turystycz-
nego (w tym turystyki sepulkral-
nej), a także „ludzki głód” horroru  
i egzotyki (w roku 1870 r. wzmoc-
niony został makabryzmem ossu-
arium w Sedlcu), spowodowały 
wytworzenie legendarnego 
przekazu w kwestii zaistnienia  
w Czermnej zbioru ok. 25 tys. 
ludzkich kości (nb. w XVII i XVIII 
wieku w niezbyt odległym cy-
sterskim Sedlcu, w krypcie zgro-
madzono ok. 40 tys. szczątków 
ludzkich), spowodowały powsta-
nie w Kudowie na przełomie XIX/
XX w. drukowanej broszury, która 
szerzyła narrację sprzeczną z fak-
tami historycznymi. 

W tym miejscu należy po-
gratulować lewińskiemu histo-
rykowi regionaliście Wilhelmo-
wi Manderowi męskiej odwagi 
i podjęcia „batalii” z czermnieńską 
legendą w kwestii karneru „1776”. 
Niestety tylko na kilkanaście lat  
w przestrzeni medialnej przejęto 
się jego uzasadnieniem, ale już  
w okresie międzywojennym 
opinia publiczna była ponow-
nie zakłamywana legendar-
nym przekazem, który tym ra-
zem szerzyły wielkonakładowe 
edycje widokówek. Niestety ta 
legenda trwa de facto do dzisiaj. 
W mitycznej narracji szerzy się 
m. in. przekaz, że ks. prob. To-
maschek przypadkowo natrafił  

na znaczne ilości ludzkich szcząt-
ków oraz, że ta „skromna XVIII- 
wieczna kaplica udekorowana 
jest czaszkami na pamiątkę ofiar 
wojny i zarazy”, jest to „zbiorowy 
grobowiec” i stanowi „refleksyjną 
atrakcję Kudowy-Zdroju”.

9. Autor omawianego tekstu 
z 1908 r., zgodnie z obiektywny-
mi danymi na temat historii re-
gionu, prezentuje znamienitych 
gości czermnieńskiego karneru 
w latach 1813-1908.

Z kolei, uwzględniając szer-
szy kontekst kulturowo i poli-
tyczny należy zauważyć, że już 
w drugiej połowie XVII w. najsil-
niejszym państwem na obszarze 
Rzeszy Niemieckiej zostało pań-
stwo prusko - brandenburskie. 
W roku 1701, za przyzwoleniem 
cesarza, wielki elektor Fryderyk 
Wilhelm I mógł się koronować 
na króla państwa pruskiego. 
Nowopowstałe, i niewielkie, 
gdy idzie o terytorium państwo, 
początkowo było złożone tylko  
z Prus Książęcych i Brandenburgii 
(przeważali na tym obszarze wy-
znawcy protestantyzmu), jednak 
dosyć szybko nabrało charakte-
ru państwa militarystycznego, 
ekspansywnego (w latach 1740-
1763 zdobyło Śląsk31, a następ-
nie polskie ziemie zagarnięte w 
ramach trzech rozbiorów – 159 
tys. km2) i absolutystycznego.32  
W tym kierunku rozwijało 
się już za panowania Fryde-
ryka Wilhelma I, a także za 

czasów jego sukcesora Fry-
der yka I I  oraz następców.  
W Prusach istniał związek tronu 
z ołtarzem (nb. król chciał mieć 
prawo nominacji na najwyższe 
stanowiska także i u katolików). 
W wyniku wojny 30-letniej (1618-
1648) Niemcy zostały rozbite  
na ok. 2.000 księstewek. W latach 
1866–1871 dobiegł końca proces 
jednoczenia państw niemieckich, 
zakończony zjednoczeniem Nie-
miec i proklamacją Cesarstwa 
Niemieckiego (II Rzeszy).

Niezmiernie ważnym fak-
tem była szybko postępująca 
konsolidacja - zrastanie się 
niemieckiego protestantyzmu, 
dotychczas bardzo zatomizo-
wanego. Wiąże się to również 
z przebudzeniem narodowym 
XIX wieku. Dotychczas, różnice 
między wyznaniem luterańskim 
i reformowanym, które istniały 
od początku Reformacji, miały 
efekt rozdzielający; nowy kon-
fesjonizm od początku XIX w. 
pozostawał marginalnym epizo-
dem w historii Kościoła. Pierwsze 
podejścia do tworzenia unii nie-
mieckiego kościoła protestanc-
kiego pojawiły się już w 1852 r. 
Od 1903 r. funkcjonowała stała 
komisja (Niemiecki Komitet Ko-
ścioła Ewangelickiego - DEKA).33 
Istniał także ruch świecki - 
Związek Ewangelicki założony  
w 1886 r. (w celu ochrony intere-
sów niemiecko-protestanckich). 
Grupa ta osiągnęła w 1914 r.  

500 tys. członków i miała wy-
raźny program antykatolicki  
i niemiecko-narodowy. 28 nie-
mieckich kościołów regionalnych 
założyło 25 maja 1922 r. w Wit-
tenberdze Federację Niemiec-
kiego Kościoła Ewangelickiego.34 
Wcześniej, bo już w 1920 r. zre-
formowane kościoły kantonalne 
Szwajcarii połączyły się, tworząc 
Federację Szwajcarskich Kościo-
łów Ewangelickich. Od początku 
XX. umacniać się będzie ruch  
na rzecz ekumenizmu i misji.

W samym luteranizmie  
XVII i XVIII w. rozwijał się pietyzm, 
jako dominujący ruch religij-
ny. Był to nurt z jednej mający  
na celu pogłębienie pobożności 
poszczególnych wiernych oraz 
wkład wiary w życie odnowy 
Kościoła (aspirował do swego 
rodzaju dopełnienia dzieła re-
formacji). Chociaż stanowił typ 
pobożności żywotnej jedynie  
w określonym okresie, to po-
średnio wywarł jednak wpływ  
na inne ruchy żywotne w Koście-
le ewang.-luterańskim. Głównym 
tematem i priorytetowym celem 
pietyzmu było dążenie do do-
skonałości poprzez duchowe -  
z pomocą Bożej łaski - ponowne 
narodzenie (niem. Wiedergeburt) 
ze stanu grzechu do nowego 
sposoby bycia. W konsekwen-
cji, pietyzm kładł nacisk, m.in.  
na intensywną modlitwę, studio-
wanie Biblii, udział w pobożnych 
zgromadzeniach religijnych, 

Kaplica Czaszek. Widokówka kłodzkiego fotografika Tomasza Gmerka. Źródło: gmerek.net.pl
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rygorystyczną moralność oraz 
działalność charytatywną. 

Z nastaniem kontrreforma-
cyjnej epoki baroku, w Europie 
XVII – poł. XVIII w. pojawia się 
swego rodzaju renesans prawd 
eschatologicznych oraz „zło-
ty wiek” karnerów, ossuariów  
i cmentarnych kaplic.35 Ma to 
związek z panującą - wieloaspek-
tową atmosferą i to nie tylko re-
ligijno-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 cmen-
tarnych kaplicach, z coraz więk-
szą częstotliwością, dynamiką  
i nowymi środkami wyrazu oży-
wają, i są niemal powszechnie 
prezentowane sapiencjalne 
motta: „che la morte chiude le 
porte del tempo e apre quelle 
dell’eternità” (pol. „śmierć zamy-
ka wrota czasu, a otwiera drzwi 
wieczności”),36 w nowym stylu 
modyfikowane były dawne tema-
ty 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 monastycz-
na, duchowość, potrydencka 
postawa autoreformy i kontrre-
formacji - duszpasterstwo teatral-
no-widowiskowej doby baroku, 
zmieniały w zakresie eschatologii 
mentalność zdominowaną przez 
oświeceniowy „tryumf śmierci” 
oraz podporządkowały życie 
ludzkie myśli o umieraniu i do-
brej śmierci, tzn. w zjednoczeniu 
z Jezusem zmartwychwstałym. 
Zaczerpnięte ze średniowiecz-
nej eschatologii pouczenie 
memento mori, także i w wieku 
XVIII, ale w nieco zmodyfikowany 
sposób, przypominało ludziom  
o nieuchronności i nieodwracal-
ności śmierci. Kreowane przez 
duchownych i mistyków mo-
dele postępowania w obliczu 
śmierci miały oswoić człowieka 
z nieoczekiwanym, nieznanym 
i nieodwołalnym wyrokiem bo-
skim. Natomiast dobry i gorliwy 
chrześcijanin – zdaniem teolo-
gów duchowości, mistyków  
i kaznodziejów – świadom pełni 
zjednoczenia z Jezusem, winien 
był wykazać się w chwili konania 
ufnością, pokojem ducha, cier-
pliwością i wdzięcznością wobec 
Trójjedynego Boga Miłości.

Upłynęło  już  244  lata  
od chwili wzniesienia na zlecenie 
księdza proboszcza Wacława To-
maschka murowanego baroko-
wego karneru z dekoracją kostną 
w stylu makabryzmu (XVIII-nej 
odmiany „tańca śmierci”; sama 
kompozycja wnętrza i układ 
dekoracji kostnej musiała być 
dziełem dojrzałego artysty). Naj-
nowsze badania odsłaniają jed-
nak fakt, że wersja wnętrza, jaką 
obecnie oglądamy (zaistniała z k. 
XIX w.) nie była w dziejach czerm-
nieńskiej kaplicy ani pierwszą, 
ani jedyną. W sumie, nie wiemy 
dokładnie ile ich było, ale z pew-
nością kilka, niekiedy wymagał 
tego sam proces konserwacyj-
ny, ale mogła to być suwerenna 
decyzja kolejnego proboszcza, 
zależna od jego świadomości kul-
turowej i odczytywania znaków 
czasu oraz prądów kulturowych. 
Obecnie nie jesteśmy w stanie 
określić czasu trwania pierwszej - 
 „tomaschkowej” wersji czerm-
nieńskiego karneru z 1776 r.  
Od lat ok. 1820 - 1870 funkcjo-
nowała już wersja wnętrza „gir-
landowa”, co prawda z ołtarzem 
eucharystycznym w centrum, ale 
już z dekoracją kostną mocno 
nakłonioną w kierunku oświe-
ceniowego „tryumfu śmierci”. Ta  
z czasów nam współczesnych, 
jest bardzo stonowana i wywa-
żona, gdy idzie o wykorzystanie 
makabryzmu jako dramatur-
gicznego tła na rzecz głoszenia 
sensu życia i prawd eschatolo-
gicznych. W dekoracji kostnej, 
zarówno lewa, jak i prawa część 
kaplicznej „ściany”, zostały obło-
żone na przemian: warstwą ludz-
kich piszczeli i warstwą czaszek  
(w podobny, zbliżony sposób, 
dekorowane są tzw. „katakumby 
paryskie”, realizowane od 1786 
roku do drugiej połowy XIX w.)”.37 

Ze swej strony, muszę w tym 
miejscu dodać, że choć dotych-
czas nie mamy precyzyjnego 
opisu wnętrza, ani plastycznego 
przedstawienia dekoracji kostnej 
karneru z 1776 zleconego przez 
ks. prob. Tomaschka, to możemy 
się odnieść do dominujących  
i wspólnych elementów obu wer-
sji (czyli XIX i XX w.), czyli ołtarz 
eucharystyczny38 i dwie nisze  
z anonsem sądu ostatecznego. 
Na tej podstawie, stwierdza-
my, że z poczuciem odpowie-
dzialności za realizację celów 
pastoralno-ewangelizacyjnych 
w sposób mistrzowski wyko-
rzystał on sztukę makabryzmu 
dla przedstawienia oraz obrony 

prawdy o zmartwychwstaniu  
i ożywienia praktyki, związanej  
z prawdą o świętych obcowaniu. 
W efekcie, czermnieński karner 
(także w wersji, która przetrwała 
do naszych czasów), to rzadkie 
ossuarium i kostnica, w której 
makabryzm nie dominuje, ale 
służy uzmysławianiu i prze-
kazywaniu fundamentalnych 
prawd wiary. Świadczy o tym 
inteligentne odwołanie się  
do średniowiecznej ascezy  
w postaci motta: „memento 
mori!”, poprzez nadanie wido-
kówce z lat 30. XX w. tytułu: 
„Media vita in morte amplec-
ti sumus” (pol. „Obejmujemy 
życie w środku śmierci” lub  
„W środku ż ycia jesteśmy  
w śmierci”) jest to sformułowanie 
wzięte z chorału gregoriańskie-
go, precyzyjniej - incipit napisany  
w formie odpowiedzi i znany 
jako „Antiphona pro Peccatis” lub  
„ d e  M o r te”.  D o s t r ze g a n a  
u ks. prob. Wacława Tomasch-
ka roztropna miłość pasterska, 

prostota, duchowość i troska  
o żywą wiarę każdego człowie-
ka, jest realną i ciągle aktualną 
odpowiedzią na potrzeby każdej 
epoki, także i dzisiejszego świa-
ta. Ponadto godnym zauważenia  
i podkreślenia jest fakt, że  
ks. prob. Wacław Tomaschek, 
ze swoją wysoką kulturą duszy 
i cennym dziełem, z jednej stro-
ny w adekwatny bronił prawdy  
o zmartwychwstaniu, prezen-
tował prawdy eschatologiczne 
i ożywił modlitwy wstawiennicze 
za zamarłych (prawdę o „świę-
tych obcowaniu”), z drugiej,  
do dnia dzisiejszego jest de fac-
to „osobą nr 1”, która od 246 lat  
w tak wielkim stopniu przyciąga 
uwagę, fascynuje oraz rozsławia 
miasto Kudowę-Zdrój i region na 
całym świecie.

Około roku 2007 czermnień-
ski karner odwiedził, wyjątkowo 
dobrze merytorycznie przygo-
towany gość ze Stanów Zjed-
noczonych - Paul Koudounaris 
(*1965). Był to historyk sztuki, 

Archiwalna widokówka - Kaplica Czaszek. Widok na karner od tyłu – płd.-zach

Archiwalna widokówka - Kaplica Czaszek. Staloryt, Berlin - 1842 rok
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specjalizujący się w epoce ba-
roku i sztuce makabrycznej.  
Na miejscu wykonał profesjo-
nalne fotografie, nie używając 
dodatkowych źródeł światła,  
a ważne fakty i oceny z czerm-
nieńskim karnerem związane, 
zawarł w pierwszym tomie swej 
trylogii z 2011 r.39

Amerykański badacz, który 
analizował dzieje, kompozycje  
i przesłanie ponad 70 najcie-
kawszych karnerów świata40, 
sformułował opinię, że „najsłyn-
niejsze kostnice XIX w. powstały  
w Europie Środkowej. Podobnie, 
jak na Zachodzie, także i tutaj, 
wiele katolickich kaplic cmen-
tarnych, miało u swej genezy typ 
karneru. Przy czym szereg z nich  
do wieku XVIII w ogóle nie 
zmieniło swej średniowiecznej 
formy. Typowym przykładem 
może tu być krypta średnio-
wiecznego kościoła obronnego  
p.w. św. Maurycjusza [dawnej 
parafii w Mouřencu41, obecnie  
na terenie gminy Dlouhá Ves  
w Czechach], w pobliżu czeskiej 
vsi Annín.42 Najprawdopodob-
niej kostnica została wzniesiona  
w XVIII w., aby zastąpić poprzed-
nią. Ściany zostały ozdobione 
namalowanymi motywami 
przemijania, ale same kości, zo-
stały jedynie - w prosty sposób 
- ułożone na czterech stosach. 
Przeciwstawieniem takiego 
rozwiązania jest ozdobiona de-
koracją kostną „Kaplica Czaszek” 
w dzisiejszej polskiej Czermnej 
(niem. Tscherbeney). Jest to ossu-
arium przełomowe, nowego typu 
i mające duże znaczenie dla Eu-
ropy Środkowej. Co więcej, jest 
to jedyny przykład karneru, który 
ze względu na ekspresję maka-
brycznej pobożności, można ze-
stawiać z włoskimi kostnicami 
doby kontrreformacji”.43 Ponadto 
dr Paul Koudounaris stwierdza, 
że w Kudowie „Czermnej jest 
kostnica, której - po raz pierw-
szy w Europie-Środkowej - wnę-
trze posiada dekorację kostną, 
zakomponowaną w sposób ar-
tystyczny” Fragment stalorytu 
Friedrich‘a Roßmäßler‘a, Berlin 
1841 r. 

Aktualnie dr Koudounaris 
to jeden z najwybitniejszych 
w świecie znawców sztuki ma-
kabrycznej, kostnic i karnerów. 
Powyższej tematyce poświęcił  
10 lat badań i liczny szereg pu-
blikacji, zwłaszcza popularno- 
naukowych. Doktor Paul Ko-
udounaris to amerykański -  
o greckich korzeniach - badacz, 
pisarz, fotografik i nauczyciel aka-
demicki (m.in. na prestiżowym 
uniwersytecie publicznym - Cal 
State Northridge, Kalifornia). 
Wspomniany dr Koudounaris 
jest autorem trzech najlepiej 
sprzedających się w Europie po-
pularno-naukowych monografii 
(2011, 2013 i 2015 r.) na temat 
śmierci obecnej w architekturze, 
sztuce, obrzędach ludu i folklo-
rze44, wydanych przez cieszące 
się zasłużonym prestiżem an-
gielskie wydawnictwo „Thames 
& Hudson”.45

Co więcej, w opinii dra Paula 
Koudounaris’a, dzieło ks. Wacła-
wa Tomaszka - Kaplica Czaszek  
z 1776 r. stało się inspiracją dla 
wyjątkowo makabrycznej kom-
pozycji pocysterskiego ossu-
arium w Sedlcu k/Kutnej Hory, 
wykorzystujących zbiór ponad  
40 tys. ludzkich szczątków.  
Po zniesieniu opactwa w 1783 
roku, jego majątek w 1819 r. na-
była bogata i prestiżowa rodzina 
katolickich Schwarzenbergów  
z Orlíka. Zdaniem dr Koudouna-
risa do decyzji nowych właści-
cieli pocysterskiego majątku 
Sedlca (od 1819 r.), mógł się  
w znacznym stopniu przyczynić 
ich rodak kard. Friedrich Josef 
Johann Celestin von Schwa-
rzenberg (* 6 IV 1809 Wiedeń 
†27 III 1885 Wiedeń; arcybiskup 
salzburski w latach 1835 - 1850), 
arcybiskup metropolita praski  
i prymas Czech w latach 1850 - 
1885. W dniu 2 lipca 1868 r. 
nawiedził Czermną (wówczas 
wybierzmował w parafii aż 820 
osób). Przy tej okazji odwiedził 
również czermnieński karner  
i z pewnością był pod jego wra-
żeniem, które zakomunikował 
swej rodzinie. Prymas Czech 
był kuzynem Karla Josepha 

Adolpha von Schwarzenberga 
( *5 VII 1824 † 29 III 1904), z ko-
lei jego wnukiem był Karl Philip 
von Schwarzenberg – syn Karla 
Philipa (* 18 IV 1771 Wiedeń  
†15 X 1820 Lipsk) austriackie-
go księcia, marszałka polnego 
i dyplomaty, który w 1865 r.  
na łamach archeologicznego cza-
sopisma zakomunikował zamiar 
modernizacji sedleckiej krypty.46

Najprawdopodobniej, to 
na jego zlecenie z ok. 1865 lub 
1868 rpli František Rint (*1835), 
snycerz i stolarz z Českiej Skalicy 
(czeskie miasteczko k/Nachodu), 
dokonał radykalnej zmiany wy-
stroju i kompozycji halowego 
ossuarium skończonej w 1870 
roku.47 W konsekwencji, jest to  
w Europie - po „paryskich ka-
takumbach”- drugie miejsce, 
najczęściej odwiedzane przez 
miłośników sztuki makabrycznej 
i turystyki sepulkralnej (rocznie 
ponad 300 tys. osób, w konse-
kwencji stanowi pierwszy cel 
turystyczny w kraju hradeckim).

W jednym z wywiadów,  
dr Paul Koudounaris odpowiada-
jąc na dziennikarskie pytanie: ja-
kie jest twoje postrzeganie śmier-
ci i co się dzieje, gdy umrzesz - 
kalifornijski badacz powiedział 
m.in.: „[..] Prawdę mówiąc, zajęło 
mi to około dziesięciu lat, zanim 
udało mi się dojść do punktu,  
w którym mogłem naprawdę 
zdefiniować dla siebie samego, 
czym jest ‘śmierć’ i móc właści-
wie się na ten temat wypowia-
dać oraz dyskutować. Bo nie jest 
to łatwe. […] W rzeczywistości 
'śmierć' nie jest tematem jedynie 
dla patologów, archeologów czy 
ludzi, którzy potrzebują namacal-
nych przedmiotów. Jest to pole 
dla filozofów, socjologów, teo-
logów, a może nawet i poetów.

Śmierć nie jest obiektem ma-
terialnym. Tematyka związana  
ze śmiercią jest obecnie niezwy-
kle popularna. W niektórych krę-
gach wpływa nawet modę, ale 
zdecydowana większość ludzi, 
którzy twierdzą, że pracują nad 
śmiercią, po prostu tego nie ro-
bią. Pracują jedynie nad kulturą 
materialną otaczającą śmierć. 

Studiują cmentarze... Pracują  
na temat ludzkich szczątków. 
Obcują z intrygującymi okazami 
kości, itp. Pochylają się nad mar-
twymi rzeczami lub przedmiota-
mi związanymi ze zmarłymi, ale 
nie pracują nad samą śmiercią 
[…]. Prawdopodobnie brzmi to 
tak, jakbym był tutaj bardzo wy-
magający i przesadnie krytyczny, 
ale nie zamierzam w tym duchu 
odpowiadać. Wspomniałem już, 
że zajęło mi to aż dziesięć lat, aby 
w końcu móc dojść do punktu, 
w którym mogłem zdefiniować 
i omówić śmierć w sposób cał-
kowicie oderwany od rzeczy 
materialnych. Myślę, że trudno 
do jej istoty dotrzeć, ponieważ 
jako społeczeństwo wypchnę-
liśmy śmierć bardzo daleko  
z naszej świadomości. Ponadto 
żyjemy w systemach ekonomicz-
nych, które mają wielką obsesję  
na punkcie materializmu, stąd 
łatwo nam pomylić kulturę ma-
terialną otaczającą śmierć z samą 
śmiercią.”

W  w y w i a d z i e  R o -
d’a Stanley,  poprzedzają-
c y m  s p o t k a n i a  a u to r s k i e  
w październiku 2011 roku48  
z racji wydania albumu „Impe-
rium Śmierci” (2011 i wersji nie-
mieckiej z 2014 roku), odpowia-
dając na pytanie: Jak ten projekt 
badawczy wpłynął na sposób,  
w jaki dziś myśli o śmierci? 
Doktor Paul Koudounaris po-
wiedział: „To, co się zmieniło, to 
radykalna zmiana sposobu, w jaki 
obecnie myślę o życiu i śmierci 
razem. Najlepszym sposobem, 
w jaki mogę to opisać, jest wy-
jaśnienie, jak się czułem, gdy  
[w obliczu ogromnej ilości ludz-
kich szczątków] byłem zupełnie 
sam jakby na dużym – bezkre-
snym kanale. Poczucie bezcza-
sowości i jedności. Zaistniał  
we mnie wymiar ponadczaso-
wy, bo stałem w teraźniejszości, 
wpatrywałem się w przeszłość  
i kontemplowałem przyszłość – 
jakoś czas wokół mnie jakby się 
zawalił”.

1.  Był także wrażliwy na obiekty małej architektury sakralnej (w lewińskim rynku istniała 
kolumna maryjna z 1687 r. i  monumentalna statua św. Jana Nepomucena z 1717 r.) oraz 
tzw. krzyże pokutne. W roku 1908 podał  położenie i opisał jeden  z nich: „za zwalonym 
ogrodzeniem, za domem nr 88 przy ul Praskiej (niem. Prager Straße; aktualnie: obok 
tarasu nowego domu, przy ulicy Obrońców Warszawy), na poboczu drogi należącym 
do gospody „Deutsches Haus”. Dodał, iż dawniej był on nazywany krzyżem morowym 
(niem. Pestkreuz). Ma wysokość około 1 m, przy podobnej rozpiętości ramion i jest za-

głębiony około pół metra w ziemię. Został topornie wykuty w piaskowcu. Nie posiada 
napisów i pokrywa go mech.
2.  Kłodzkie Towarzystwo Górskie (GGV, niem. Glatzer Gebirgsverein, początkowo Ge-
birgsverein der Grafschaft Glatz, współcześnie Glatzer Gebirgs-Verein e. V.) – niemieckie 
stowarzyszenie założone w 1881 r. w Kłodzku w celu rozwoju ruchu turystycznego na 
ziemi kłodzkiej – ówczesnego Grafschaft Glatz, hrabstwa kłodzkiego.  W roku erekcji 
zaangażowało się 482 obywateli, którzy założyli 15 sekcji. GGV wydawało trzy periodyki: 

Przypisy:
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„Jahresbericht nebst Mitglieder Verzeichnis des Gebirgs-Vereines der Grafschaft Glatz”, 
1882–1904; „Die Grafschaft Glatz. Zeitschrift des Glatzer Gebirgsvereins”, 1906–1943 oraz 
„GGV-Mitteilungen”. Dopiero po wielu staraniach, w 1906 r. na 25-lecie GGV, powołano 
do życia własne czasopismo „Die Grafschaft Glatz”.  Wychodziło w nakładzie 5000 eg-
zemplarzy, a kolportowano je na terenie całej ziemi kłodzkiej. Zob. M. Dziedzic, Kłodzkie 
Towarzystwo Górskie 1881–1945, Quaestio Wrocław 2013.
3.  Jego redaktorami byli: Franz Volkmer (1846-1930) oraz  Wilhelm Hohaus (1844-1909) 
a wydawano go w Bystrzycy Kł. przez: Verlag J. Frankes Buchhandlung Habelschwerdt.
4.  Warto tu zauważyć, że częścią najstarszego klasztoru cystersów Sedlec k/Kutnej Hory 
w Czechach, założonego w 1142 r. był kościół cmentarny pw. Wszystkich Świętych. Został 
zbudowany pod koniec XIV w. i jest ważnym zabytkiem architektury gotyckiej. Archi-
tektonicznie jest to gotycki dom karnerowy z górną kaplicą i podziemnym ossuarium. 
Istnieje legenda o tamtejszym „świętym polu grzebalnym”.  Jest natomiast faktem, że 
cmentarz w Sedlcu został znacznie rozbudowany podczas wielkich epidemii w XIV w. 
(pochowano na nim 30.000 ciał). Wiosną 1421 r. wojska husyckie zdobyły Kutną Horę 
i zaatakowały także Sedlec. Kościół a wraz z klasztorem został splądrowany i w dużej 
mierze spalony, a cmentarz kościoła Wszystkich Świętych zdewastowany. W czasie wojen 
husyckich w Sedlcu pochowano ok. 10.000 zabitych.
Pod koniec XV w. cmentarz o powierzchni 35.000 m2 został częściowo zmniejszony, a 
kości ze zlikwidowanych grobów przeniesiono do  klasztornego ossuarium. Kości zostały 
artystycznie ułożone już w XVI w. (wg kronikarza Š. E. Kapihorskiego +1630). W latach 
1661-1663 kościół przeszedł remont.
Zasadnicza przebudowa klasztornego kompleksu rozpoczęła się w okresie baroku na 
początku XVIII w. Modernizację powierzono Janowi Blažejowi Santini – Aichelowi  (*3 III 
1677 +7 XIII 1723) wybitnemu czeskiemu architektowi włoskiego pochodzenia, twórcy 
stylu zwanego barokowym gotykiem.  W tym właśnie stylu który przebudował on opacki 
kościół katedrę Wniebowzięcia NMP i kościół Wszystkich Świętych z ossuarium.
Santini uważany jest także za twórcę podstawowych koncepcji dekoracji szkieletowych 
według barokowej pobożności i zasad estetyki barokowej. W niszach znajdują się sym-
bole liturgiczne pucharów i monstrancji, girlandy z kości, barokowe głowy anielskie, a 
świeczniki w kształcie pinakli z 1742 r. symbolizują wieczne światło.
W okresie przejmowania majątków kościelnych (zwłaszcza setek klasztorów i opactw) 
przez europejskie monarchie w tzw. sekularyzacji, w 1783 r. klasztor Sedlec został znie-
siony przez Józefa II. Majątek opactwa nabyła rodzina katolickich Schwarzenbergów z 
Orlíka. Dzięki ich mecenatowi zachowało się Sedleckie Ossuarium. Przy czym w roku 1870 
dotychczasową jego barokową dekorację kostną, z potężną dozą makabryzmu odnowił 
i rozbudował František Rint (* *26 I 1835 + ?) czeski snycerz i stolarz z Czeskiej Skalicy. 
Kości używane przez Rinta zostały zdezynfekowane oraz wybielone wapnem chloro-
wanym posłużyły mu do wytworzenia skomplikowanych, makabrycznych kompozycji, 
symboli, rzeźb (jak np. żyrandol pośrodku kaplicy i herb Schwarzenberga; natomiast na 
dole schodów znajduje się podpis Rint’a także wykonany wykonany z kości). Zob. m. in. 
B. Kathy, Funerals to Die For: The Craziest, Creepiest, and Most Bizarre Funeral Traditions 
and Practices Ever,  Simon and Schuster, 2013, s 29.
Według hipotezy dra Paula Koudounarisa makabryczna wersja sedleckiego ossuarium z 
1870 r., ma u  swe genezy dekorację kostną czermnieńskiego karnera z 1776 r. autorstwa 
ks. prob. W. Tomaschka z 7776 r. Pośrednictwo w tej materii miałby odegrać wizytujący 
Czermną  kard. F. J.  Schwarzenberg.
5.  Parafia św. Bartłomieja Ap. powstała jako tzw. „pokłosie” niemieckiej  kolonizacji. Pierwszy 
etap istnienia zbiega się ze „złotym” okresem rozwoju  diecezji praskiej (ukształtowanych 
struktur kościelnych, nadania rangi archidiecezji, powstania samodzielnej  czesko-mo-
rawskiej prowincji oraz świetlanych rządów abpa Arnosta z  Pardubic).
Parafia należała do 20-tu najstarszych i najbardziej prestiżowych , spośród 43 okręgów 
duszpasterskich na Ziemi Kłodzkiej.  Położona na wysokości ok. 480 m npm jest najstarszą 
wsią w Obniżeniu Kudowy . Przez cały czas istnienia cechował ją charakter  wielowsiowy 
(ok. 4-6 wsi).  Ciągnie się na długości ok. 2,5 km wzdłuż potoku Czermnicy. Ma charakter 
rolniczo-przemysłowo i  zarazem letniskowy. W ostatnich dwóch wiekach była to „stolica”  
tzw. czeskiego zakątka . Według danych z 1935 r.  (nauczyciela Gallanta) w Czermnej w 
252 rodzinach żyło 1.812 osób (979 kobiet i 833 mężczyzn),a  96,5 % populacji  stanowili 
katolicy. W latach ok. 1927 -41 patronat kościelny należał  do Egmonta von Thielsch-
-Reußendorfa – właściciela tutejszego folwarku szlacheckiego.
6.   Nota bene bardzo skromna cmentarna kaplica (kostnicy z 1676 r. ; w 1928 r. zawierała 
kilkaset ludzkich czaszek), była usytuowana przy murze  kościoła w Gorzanowie. Zob. A. 
Berger, Schädelkapellen in der Grafschaft Glatz,  1928; A. Heinke, Die Grafschaft Glatz, 
Ostdeutscheerlag Sanstalt , Breslau 1941.
7.  Zob. N. Bartonitschek, Pfarrer Wenzel Tomascheks Aufzeichnungen in der Pfarrchronik 
von Deutsch Tscherbeney, „Groffschoaftersch Häämtebärnla“ (2014), s. 44–51.
Oto krótki zarys i tło dla dziejów  kłodzkiego hrabstwa – ziemi kłodzkiej. Po śmierci 
Ludwika Jagiellończyka w 1526 r. wraz z całym Królestwem Czech Śląsk dostał się pod 
władzę dynastii Habsburgów jako królów Czech. Wówczas był jedną z najcenniejszych i 
najbardziej rozwiniętych ziem monarchii. Jednak okres habsburski cechował stopniowy 
spadek jego znaczenia wobec zamierania tradycyjnych szlaków handlowych. W roku 1741 
r. wyniku wojen śląskich większa część Śląska wraz z ziemią kłodzką stała się własnością 
Królestwa Prus, a potem Cesarstwa Niemieckiego, tracąc jednocześnie własną autonomię. 
W granicach Korony Czeskiej pozostała jedynie skrajna południowo-wschodnia część 
regionu – Śląsk Austriacki. Królestwo Prus zdobyte terytorium nazwało Prowincją Śląską i 
w 1741 podzieliło na 2 departamenty kameralne ze stolicami we Wrocławiu (Śląsk Górny 
i tzw. Średni, 32 powiaty) i Głogowie (Śląsk Dolny, 16 powiatów).
  Po zdobyciu Śląska i ziemi kłodzkiej przez Prusy, hrabstwo kłodzkie, które w 
chwili przyłączenia nie było częścią Śląska, a zostało do niego inkorporowane patentem 
Fryderyka II z 1742 r. i posiadało szczególną pozycję. Całe hrabstwo tworzyło jeden po-
wiat. Odrębność ta została utrzymana w nazwie. Zob. m.in. Historia Śląska, red. Marek 
Czapliński Wrocław 2002; G. Wąs, Śląsk pod panowaniem pruskim, s. 206–207.
W czasie kadencji ks. prob. Tomaschka, czermnieńska parafia należy do diec. Hradec 
Kralove w metropolii praskiej, ale już  od ponad 20 lat znajdowała się już  na obszarze 
Prus (które po oderwaniu Śląska od Austrii z   czasem nasilały proces protestantyzacji 
i germanizacji, jako składowe integracji zarządzanych ziem). Co więcej, ks. abp Philipp 
Gotthard von Schaffgotsch – ordynariusz wrocławski w latach 1747–1795,  już  1741 r. 
został prepozytem kolegiaty św. Krzyża we Wrocławiu. Równocześnie, pomimo papie-
skich zakazów, należał  do masonerii, a po zajęciu Śląska przez Prusy zaprzyjaźnił się 
z królem Fryderykiem Wielkim (także wolnomularzem), który powierzył mu w 1742 r. 
kanonię w Halberstadt, a rok później urząd opata w klasztorze augustianów na Piasku 
we Wrocławiu. W tym samy roku ks. kan. F. G. Schaffgotsch założył w Wiedniu pierwszą 
na obszarze Austrii lożę masońską. W 1744 r. na życzenie króla został koadiutorem z 
prawem następstwa biskupa Philippa Ludwiga von Sinzendorfa. Po jego śmierci w 1747 
r. został ordynariuszem wrocławskim. 
Podczas wojny siedmioletniej poparł Austriaków i popadł w 1753 r. w niełaskę, a  w 1766 

r. został skazany na banicję. Odtąd przebywał w Jaworníku i administrował austriacką 
częścią diecezji. W 1770 r. ustanowił Wikariat Generalny dla Śląska Austriackiego. Zob. 
m.in. C. Grünhagen, Philipp Gotthard Graf von Schaffgotsch, Fürstbischof von Breslau, 
w: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 30, s. 545.
8. Dr Eduard Ludwig Wedekind (* 27 V 1804 Helmstedt + 18 II 1861 Berlin) od 1823 r. 
studiował teologię na Uniwersytecie Halle-Wittenberg, a w 1825 r. kontynuował studia 
na Uniwersytecie w Getyndze. Został nauczycielem historii w wyższej szkole cywilnej 
w Crossen an der Elster (Turyngia), gdzie pełnił funkcję wicedyrektora (ok. 1839 -1855). 
Przed rokiem 1860  dr Wedekind przeprowadził się do Berlina. Był członkiem m.in. zało-
żonego w 1837 r. stowarzyszenia na rzecz historii Marchii Brandenburskiej (niem. Mark 
Brandenburg, eryg ok. 1157 r.), którego organem były „Märkischen Forschungen”  oraz 
członkiem-korespondentem Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą w 
Görlitz (21 VIII 1850 - 18 I 1861; pod numerem 87). Doktor Wedekind jest autorem po-
nad 30-tu projektów badawczych prezentowanych w dwu językach, w 59 cenionych 
publikacjach historycznych  (jego prace historyczne do chwili obecnej są dostępne na 
całym świecie w ponad 174 bibliotekach).  Najpopularniejsze dzieła Eduarda Ludwiga 
Wedekinda to m.in.  (w tł. na j. polski): Historia rycerskiego Zakonu Św. Jana, zwłaszcza 
jego Heermeisterthums Sonnenburg lub Ballei Brandenburg (7 wydań opublik. w latach 
1853-2014);  Historia Kłodzkiego Hrabstwa (11 wydań opublik. w latach 1855-1979); 
Historia hrabstwa Glatz. Kronika miast. Miejsca, wioski ... tego suwerennego hrabstwa od 
najwcześniejszej przeszłości do współczesności ( 3 wydania opublikowane w 1857 r. w j. 
niem. i angielskim);  Historia Nowej Brandenburgii i środowisk inkorporacyjnych: Lebusa, 
Sternberga, Züllichau-Schwiebusa, Krossena i Kottbusa (2 wydania opublik. w 1848 r.);  
Historia Zakonu św. Jana Rycerzy i historia zakonu ze szczególnym uwzględnieniem 
korpusu wojskowego w Sonnenburgu lub Ballei Brandenburg autorstwa (2 wydania 
opublikowane w 2008 r .); Historia miasta i księstwa Croßen: z litograficznym widokiem 
i planem miasta (2 wydania opublikowane w latach 1839-1840);  Nowa kronika miasta 
Sulechów -  Züllichau: od początków jego powstania do czasów obecnych; wraz ze 
zbiorem dokumentów (3 wydania opublikowane w latach 1851-1990);  Kronika dyploma-
tyczna najbliższego miasta Sommerfeld od jego budowy do chwili obecnej (1 wydanie 
opublikowane w 1846 r.); Der Krieg in Holstein-Schleswig (3 wydania opublikowane w 
latach 1849-1851);  Papież Pius IX i Republiki Rzymskie, (2 wydania opublikowane w 
latach 1848-1851).
9.  Tę nienaukową i nieprecyzyjną ocenę dra E. L. Wedking’a dyrektor W. Mader pozo-
stawił bez komentarza.
10.  Jest to aluzja do stanu zniszczenia pierwotnego karneru opisanego ks. W. Toma-
schka w „Kronice Parafialnej („Liber mirabilium” 1764-). Nb. ks. W. Tomaschek przejął 
od dziekanów z Novego Mesta n/Metuje czeskie zapiski od 1660 r. Sam b. starannie 
prowadził KP w l. 1764-1804. Natomiast jego następcy ks. Johann Haug (1805-1818) 
i Josef Franke (1818-1833) kontynuowali KP mniej starannie i wzbogacili ja jedynie o 
wybrane i lakoniczne wiadomości. 
11.  Część badaczy przypuszcza, że ks. Tomaschek mógł  odwiedzić rzymską kryptę przy 
kościele kapucynów pw. Santa Maria Immacolata przy Via Veneto lub Nostra Signora 
della Concezione dei Cappuccini (w pobliżu Piazza Barberini). Kościół został zbudowany 
w latach 1626-1631 za namową kard. Antonio Barberiniego, brata papieża Urbana VII!, 
według planów Antonio Casoni’ego. W krypcie mającej kolebkowe sklepienie znajduje 
się ossuarium, które rozsławiło tutejszy kościół. Do 1870 r. przechowywano w nim setki 
szkieletów, ale także przetwarzano je. Obok szeregu nisz w których umieszczone szkie-
lety zakonników przyodziane w habity, czaszki, kości miednicy, kręgi i łopatki  tworzyły  
dekoracje ścienne. Wytworzone z nich kwiaty i przedstawienia biblijne znajdują się w 
sześciu salach połączonych wspólnym korytarzem. Tabliczka przy wejściu do krypty głosi: 
„Quello che voi siete noi eravamo; quello che noi siamo voi sarete (pol. Kim jesteście 
byliśmy; kim jesteśmy, wy będziecie).
12. Warto w tym miejscu zauważyć, że w tym samym 1776 r.  nowy barokowy ołtarz 
główny kościoła parafialnego, został wykonany przez rzeźbiarza z Lądka Zdroju  (z poli-
chromowanego drewna i była to fundacja Josepha Martineza wioskowej „osobistości”). 
Można więc na zasadzie hipotezy przypuszczać, że tenże sam artysta rzeźbiarz wykonał  
ołtarz i krzyż dla Kaplicy Czaszek).
13. W pierwszej dekadzie XX w. obok historycznego komunikatu: Bericht über das Bad 
Kudowa in der Zeit von 1891 – 1905, „Blätter für Geschichte und Heimatkunde der Gra-
fschaft Glatz“ 1906/1910,  Bd. 1 s. 161 – 162 opublikowano m.in. takie oto broszury 
reklamowe: Kudowa einst und jetzt, Breslau (b. r.) oraz Kudowa. Ein Merkenbüchlein für 
den Kurgast. Offiziele Mitteilungen des Kurvereins, Breslau1904.
14.  Zob. m.in. Die Kriege Friedrichs des Großen, t. 1-13, Hrsg. Vom Großen Generalstabe, 
Wien 1890–1914; R. Browning, The War of Austrian Succession, New York 1993; M. S. 
Anderson, The War of the Austrian Succession, 1740–1748, London 1995; O. Groehler, Die 
Kriege Friedrichs II. Berlin 1980. J. Maciszewski: Historia Powszechna: Wiek Oświecenia. 
Warszawa 1997, s. 188.
15.  Mamy tu na uwadze trzy wojny śląskie między Austrią Habsburgów (oraz jej zmie-
niającymi się sojusznikami; austriacka wojna sukcesyjna 1740–48) a Prusami Hohenzol-
lernów o panowanie nad Śląskiem, w wyniku których większość Śląska (a także ziemia 
kłodzka) znalazły się w granicach pruskich, a wraz z nimi od 1871 r. w zjednoczonym 
przez Hohenzollernów Cesarstwie Niemieckim. Były to kolejno: I wojna śląska 1740–1742; 
II wojna śląska 1744–1745; III wojna śląska 1756–1763. 
Najkrwawszą w czasie wojny siedmioletniej (pierwszego konfliktu o zasięgu światowym) 
była bitwa na ziemi lubuskiej pod Kunowicami. Rozegrała się 12 sierpnia 1759 r. na 
granicy dzisiejszych Słubic. Przeciwko sobie wystąpiły trzy armie Austrii, Prus i Rosji. 
Stanęły naprzeciw wojska pruskie, liczące około 50 tys. żołnierzy oraz sprzymierzone 
wojska Austrii w liczbie 20 tys. i Rosji liczące 60 tys. żołnierzy. Na bitewnym polu śmierć 
poniosło 32 tys. żołnierzy różnych narodowości. Armia pruska, która opuściła pole bitwy 
jako przegrana, straciła ponad połowę swojej siły wyjściowej - aż 25 tys. żołnierzy, z 
czego 7,6 tys. zabitych, 11 tys. rannych 4,5 tys. wziętych do niewoli i 2 tys. dezerterów. 
Wojny śląskie miały doniosłe znaczenie – zwłaszcza w kolejnych latach, kiedy państwo 
pruskie, a później zjednoczone cesarstwo niemieckie, obficie korzystało z zasobów natu-
ralnych pozyskanego wtedy Śląska, trwale budując swoją potęgę. Zob. S. Salmonowicz, 
Fryderyk II, Wrocław 1985; tenże, Prusy dzieje państwa i społeczeństwa, Warszawa; D. 
Nawrot, Wojny śląskie, Encyklopedia Województwa Śląskiego, Instytut Badań Regionalnych 
Biblioteki Śląskiej, t.1 2014 -  http://edus.ibrbs.pl/wojny-slaskie-i-podzial-slaska-w-xviii-
-wieku/ [dostęp 18 IX 2021]; J. Hermanowicz, Wojna śląska 1740-42, Nova Res 2017.
16.  Z niemiecką nazwą wzgórza „Kellerberg” najprawdopodobniej związany był przysiółek 
poniżej  dzisiejszej Leśnej. Na mapie z okresu międzywojennego  wyraźnie zaznaczony 
jest krzyż przy drodze i dwa budynki mapa z 1919 r. (nb. jeden z budynków zachował 
się w dobrym stanie do dnia dzisiejszego. Jest pięknie zachowany a posesja zadbana. 
W pobliżu, przy drodze, znajduje się żeliwny krzyż). Tuż obok przebiega zielony szlak 
turystyczny z Lewina Kł. Niestety, Słownik Geografii Turystycznej Sudetów, t. 13: Góry 
Stołowe pod redakcją M. Staffy, s. 145—154  nie wymienia tej nazwy jako wzgórza ani, 
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jako miejscowości. Zob. m. in. Mapa topograficzna 1:25.000 (5563) Lewin [1919, arkusz 
tabeli pomiarowej] - Landkartenarchiv.de https://www.landkartenarchiv.de/messtisch-
blatt.php?q=5563_3242_Lewin_1919_2;  oraz po dojściu Hitlera do władzy - na  mapie 
w zmienionej już formie arkusz stołu pomiarowego 5563 : Hummelstadt [1:25.000, GSGS 
4414 GERMANY / GSGS 4497 BAVARIA] Landkartenarchiv.de https://www.landkartenarchiv.
de/tk25.php?q=GermanyMaps_3115_high.
17.   Wojna o sukcesję bawarską 1778–79 - to wojna austriacko-pruska o Bawarię po 
wygaśnięciu 30 XII 1777 panującej tam linii Wittelsbachów. Spadkobiercą był bezdzietny 
elektor Palatynatu Karol Teodor, który zrzekł się 1/3 terytorium Bawarii na korzyść cesarza 
(w zamian za uposażenie swoich synów z nieprawego łoża), co pomijało prawa sukcesyjne 
Karola księcia Zweibrücken i ekspektatywę elektora saskiego, a zwłaszcza naruszało 
równowagę polityczną w Rzeszy. W styczniu 1778 r. cesarz Józef II wprowadził wojska 
austriackie do Bawarii; a w lipcu 1778 r. król pruski Fryderyk II wojska pruskie do Czech. 
Jednak w obawie rozpętania konfliktu na wielką skalę armie unikały starcia, a głównym 
ich problemem była dezercja i aprowizacja (żołnierze wykopywali na polach kartofle, 
stąd nazwa „wojna kartoflana”). Rokowania w Cieszynie zakończyły się traktatami 13 V 
1779 — Austria otrzymała maleńki skrawek Bawarii, księciu Zweibrücken zapewnie-
nie następstwa po Karolu Teodorze, Saksonia odszkodowanie pieniężne za swe prawa 
do sukcesji bawarskiej, a Fryderyk II zapewnienie sukcesji pruskich Hohenzollernów w 
Ansbach i Bayreuth. Zob. Wojna o sukcesję bawarską, w: Encyklopedia PWN - https://
encyklopedia.pwn.pl/haslo/wojna-o-sukcesje-bawarska;3997491.html.
18.  Kozacy w nieludzki sposób uciskali ludność. Przy ostrym mrozie wypędzali  miesz-
kańców z ich domostw zajmując wyżywienie i paszę dla koni. Zob. Norbert Bartonischek, 
Grenzeck- Tscherbney von A bis Z, [Stolberg 5/2007], Grenzecker Hefte Nr2 (maszynopis, 
wersja robocza), s. 51.
19.  Ks. Franke w latach 1814-1818 posługiwał w Czermnej jako wikariusz, a następnie w 
okresie 1818-1833 już jako proboszcz (drugi z kolei po ks. Tomaschku). 
20.  Na religijnym kanale "Któż jak Bóg" (jest dostępny na YouTube) ukazało się pięć 
konferencji z cyklu pod hasłem: "Aniołowie w tajemnicach Zmartwychwstania i Wniebo-
wstąpienia". Znany rekolekcjonista i redaktor naczelny dwumiesięcznika "Któż jak Bóg" 
wyjaśniał udział istot niebieskich w tajemnicach zmartwychwstania i wniebowstąpienia, 
odwołując się do konkretnej Ewangelii. Zdaniem michality, aniołowie pomagają nam 
m.in. zrozumieć, że pusty grób jest oznaką zmartwychwstania. Zob. m.in. R. Zając, Co 
robili aniołowie przy grobie Jezusa?, „Któż jak Bóg” 3(2017), nr marzec-kwiecień: https://
kjb24.pl/robili-aniolowie-przy-grobie-jezusa/.
21.  Por. 1 Tes 4, 16; Dn 10, 21.
22.  Zob. Kudowa. Graf Moltke Kurgast 1888 – 1890 „Die Grafschaft Glatz“ (1910) nr 5 s. 64.
23.  Schwarzenberg – to nazwisko rodowe potężnej arystokratycznej czesko-austriackiej 
rodziny, która doszła do większego znaczenia w XVI w. Odegrali ważną rolę w historii 
Czech, Niemiec i Austrii, ponieważ osiągnęli tytuł książąt w Świętym Cesarstwie Rzymskim 
oraz książąt i książąt w  Królestwie Czeskim. Przed I wojną światową obie gałęzie rodziny 
(Hluboká-Krumlov i Orlická) w samych Czechach posiadały 176.146 ha ziemi ze znaczą-
cymi gospodarstwami leśnymi, polowymi i stawowymi, a także kopalniami, browarami, 
cukrowniami, tartakami, cegielniami, wapnem oraz inne zakłady i przedsiębiorstwa. W 
tym czasie Schwarzenbergowie należeli do najbogatszych rodzin w całej Europie. Po 
upadku komunizmu odzyskali swoje rozlegle dobra (zamki, lasy, ziemie uprawne) zwłasz-
cza w Czechach Południowych i nadal stanowią bogatą, wpływową rodzinę magnacką.
Co prawda były dwie gałęzie rodu Schwarzenbergów, katolicka i protestancka, ale ta 
druga wygasła w XVI w. Jest jeszcze  protestancka część rodziny w dzisiejszej Holandii, 
która oddzieliła się na początku wieku XVI w.
24.  Ponadto w Czermnej sakramentu bierzmowania udzielali jeszcze kolejno: 15 i 16 
lipca 1909 r. kard. Lev Skrbenský z Hříště (1899-1916) – 1.150 osób;  9 lipca 1925 r. praski 
sufragan T. Friend - ok. 1.000 dorosłych osób oraz 14 września 1936 r. 1931-1941 kard. 
Karel Kašpar – ok. 800 osób. Zob. Norbert Bartonischek, Grenzeck- Tscherbney von A bis 
Z, [Stolberg 5/2007], Grenzecker Hefte Nr2 (maszynopis, wersja robocza) s. 19.
25.  Zob. tamże, s. 50.
26.  Średniowiecze wcale nie było spowite mrokami, jak nam się wydaje, a cystersi sta-
nowili w całej Europie technologiczną awangardę. Ich podstawowym życiowym motto 
(podobnie jak i u kartuzów) było memento mori. Znajdujemy je i dziś m.in. w opactwie 
cystersów w Mogile i w Wąchocku. Zob. m.in. H. Szabelska , Ars moriendi, w: Słownik 
sarmatyzmu. Idee, pojęcia, symbole, pod red. A. Borowskiego, Kraków 2001, s. 15-18; M. 
Włodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w., Kraków 1987.
 Należy mieć świadomość, że w epoce baroku popularny stał się model do-
brej śmierci. Zakładał akceptację przemijalności życia i przygotowanie na nadejście 
śmierci poprzez lekturę ascetycznych podręczników ars bene moriendi. Oczekiwano 
też dobrej śmierci, słuchając kazań o tematyce tanatologicznej, kontemplując obrazy 
przedstawiające sceny śmierci oraz comiesięczne lub roczne „treningi” w umieraniu. 
Popularne były wówczas specjalne nabożeństwa, w których brali udział członkowie 
bractw. Ceniono także czynna miłość, dobroczynność i miłosierdzie zarówno wobec 
żywych, jak i zmarłych. Co więcej, dobra śmierć była rozumiana jako śmierć naturalna 
poprzedzona cierpieniem i chorobami, gdyż pozwalała na dopełnienie wszelkich spraw 
ziemskich i rozstanie z rodziną. Bardzo ważną rolę, na nowo zaczęły wówczas odgrywać 
sakramenty prezentowane przez Sobór Trydencki  (pokuty, Komunii św. i świętych olejów 
służących do umacniania chorych), które konający otrzymał na ostatnią ziemską podróż.
27.  Temat „danse macabre” podejmuje m.in. - halowa krypta benedyktyńskiego opactwa 
Altenburg w Dolnej Austrii. Przybliżają go liczne freski wykonane w 1742 r. przez uczniów 
Paula Trogers’a. Przedstawiają one różne sceny wyjęte z życia, a oparte o motto „Memento 
mori”. W znacznej mierze są zaczerpnięte z kazań i pism światowej sławy augustianina 
Abrahama a Sancta Clara  OAD *1644 +1709), posługujące na dworze cesarskim w Wiedniu.  
28.  Papież Grzegorz XIII w 1574 r. zezwolił Zakonowi na jego dyfuzję poza Włochy (czyli na 
osiedlenie się we „Francji i we wszystkich innych częściach świata oraz wznoszenie domów, 
miejsc, kustodii i prowincji”). W XVI w. kapucyni mogli liczyć na ok. 14.000 zakonników i 
prawie .1000 klasztorów. Liczebność zakonu wzrośnie między 1600 a połową XVIII w. Bracia 
w rzeczywistości osiągną liczbę 34.000, a liczba domów zakonnych wzrośnie do 1.700.
29.  W XVIII w.  – „taniec śmierci” „danse macabre“ znajdujemy m. in. w takich oto austriac-
kich miejscowościach jak: Grafendorf bei Hartberg (Steiermark) ehem. Friedhofskapelle: 
Wandmalerei von Johann Cyriak Hackhofer, 1724; Breitenwang (Tirol) - Auferstehung-
skirche (Totenkapelle), Stuckreliefs von Thomas Seitz, 1724 r.
30.  Problematyka eschatologiczna stała się główną częścią XVII i XVIII -wiecznych kazań 
i oracji pogrzebowych. Na taką sytuację wpłynęła wysoka śmiertelność ludzi w epoce 
baroku, spowodowana wojnami, klęskami żywiołowymi, epidemiami (m. pandemią 
cholery 1839-1849 na ziemi kłodzkiej) i fatalnymi warunkami higienicznymi.
 Lektura kazań pogrzebowych prowadzi do wniosku, że myśli o śmierci i 
życiu pozagrobowym towarzyszyły ludziom epoki baroku niemal przez cały czas. Z tego 
powodu ludzie starali się prowadzić pobożne i cnotliwe życie oraz przepraszać Boga za 
złe uczynki, aby zasłużyć na życie wieczne w niebie.

31.  Zob. G. Wąs, Kościół katolicki w państwie pruskim, w: Historia Śląska, M. Czapliński 
(red. i inni), Wyd. UW 2002, s. 214-219.
32.   Zob. m.in. M. Griffe, Le protestantisme 1517 … 5 siècles d’historie, t. 23, Tableaux 
Synoptique De L'histoire 2001; tenże,  L’empire Germanique: Allemagne, Autriche, t. 37 
Tableaux Synoptique De L'histoire 2003; tenże, L'Europe, 50 siècles d'Histoire, de l'Antiquité 
à nos jours, t. 27 Tableaux Synoptique De L'histoire 2007; tenże, La franc-maconnerie, t. 
19 Tableaux Synoptique De L'histoire, 2007.
33.  W Niemczech, gdzie dawniej zestawiano razem tron i ołtarz, gruzy rozpadającej się w 
roku 1918 monarchii, poczęły się sypać także i na ołtarz. Stronnictwa lewicowe, zwalczające 
od dawna monarchię, przypuściły walny szturm przeciw Kościołowi. W przemysłowych 
centrach Prus i Saksonii poważna część ludności zerwała z Kościołem. Jeśli przed r. 1914 
liczba wystąpień z Kościoła w Niemczech wynosiła przeciętnie 15 tysięcy rocznie, to w 
r. 1920 doszła do 305 tysięcy, a w r. 1927 sięgała  165 tysięcy. W r. 1926 notowano w 
Niemczech przeszło milion tzw. bezwyznaniowych. W r. 1901 przypadało na 100 tysięcy 
osób 14 rozwodów, w r. 1928 więcej niż 4 razy tyle. Te ponure cyfry, świadczą w gruncie 
rzeczy nie tyle o osłabieniu Kościoła, ile raczej o radykalizacji umysłów. Ludzie, dawniej 
religijnie obojętni, odpadali; Kościół wyzbywał się elementu biernego. By pozyskać masy, 
propagowali niektórzy "religijny socjalizm", lecz bez poważniejszego wyniku. Powstał 
ruch ten w Szwajcarii; jego pionierem był m. in. prof. Leonard Ragaz w Zurychu.
34.  W 1924 r. Federacja Kościołów została uznana przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
Rzeszy jako korporacja prawa publicznego.
35.  Zob. m.in. M. Griffe, Histoire de l'art, t. 45, Tableaux Synoptique De L'histoire 2008.
36.  Przytoczone motto widnieje w kapucyńskiej krypcie rzymskiego kościoła. Kościół 
Santa Maria della Concezione dei Cappuccini został zbudowany w latach 1626-1631, 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.
37.  Zob. P. Koudounaris, Im Reich der Toten: Eine Kulturgeschichte der Beinhäuser und 
Ossuarien, [Poczdam 2014], s. 105-108.
38.   Ołtarz eucharystyczny stanowi centrum potężnej halowej krypty  klasztoru benedyk-
tynów Altenburg (eryg. 1144 r., Dolna Austria). Groteskowa krypta ( z ok 1740 r.) znajdująca 
się pod rokokową biblioteką z 1742 r. (50 m długości; nb. zaliczanej do jednej z kilkunastu 
najpiękniejszych na świecie), to pięciotraktowe pomieszczenie, którego ściany i sklepienie 
w całości pokrywają malowidła  (1740 do 1745), zrealizowane w pastelowych kolorach, 
wyrażające „taniec śmierci”. Były inspirowane ujęciami śmierci zawartymi w płomiennych, 
barokowych kazaniach nadwornego kaznodzieję cesarza Leopolda I, słynnego augustia-
nina Abraham a Sancta Clara (*1644 +1709. Zostały wykonane przez uczniów słynnego 
austriackiego malarza Paula Troger’a (*1698 +1762 Wiedeń). Muszle, grudki ziemi itp. 
można znaleźć w bazowej strefie krypty, groteski na ścianach i na sklepieniu, a sceny 
tańca śmierci na łukach pasów. Mają one przypominać wierzącemu o przemijaniu życia 
oraz dobrym przygotowaniu do śmierci. Zob. m.in. H. A. Lier, Troger, Paul, w: Allgemeine 
Deutsche Biographie, Bd. 38, Duncker & Humblot Leipzig 1894, s. 633n.
39.  Zob. także, P. Koudounaris, Im Reich der Toten: Eine Kulturgeschichte der Beinhäuser 
und Ossuarien, [Poczdam 2014], s. 95-96, 98, 116-117, 135, 190, 214-215.
40. Kalifornijskiego Badacza od dawna interesowało wykorzystywanie w przestrzeni 
sakralnej ludzkich kości, jako elementów dekoracyjnych (także wyrazów i genezy ma-
kabryzmu). Zwłaszcza w latach 2006-2011 Koudounaris wiele podróżował. Poruszał się 
według wypracowanego przez siebie klucza badawczego (adekwatnego do sformu-
łowanych celów i hipotez). Przez 10 lat prowadził systemowe badania, na praktycznie 
wszystkich kontynentach, odwiedził aż 18 wybranych krajów. Przy czym dla 70  kostnic 
(karnerów) i ossuariów (niem. Beinhäuser, ossuarien), które powstały od początku czasów 
nowożytnych do wieku XIX, zebrał naukową literaturę, dokonał analiz i konsultacji oraz 
sporządził bogatą dokumentację fotograficzną.
41.  Św. Mauricjusz jest jednym z najstarszych kościołów na Szumawie. Jego początki 
sięgają prawdopodobnie św. Güntera, który jako pustelnik mieszkał o kilka kilometrów 
stąd, na zachód na  górze  Březník  (1006 m n.pm. Jest to dominujące wzniesienie Czeskiego 
Lasu, nad zakolem rzeki.  Sugeruje to, że fortyfikacja kościelna istniała tu już wcześniej. 
Obecna budowla kościoła została wzniesiona ok. 1230 r. i poświęcona św. Mauritiuszowi.  
Istniały tu bliskie związki z dolnobawarskim klasztorem benedyktynów Niederaltaich, 
którego kościół nosi ten sam patronat. Pierwsza udokumentowana wzmianka pochodzi  
z 1360 r. Zob. K. Suchy, St. Maurenzen – Brücke Bayern-Böhmen, Förderkreis zur Erhaltung 
von St. Maurenzen e. V., München 2009.
42.  Wieś Annín leży na prawym brzegu rzeki Otavy na wysokości 596 m n.p.m. poniżej 
wzgórza Mouřenec (617 m). Znajduje się około 6 km na południe od miasta Sušice  
(w powiecie Klatovy), na samej granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Szumawa.
43.   Zob. P. Koudounaris, Im Reich der Toten, dz. cyt., s. 95.
44.  Są to trzy albumowe, niezwykle starannie ilustrowane, wydania: The Empire of 
Death: A Cultural History of Ossuaries and Charnel House, 2011 (ss. 224, 260 fotogra-
fii);  Heavenly Bodies: Cult Treasures and Spectacular Saints from the Catacombs, 2013  
(ss. 192, 105 fotografii); Memento Mori: the dead among us, 2015 (ss. 208, ponad 500 
kolorowych fotografii).
45.  Thames & Hudson – to angielskie wydawnictwo, założone w 1949 r. przez małżeństwo 
Waltera i Ewę Neurath (1903-1967), aktualnie zatrudnia ponad 200 pracowników. Nazwa 
firmy pochodzi od nazw dwóch rzek – Tamizy, płynącej przez Londyn, oraz Hudson River, 
przepływającej przez Nowy Jork. Siedziba centrali firmy znajduje się w Londynie, zaś dwóch 
siostrzanych firm: w Nowym Jorku oraz w Paryżu. Firmy ściśle współpracujące – podległe, 
znajdują się w Melbourne, Hongkongu i Singapurze. Jego edycje obejmują: archeologię, 
architekturę, sztukę, sztukę dekoracyjną, design, historię, fotografię, religię i duchowość, 
a także podróże i kulturoznawstwo. Założeniem wydawnictwa jest szczególna dbałość  
o zawartość merytoryczną wydawanych książek przy jednoczesnej ich wysokiej jakości 
pod względem cech zewnętrznych. Każdego roku, nakładem wydawnictwa ukazuje się 
ok. 180 nowy tytułów. Wśród autorów wydawanych książek znajdują się wybitne nazwi-
ska znakomitych znawców tematyki. Od 2006 r. prezesem firmy jest Thomas Neurath, 
syn założycieli firmy.
46.  Zob. „Památky archeologické” (1865) s. 196.
47.  Zob. J. Rendek – F. Libenský, Kostnice v českých zemích. Průvodce, Academia Praha 
2019, s. 347-353.
48.  Odbyły się  one m.in.  w dwu kalifornijskich placówkach kulturalnych: 8 października  
w Galerii  Sztuki w Pasadenie i 27 października w Bibliotece i Centrum Sztuki miasta Glendale.
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„Panie, daj mi dobre trawie-
nie I oczywiście, coś do trawienia.
Daj zdrowie memu ciału i dobry 
humor, żeby je utrzymać. Daj mi 
zdrową duszę, Panie, abym miał 
zawsze przed oczyma to, co do-
bre i czyste, i żebym się nie oburzał 
w obliczu grzechu, ale żebym 
umiał mu zaradzić. Daj mi du-
szę, która nie zna nudy, pomru-
ków, westchnień ni lamentów 
i nie pozwól, bym traktował 
zbyt poważnie Tę rzecz w środ-
ku, która nazywa się »ja«. Daj 
mi, Panie, poczucie humoru. 
Spraw, abym umiał śmiać się  
z dowcipu, abym umiał wynieść 
 z życia nieco radości I abym mógł 
ją dzielić z innymi”. Amen (Tomasz 
Morus)

Wśród świętych Kościoła było 
bardzo wielu ludzi pogodnych.
Był św. Franciszek z Asyżu, był 
św. Filip Neri, który bawił się  
z dziećmi w fontannach Rzymu,  
i wesołek św. Brat Albert, ostatnio 
pogodny Ojciec Pio z Pietrelciny. 
W pismach ojców Kościoła moż-
na znaleźć takie myśli: „Smutny 
święty, to nieszczęsny święty” 
albo „Smutny święty, to żaden 
święty”(św. Franciszek Salezy), 
„Dla chrześcijanina radość jest 

obowiązkiem”(św. Augustyn), 
„Prawdziwa radość nie spływa 
na nas od stworzeń, ale od Stwór-
cy” (św. Bernard). Zresztą dawniej 
nikogo nie dziwił roześmiany, 
czasem rubaszny kaznodzieja. 
Kto dziś pamięta średniowiecz-
ny risus paschalis, czyli śmiech 
wielkanocny? W niedzielę wiel-
kanocną duchowni wygłaszali 
kazania okraszone żartami i dow-
cipami, aby podkreślić, iż minął 
czas smutku i wyrzeczenia. Tak 
komentowali teksty biblijne, by 
rozśmieszyć słuchaczy. Były więc 
i niewinne dykteryjki, i dosadne 
historie… aż do XVIII wieku, kie-
dy przesadzano w formie. Kon-
stytucja duszpasterska o Kościele 
w świecie współczesnym z 1965 
roku zaczyna się od słów: „Radość 
i nadzieja…” (Gaudium et spes). 

Nieprz ypadkowo mówi  
o radości w XX wieku, w czasach 
smutku i wojen. Dziś nadal je-
steśmy społeczeństwem smut-
nym. Jeden z kapłanów tak pisał 
o radości: „A Bóg? Czy nie cieszy 
się nami? Prorocy wołali: »Twój 
Bóg rozraduje się tobą!« (Iz 62, 
5). […] Apostoł Paweł wprost 
nakazuje radość (por. Flp 4, 4). 
Kochać Boga, to cieszyć się Bo-

giem. Także światem, który nam 
dał. Cieszyć się ludźmi, którzy  
z Jego daru nas otaczają. Cieszyć 
się chwilą obecną i wiecznością, 
która nas czeka. Gdy zaś przycho-
dzą dni trudne, bolesne, strasz-
ne, to owa radość na długo daje 
siły, a jej wspomnienie pozwala 
przetrwać najgorsze” (ks. Tomasz 
Horak).

Pragnę podziękować oso-
bom, które towarzyszyły mi  
we wskrzeszaniu barwnego ży-
ciorysu ks. Augusta Staude. Mo-
dlitwą odpłacam się śp. pani Łucji 
Boese. Dziękuję paniom: Iwo-
nie Wirzewskiej za  „wędrówkę  
do Rzymu” i Krystynie Bałon  
za dokończenie „Pielgrz y-
mowania  do Ziemi  Świę -
tej”. Wreszcie dziękuję księ-
żo m  Pi o t row i  G o ł u c h ow i  
i Łukaszowi Kopczyńskiemu, 
którzy jako klerycy porządkowali 
archiwum parafialne, w którym 
odnaleźliśmy wiele książek księ-
dza Staude.

AUGUST STAUDE

Biografia ks. Augusta Stau-
de ukazuje nam kapłana, który 

był pełen prostoty i radości. 
Poznaliśmy go już wcześniej  
z mowy pogrzebowej nad gro-
bem ks. Ernsta Hoffmanna - bu-
downiczego noworudzkiego 
kościoła.

Życie bohatera tej książ-
ki zatoczyło koło. Urodził się  
w Nowej Rudzie jako syn miej-
scowego młynarza i filantropa. 

Ks. Jerzy Kos 

RADOŚĆ OBOWIĄZKOWA - KSIĄDZ AUGUST STAUDE

 
Archiwalna widokówka ukazująca kościół św. Mikołaja w Nowej Rudzie.

Wizerunek ks. Augsta Staude w gronie 
pasterzy w tle sceny Bożego Narodzenia  
na obrazie w kościele św. Mikołaja  
w Nowej Rudzie
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Po latach został następcą zmar-
łego dziekana wielkiego Ernsta 
Hoffmanna i dokończył dzieła 
budowy noworudzkiej świą-
tyni. Przygotował uroczystość 
poświęcenia kościoła i zadbał  
o spłatę wszystkich zaciągniętych 
zobowiązań finansowych, a były 
one ogromne. W książeczce, któ-
rą napisał ku czci św. Mikołaja, za-
uważa, że ten Święty zawsze mu 
towarzyszy. Parafia jego chrztu 
i jego probostwo w Świerkach 
noszą to samo wezwanie.

Teraz przedstawiamy nieco 
inne oblicze jego duszpastersko- 
pisarskiej działalności, która roz-
wijała się w trzech kierunkach: 
radość ze spotkania ciekawych 
ludzi, radość z pielgrzymowania  
i radość z piękna przyrody.  
A gdzie Bóg? Właśnie te drogi 
pozwalały mu dostrzegać Pana 
Boga.Niech przykład jego życia, 
pasja pielgrzymowania, cieka-
wość Bożego świata, humor  
i dobroduszność natchną nas  
do życia podobnymi wartościa-
mi.

Kronika parafii św. Mikołaja 
w Nowej Rudzie zawiera nastę-
pujące informacje o życiu i pra-
cy duszpasterskiej ks. Augusta 
Staude: Ksiądz Staude znów 
podjął swoje obowiązki. Jednak 
nadzieje parafian, iż ujrzą swo-
jego duszpasterza w zdrowiu  
i świeżości, były złudne. Mimo 
swoich sześćdziesięciu ośmiu 
lat z gorliwością i zapałem ruszył  
do pracy. 

Niestety, stare dolegliwo-
ści i choroby wróciły. W świę-
to Ofiarowania Maryi wygłosił 
swoje ostatnie kazanie i zakoń-
czył posługę w parafii. W nocy  
12 grudnia nagle, choć zaopa-
trzony sakramentami, został od-
wołany z tego życia przez Pana 
Jezusa. Zawał serca zakończył 
Jego życie. O Jego życiu i po-
słudze pisała gazeta „Volksblatt”  
nr 100 z 18 grudnia 1895 roku. 

Napisano między innymi: 
„Przy ciągłym braku kapłanów  
w Hrabstwie Kłodzkim, każdą 
śmierć kapłana musimy opłaki-
wać bardzo boleśnie. Szczegól-
nie, gdy ta przychodzi niespo-
dziewanie. A jeszcze bardziej, 
gdy dotyczy czcigodnego no-
tariusza, dziekana i proboszcza 
Staude z Nowej Rudy. Stratę Jego 
osoby odczuwają kapłani wielu 
parafii i grono przyjaciół. August 
Staude urodził się w Nowej Ru-
dzie 12 kwietnia 1828 roku. Był 
synem mistrza młynarskiego 
Franza. Ukończył gimnazjum  

w Kłodzku i po ukończeniu 
teologii na Uniwersytecie Wro-
cławskim 29 czerwca 1851 roku 
przyjął święcenia kapłańskie, 
osiągając cel swoich marzeń. 
Przez osiemnaście lat pracował 
jako wikariusz w Słupcu, kilka 
miesięcy w Szalejowie, a cztery 
lata był wikariuszem w Nowej 
Rudzie. Szesnaście lat służył jako 
proboszcz w Świerkach i ostatnie 
sześć lat swojego życia poświę-
cił parafii św. Mikołaja w Nowej 
Rudzie.

Był gorliwym i pobożnym ka-
płanem. Przed niedzielą i święta-
mi już przed godziną 4 po połu-
dniu był w konfesjonale i spowia-
dał do końca. Na ambonie nigdy 
nie był zmęczony. Znany był  
z tego, iż od wielu lat czcił Ma-
ryję. Wprowadził nabożeństwa 
majowe tak w Słupcu, Świerkach, 
jak i w Nowej Rudzie, i przez 
czterdzieści lat głosił kazania  
w czasie tych nabożeństw. Ota-
czał ogromnym kultem Najświęt-
szy Sakrament. Nie było dnia,  
w którym nie spędziłby piętna-
stu minut na osobistej adoracji 
w drodze ze szkoły. Nim wszedł 
do swojego mieszkania, najpierw 
modlił się w kościele. Znana jest 
Jego gorliwość w Związku Ma-
tek Poległych, Związku Mężczyzn  
i Związku Robotników. Ile razy 
przemawiał, trudno zliczyć. Ka-
płani cenili Go za Jego rzetelność 
i wierność oraz humor, którym 
ubogacał spotkania towarzyskie. 
Znane jest Jego oddanie i opieka 
nad chorym księdzem probosz-
czem ze Słupca - księdzem Nave. 
Z natury łagodny i opiekuńczy. 
Nawet wtedy, gdy trzeba było 
upomnieć, nie sprawiał bólu. 
Wobec wikarych nie był przeło-
żonym, ale współpracownikiem  
i przyjacielem, można powie-
dzieć - ojcem. Znana jest Jego 
dobroczynność wobec biednych. 

Z potrzeby serca i z miłości  
do Pana Boga odbył wiele piel-
grzymek.  W 1859 roku do Krali-
ków, w 1865 roku pielgrzymował 
do Rzymu, a w 1871 roku udał 
się do Oberammergau. Wszyst-
kie pielgrzymki opisał w spo-
sób pobożny i niezwykle głę-
boki. Pisaniem służył wytrwale.  
W 1859 roku wydał książkę „Me-
lodie z Ojczyzny”. W 1866 roku 
ukazała się książka „Wieczne 
kwiaty na ołtarzu Niepokalanej 
Dziewicy”. Parafii słupieckiej da-
rował książkę „Katarzyna Aleksan-
dryjska” z 1869 roku. W 1871 roku 
napisał wspomnienie o papieżu 
Piusie IX. Swój zachwyt kultem 
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eucharystycznym wypowiedział  
w książeczce „Eucharystycz-
ny bukiecik kwiatów” z 1874 
roku.  Wydał  również „Le -
gendy - skrzyneczka skar-
bów ” w 1876 roku. Opisał 
także „Ziemię Świętą - Bratki  
z  Getsemani”  (1879 rok) ,  
i „Kalwaria i Grób Pański” (1886), 
„Cztery pory roku w życiu Maryi” 
(1886) roku. W 1886 roku po-
wstaje wspomnienie:  „Dwóch 
oryginałów wśród kleru kłodz-
kiego”. W 1871 roku napisał Życie 
franciszkanina Ojca Athanasiusa 
Kleinwächtera. Pozostały jeszcze 
dwa tomy wierszy okolicznościo-
wych, które przekazano z inny-
mi pismami Bibliotece Miejskiej.  
W ubiegłym roku jego dobre 
zdrowie i krzepka budowa zo-
stały nadszarpnięte przez choro-
bę serca. Udał się dla podrepe-
rowania zdrowia do sanatorium 
w Naunheim. Niestety, kuracja 
pomogła na krótko. Ujawniły się 
nowe schorzenia i obciążenia. 
Niech dobry Bóg wynagrodzi Go  
za Jego dobro i za bogactwo, któ-
re nam pozostawił. Nam zostawia 
prawy charakter i złote kapłań-
skie serce, o którym będziemy 
pamiętać. R.I.P.”.

Jego pogrzeb relacjono-
wano w noworudzko-dzierżo-
niowskiej gazecie następująco: 
„W poniedziałek przed połu-
dniem o godzinie 9.30 rozpo-
częły się egzekwie żałobne. 
Przewodniczył im ksiądz dziekan 
i prałat dr Mandel w asyście księ-
dza Tschöpe z Żelazna oraz sied-
miu wcześniejszych wikariuszy 
z Nowej Rudy. Kapłani wynieśli 
Jego ciało z plebanii, gdzie było 
wystawione i przeniesione do 
kościoła. Plac przed świątynią 
był wypełniony na długo przed 
pogrzebem. Na placu zebrały 
się liczne poczty sztandarowe. 
I tak: ze szkoły podstawowej, 
Towarz ystwa Muz ycznego  
św. Cecylii, związków - Czelad-
ników i Mężczyzn Katolickich, 
wojska, z Włodowic, Drogosła-
wia, Świerk, Towarzystwa Gimna-
stycznego, delegacja górników 
z kopalni Ruben. 

Strażacy utworzyli szpaler, 
a ośmiu przedstawicieli miasta 
wyniosło trumnę z insygniami 
kapłańskimi i gałązkami palm. 
Za trumną szli: Pan Burmistrz 
wraz z Radą Miasta, licznie ze-
brana rodzina, trzech zamiej-
scowych kapłanów. Zaszczycił 
swoją obecnością Patron kościoła 
hrabia Anton Magnis z Bożkowa 
i Królewski Starosta. Byli także 

przedstawiciele innych wy-
znań. Po poświęceniu trumny 
i odmówieniu modlitw Chór 
pod dyrygenturą pana Wolffa 
wykonał czterogłosowe Libera 
me z towarzyszeniem orkiestry. 
Kazanie wygłosił ksiądz Dinter ze 
Starego Waliszowa. Z bólu i miło-
ści popłynęła niejedna łza. Mszę 
Świętą odprawił ksiądz prałat 
Märznick z Drogosławia Karawa-
nem zaprzężonym w cztery konie 
trumnę przewieziono na cmen-
tarz i tam ją złożono. Tuż przed 
cmentarzem przy kościele Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny odśpiewano Salve Regina.  
Po uroczystościach pogrzebo-
wych Związek Poległych odpra-
wił nabożeństwo różańcowe  
w kościele parafialnym. W te-
stamencie spadek w wysokości  
7 tysięcy marek, razem z mebla-
mi, Zmarły przekazał miejscowej 
parafii, aby uregulować wszystkie 
płatności bankowe”

Radość pielgrzymowania roz-
poczęła się w życiu ks. Augusta 
Staude pielgrzymką do Kralików 
koło Międzylesia w 1859 roku. 
Miał wtedy trzydzieści jeden 
lat. Tego samego roku udał się  
do Ziemi Świętej. 

Tak napisze w dzienniku 
swojej pielgrzymki: „Dawno już 
rodziło się marzenie w moim ser-
cu, aby udać się do Ziemi Zbawi-
ciela. Podsycane było boską łaską  
i nie wygasło we mnie”. Po sze-
ściu latach, w 1865 roku, piel-
grzymował do Rzymu. W 1868 
roku udał się do Philippsdorfu - 
 dziś Jiříkov - w Czechach. W 1871 
roku pątniczy szlak wiedzie go 
do Oberammergau na Misteria 
Pasyjne. Tradycja ich wystawiania 
jest pielęgnowana w tej bawar-
skiej wiosce po dziś dzień. Warto 
zwrócić uwagę na głębię relacji. 
Nie ma tu nic z tzw.  japońskiego 
zaliczania. Fotka i jedziemy dalej, 
byle szybciej i więcej. 

Zygmunt Bauman zauważa, 
że dawniej był człowiek piel-
grzymem, a dziś jest włóczęgą. 
Obecnie rodzi się jeszcze jeden 
rodzaj, tzw. bieguni. Może ksiądz 
pielgrzym sprzed przeszło stu 
pięćdziesięciu lat otworzy nam 
oczy na zagubione wartości? Po-
zwoli być nie włóczęgą w świecie, 
a raczej pielgrzymem, który ma 
jasny cel podróży. Pozwoli za-
dać pytanie, dokąd, a nie tylko 
technologiczne - jak? W opisie  
ks. August Staude oszczędnie 
epatuje emocjami. Raczej prze-
kazuje rzetelną relację, która  
i dziś, po tylu latach, pomaga po-

znać odwiedzane miejsca. Mijają 
lata, pokolenia ludzi przechodzą, 
a owe miejsca trwają niezmie-
nione…

Ks. Staude pozostawił dwie 
relacje z wyprawy do Ziemi 
Świętej i pielgrzymki do Rzymu 
w 1859 roku  Rozpoczął ją 13 
marca, a zakończył 4 czerwca 
1859 roku. Do Rzymu wyruszył 
z Nowej Rudy 9 marca 1865 roku, 
by być na święta wielkanocne, 
które rozpoczęły się 12 kwietnia.

Nie znamy nakładu owych 
książek, ale możemy sobie 
wyobrazić, jak były czytane  
i przyswajane w domach Kotli-
ny Kłodzkiej, skoro trzeba było 
przygotować kolejne wydanie. 

Niech wspomnienia ks. Augu-
sta Staude ożywią nasze wspo-
mnienia z opisywanych miejsc 
lub zrodzą pragnienie pielgrzy-
mowania. Dziś dotarcie do Ziemi 
Świętej czy do Rzymu nie trwa 
tak długo. Wystarczy kilka godzin 
i przemierzamy drogę, która  
w czasach księdza Staude trwała 
tygodniami czy miesiącami.…

„Ta jedna licha drzewina - 
Nie trzeba mi dębów tysięcy! -  

Z szeptem się ku mnie przegina: 
„Jest Bóg i czegóż ci więcej?!”… 
(Jan Kasprowicz, Księga ubogich II)

Jeszcze jedną cechę osobo-
wości ks. Augusta Staude była-
niezwykła wrażliwość na piękno 
przyrody. Jego nazwisko, Staude, 
pochodzi od niemieckiego sło-
wa „bylina, roślina wieloletnia”. 
Nie ma książki przez niego na-
pisanej, w której nie wyraziłby 
swego zachwytu nad kwiatami.  
W jego modlitewnikach, pamięt-
nikach z podróży, biografiach 
księży czy nawet mowach żałob-
nych zawsze uwidocznia się owa 
wrażliwość. Być może piękno gór 
i lasów otaczających Nową Rudę 
wyczuliło go na takie oglądanie 
świata, a jednocześnie nauczyło 
go kontemplować Boga w dziele 
stworzonym. Jego posługa w ma-
lowniczych Świerkach i Słupcu 
pielęgnowała tę wrażliwość. 

We wstępie do książki napi-
sanej na dwustulecie kościoła 
na Górze Wszystkich Świętych 
w Słupcu pisze tak: „Każdemu po-
bożnemu i kochającemu piękno 
przyrody mieszkańcowi północ-
nej części Kotliny Kłodzkiej znana 

 



26 Ziemia Kłodzka nr 315-317/kwiecień-czerwiec 2022

jest Góra Wszystkich Świętych 
koło Słupca. Po wejściu na górę 
i doznaniu zachwytu rozpoście-
rającym się widokiem, można 
polecić Matce Bożej i Wszystkim 
Świętym wszystkie swoje sprawy, 
po to, aby otrzymać pocieszenie, 
spokój i siłę w cierpieniu, zyskać 
umiar w przeciwnościach, moc  
i upór w drodze ku dobru” Ksiądz 
August Staude obdarowuje czy-
telników swoistą wrażliwością 
na piękno przyrody. Można to 
nazwać jego mistyką kwiatów. 

Doskonale tłumaczy nam to 
wiersz pt. „Pierwiosnek -  Kwia-
tek zwany  kluczem do Nieba”, 
w którym poeta otwiera swoje 
serce i pisze: „Na cudownie zie-
lonych błoniach rośnie piękny 
kwiatek. Paraduje bielą i błęki-
tem. Zachwyca nasze oczy i ser-
ce. Delikatnie i łagodnie kieruje 
nas z wdzięcznością i miłością 
ku Niebu. To twórcza dobroć  
i potęga Boga rozsiała je, aby 
nam ludziom dać radość.  
W nich widzimy ojcowską 
dłoń Boga. To one zachęcają 
nas do piękna naszego życia  
i czystości serca. Ich biel zachęca 
nas delikatnie, abyśmy w czasie 
naszej ziemskiej podróży przy-
wdziali strój cnoty i czystości”.

W pierwiosnku ks. August 
Staude widział swoisty klucz  
do zbawienia. We wszystkich re-
lacjach z jego pielgrzymek widzi-
my piękno jego oczami. Podziwia 
wspaniałe ogrody, gdy wędruje 
do Rzymu. 

W drodze do Jerozolimy 
zauważa w Izmirze drobne 
kwiatuszki, które przypomina-
ją kropelki krwi św. Polikarpa, 
męczennika. Każdy z dwudzie-
stu rozdziałów z pielgrzymki  
do Ziemi Świętej kończy kilku-
nastozwrotkowymi wierszami, 
w których nie brakuje zachwytu 
także nad pięknem przyrody.

Warto też przypomnieć kon-
strukcję jego mowy pogrzebo-
wej wygłoszonej nad trumną 
ks. Ernsta Hoffmanna, opartą  
o wymowę kwiatów w składa-
nych wieńcach. Nie sposób od-
dać w sposób poetycki wierszy 
Autora. 

Dla niego forma wiersza 
była tylko środkiem - opako-
waniem do przekazania myśli 
teologicznej bądź delikatniej - 
kaznodziejskiej. Znajdujemy wie-
le wierszy, w których wydoby-
wa mowę kwiatów. We wstępie  
do poetyckiego zbioru kilku-
dziesięciu wierszy, zatytułowa-
nego „Kwiaty zerwane przez  

ks. Staude dla Matki Bożej”, 
Staude tłumaczy: Maj, miesiąc 
rozkoszy i powracającej wiosny.  
W Kościele katolickim orzeźwia-
jący radosnymi majówkami. Stąd 
zrodziły się te wiersze, które jak 
kwiaty chcę położyć na ołtarzu 
Matki Niepokalanej. Mają one  
za zadanie podnieść nasze gło-
wy z marnego naszego świata  
i życia i zachęcić do pewnego dą-
żenia i mocowania się. Niech idą  
w świat i niosą pociechę duchową  
i radość. I tak patrz na te zerwa-
ne kwiaty, Maryjo, jak kiedyś  
z upodobaniem wpatrywałaś 
się w Jezuska wżłóbku w Betle-
jem. I gdy dzwon z wieży brzmi  
i do nas woła, chcemy w naszych 
codziennych sprawach pozdro-
wić Ciebie słowami Anioła. Niech 
po ziemskich trudach i męce  
w wieczności zakwitnie nam maj. 
I niech kwiaty będą ciągle świeże 
z miłości ku Tobie, Maryjo”. 

Próżno szukać grobu lub 
choćby nagrobka ks. Augusta 
Staude na noworudzkim cmen-
tarzu. Nie znajdziemy także śla-
du po grobach jego rodziny. 
Barbarzyństwo XX wieku starło 
z powierzchni ziemi i cmentarza 
wszelkie ślady po tej zasłużonej 
dla Nowej Rudy rodzinie. Nie po-
zostały także akta personalne 
przechowywane w kłodzkich 
czy wrocławskich archiwach.

Kronika parafii podaje, że 
wśród obrazów namalowa-
nych przez Hieronima Richtera 
z Kłodzka w naszym kościele 
jest portret księdza Staude.  
W tle sceny Bożego Narodzenia 
znaleźć możemy jedyny jego wi-
zerunek, z 1896 roku, a więc już 
portret pośmiertny. Sześćdzie-
sięcioośmioletni ksiądz Staude 
w gronie pasterzy u żłóbka be-
tlejemskiego. Znalazłem także 
autograf napisany jego ręką. Jest 
przechowywany w kuli wieży ko-
ścioła św. Mikołaja w Świerkach.

Ale nie o pomnik z piaskow-
ca czy innego kamienia chodzi. 
Można postawić sobie bardzo 
kruchy pomnik, który przetrwa 
zawieruchy wojen i odradzające-
go się starożytnego barbarzyń-
stwa. Można pozostawić kruchy  
i trwały ślad z papieru czy  
ze szkła. Takim śladem są choćby 
witraże w naszym kościele z 1890 
roku, które upamiętniają rodzinę 
Olbrich. Ich grobów także nie ma 
na cmentarzu, zostały przekopa-
ne, ale pamięć o sobie uwiecznili 
w kruchym szkle. Ma rację Zbi-
gniew Herbert, gdy w wierszu  
Do Henryka Elzenberga w stule-

cie urodzin pisze: „Niech pochwa-
lone będą Twoje księgi, szczupłe 
promieniste, trwalsze od spiżu.”

Słowa te mogą dotyczyć rów-
nież ks. Augusta Staude, którego 
życie próbowałem wskrzesić po-
przez przybliżenie jego działal-
ności duszpasterskiej, wspoma-
ganej talentem pisarskim. 

Pisanie traktował jako środek, 
a nie cel w życiu. Wydając książ-
ki, wspomnienia z pielgrzymek, 
książeczki do nabożeństw czy 
zbiory wierszy religijnych, sta-
rał się także gromadzić środki  
na zbożne cele. Jego Trzy wieńce - 
mowa pogrzebowa u grobu  
ks. Ernsta Hoffmanna - posłużyły 
ufundowaniu płyty nagrobnej  
w kościele św. Mikołaja. Książka 
„O dwóch oryginałach wśród kle-
ru kłodzkiego” zasiliła fundusz 
przeznaczony na stypendia  
dla biednych studentów. Za-
pewne wydawane wspomnienia  
z licznych pielgrzymek: do Zie-
mi Świętej czy do Rzymu, służy-

ły rozbudzeniu zainteresowań 
wśród parafian Słupca, Świerk 
czy Nowej Rudy tą formą poboż-
ności oraz gromadzeniu potrzeb-
nych środków  na ich odbycie.

W dorobku pisarskim ks. Au-
gusta Staude znajdziemy także 
utwory świadczące o jego za-
interesowaniu panującą modą  
na tworzenie wierszy graficznych. 
Przykładem takiego wiersza 
może być jego utwór pt. „Świę-
ty Mikołaj i pilna dziewczynka”.

Jeżeli to skromne opraco-
wanie wywołało choć trochę 
uśmiechu i wzbudziło odrobi-
nę pogody ducha, to opłacił się 
trud tak wielu osób szukania in-
formacji, tłumaczenia i pisania. 
Zapewne i ksiądz Staude jest  
z tego powodu zadowolo-
ny, gdyż i on dał się poznać  
po przeszło wieku jako człowiek 
pogodny i szczęśliwy.
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Wędrował, zwiedzał, po-
dziwiał. Chodził „od wsi do wsi,  
od miasta do miasta, nie stro-
nił od gór, wychodząc nawet  
na najwyższe szczyty […], czasa-
mi coś notował, częściej zasiadał 
w dogodnym miejscu, rysując  
z natury wodospady, góry, ko-
ścioły i zamki”1. Kim był ów wę-
drowiec, ów rysujący z natury,  
a także relacjonujący słowem 
to co po drodze napotkał, a co 
zwróciło jego uwagę? To Bogusz 
Zygmunt Stęczyński, poeta i ry-
sownik, jeden z największych pol-
skich podróżników i krajoznaw-
ców XIX wieku, kolejna niemal-
że zapomniana, bądź też mało 
znana postać, choć materiałów 
na temat jego życia i twórczości 
nie brakuje.

Barwne, aczkolwiek skom-
plikowane koleje losu B. Z. Stę-
czyńskiego zostały przez badaczy 
wielokrotnie już opisane, choć, 
jak podkreśla jeden ze współ-
czesnych znawców twórczości 
artysty, jego życiorys wciąż nie 
został należycie opracowany,  
a niektóre błędnie podane fakty 
nadal czekają na skorygowanie2. 
Pomimo tej opinii, zainteresowa-
nych losem i bogatą twórczością 
bohatera niniejszego tekstu 
odsyłam do przygotowanych 
przez historyków literatury ma-
teriałów3. Jedynie na potrzeby 
tego artykułu przypomnę krót-
ko, że żyjący w latach 1814-1890  
B. Z. Stęczyński: „[…] człowiek 
uzdolniony, ale przez czynniki 
od niego niezależne skazany 
na niepełne i powierzchowne 
wykształcenie, uniemożliwiają-
ce mu zostanie „prawdziwym” 
artystą-malarzem”4, przez całe 
życie borykał się z problemami, 
głównie natury finansowej. Aby 
się utrzymać imał się różnych 
zajęć, wraz z tym często zmie-
niając miejsce zamieszkania. Był 
nauczycielem rysunku, korekto-
rem, wydawcą, bibliotekarzem, 
leśnikiem, woźnym, urzędnikiem 
w biurze. „Może powodem tego 
była żyłka włóczęgowska, po-
wodująca nieustanną zmianę 
miejsca pobytu, wieczny ruch 
w czasie jego wędrówek”5, za-
stanawiał się kolejny badacz 
twórczości Stęczyńskiego. Ten 
zaś, pomimo cechujących go 

pracowitości i kreatywności, 
skutkujących powstaniem ty-
sięcy rysunków, grafik i akwa-
rel, jak też utworów pisanych 
prozą i wierszem, przez całe ży-
cie, z nikłym skutkiem, zabiegał  
o uznanie dla swojej działalności. 
„Toteż gdy znalazł się w końcu  
w biedzie, odczuwał wielki żal  
do społeczeństwa, a zwłaszcza 
sfer ziemiańskich, że nie śpie-
szą mu z pomocą”6. Pod koniec 
życia „[…] pogrążony w żalu  
do wszystkich za niezrozumie-
nie wartości jego dorobku arty-
stycznego i opuszczenie w sta-
rości […]”7, będąc bez środków  
do ż ycia ,  utr z ymy wał  s ię  
z okazjonalnych datków i zapo-
móg. Zmarł z powodu gruźlicy  
w wieku 76 lat. Został pochowa-
ny na Cmentarzu Rakowieckim  
w Krakowie.

Jak  w ynik a z  biograf i i  
B. Z. Stęczyńskiego, swoje piesze 
wędrówki realizował on przez 
ponad dwadzieścia lat (1833- 
1856). Jako młody człowiek  
z notatnikiem i szkicownikiem 
zwiedził pieszo Tatry, Beskidy, 
Pieniny, Orawę, Śląsk i całe pa-
smo Sudetów, Bukowinę, Węgry, 
Siedmiogród, Słowację, Serbię, 
Chorwację i Dalmację, a efekt 
tych peregrynacji to tysiące, 
utrwalonych ołówkiem i opisa-
nych piórem pejzaży, obrazów 
architektury miast i wsi, czy też 
scenek o charakterze rodzajo-
wym. Nieliczne prace Stęczyń-
skiego doczekały się wydania8 
jeszcze za jego życia, jednak po-
mimo pozytywnych opinii, jakie 
uzyskały niektóre z tych edycji, 
ku rozczarowaniu Stęczyńskiego, 
nie przyniosło mu to ani rozgłosu 
i uznania o jakim marzył, ani też 
profitów finansowych.

Dorobek B. Z. Stęczyńskie-
go został właściwie doceniony 
dopiero po jego śmierci, zwłasz-
cza współczesne lata pozwoliły  
na dokładniejsze zbadanie i peł-
ną uznania, choć nie pozbawio-
ną również krytycznych opinii, 
ocenę jego wieloletnich starań 
twórczych. Bo choć spora część 
badaczy uważa, że twórczość 
pisarska Stęczyńskiego nie ma 
większej wartości literackiej,  
a część rysunków nie odznacza 
się wysokim artyzmem (choć 

przyznają też, że są wśród nich 
prawdziwe „perełki”), to jedno-
cześnie są absolutnie zgodni co 
do tego, że jego spuścizna pre-
zentuje dużą wartość historycz-
ną, zawiera bowiem ważne dla 
nas współczesnych informacje 
geograficzne, historyczne czy 
folklorystyczne. Pozostawione 
przez niego prace, ukazując 
często świat, którego już nie ma, 
mają niezaprzeczalny walor do-
kumentalny. Coraz bardziej do-
ceniane, od czasu do czasu są 
prezentowane na wystawach9  
i wznawiane w formie reprintów, 
a cytaty z jego utworów oraz wy-
konane jego ręką pojedyncze 
rysunki zdobią wiele publikacji 
krajoznawczych. Poza tym: „Naj-
mniejszym […] wątpliwościom 
nie podlega jego niezaprzeczal-
nie wybitna pozycja w dziejach 
polskiej turystyki i polskiego kra-
joznawstwa. Słusznie Stęczyński 
uchodzi za jednego z czołowych 
polskich turystów górskich  
XIX wieku […]”10. 

Jak wspomniano wyżej  
B. Z. Stęczyński zwiedził również 
Dolny Śląsk i Sudety. Zawitał 
tu prawdopodobnie w latach  
40. lub 50. XIX wieku: „[…] ma-
jąc zamiar poznać kraj dokładnie, 
opisać go, a opis zilustrować bo-
gato rysunkami […]”11. Był cieka-
wy tej krainy, tym bardziej, że, 

jak odnotował: „Szląsko niegdyś 
do polskich królów należało, 
/Miastami i zamkami od dawna 
jaśniało, / Wydając światłych 
ludzi rozmaitych stanów: / Wo-
jowników, uczonych, pobożnych, 
kapłanów […]”12. 

W literaturze przedmiotu 
spotykamy kilka różnych termi-
nów wędrówki Stęczyńskiego 
po Śląsku oraz ziemi kłodzkiej – 
wymieniane są lata: 1844, 1845, 
1851. Według niektórych bada-
czy, jak np. Jacka Kolbuszewskie-
go, polskiego literaturoznawcy  
i badacza twórczości Stęczyńskie-
go, liczne przesłanki wskazują  
na to, że zwiedzał ten region  
w roku 185113. 

Śląskie peregrynacje Stę-
cz y ń s k i e g o zaowocowały 
dwoma utworami. Pierwszy  
z nich – „Sudety, jako dalszy ciąg 
poematu Tatry w 24 pieśniach” – 
zdaniem historyków literatury 
powstał tuż po odbyciu ślą-
skiej wędrówki, a więc w latach  
50. XIX wieku, drugi, zatytuło-
wany „Śląsk. Podróż malownicza 
w 21 pieśniach” napisany został 
dużo później, bo około 1879 
roku14. I choć w obu dziełach 
występuje ta sama problematy-
ka, to, ponownie cytując J. Kol-
buszewskiego, „Sudety” i „Śląsk” 
są „[…] dwoma niezależnymi  
i mocno się od siebie różniącymi 

Irena Klimaszewska 

JAK BOGUSZ ZYGMUNT STĘCZYŃSKI  
ZIEMIĘ KŁODZKĄ OPISAŁ…

Bogusz Zygmunt Stęczyński, fotografia wykonana w roku 1885 przez W. Rzewuskiego, 
źródło: www.wikiwand.com/pl/Maciej-Bogusz-Stęczyński
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dziełami”. Jak podkreśla, pierw-
szy poemat rejestruje głównie 
osobiste doznania i obserwacje 
Stęczyńskiego poczynione pod-
czas wędrówki, drugi jest „[…] 
w nieporównanie większym 
stopniu obciążony balastem 
[…] wiedzy pracowicie kompi-
lowanej z różnych źródeł […]”15. 
Dopowiedzmy, że według tego 
badacza „mniej udany „Śląsk” 
napisany został na kanwie „Su-
detów”, z czym zgadzają się też 
inni literaturoznawcy16.

Oba wspomniane poema-
ty kilkadziesiąt lat czekały  
w rękopisach zanim dotarły  
do szerokiego grona odbiorców. 
Pierwszy w druku pojawił się 
poemat „Śląsk”, wydany w 1949 
roku. Edycji dokonał Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich, uzyskując 
na to przedsięwzięcie dotację  
z Ministerstwa Ziem Odzyska-
nych, a przygotowania do druku 
podjął się Franciszek Pajączkow-
ski (1905 -1970), historyk teatru, 
bibliotekarz, jak też dyrektor Bi-
blioteki Ossolineum we Lwowie, 
a potem we Wrocławiu. Poemat 
„Sudety” czekał na wydanie  
o wiele dłużej, bo aż do lat  
80. XX wieku.

Podstawą do przedstawienia, 
oczywiście jedynie w zarysie, opi-
sów miejsc odwiedzonych przez 
B. Z. Stęczyńskiego podczas po-
bytu na ziemi kłodzkiej, posłu-
żyło autorce niniejszego tekstu 
pierwsze wydanie17 poematu 
„Śląsk”, gdzie zamieszczone zo-
stały strofy poświęcone Kłodzku, 
Dusznikom, zamkowi Homole, 
Górom Stołowym, Kudowie oraz 
Kaplicy Czaszek w Czermnej. 
Spodobają się nam, mieszkań-
com regionu, te wierszowane 
opisy, bo Stęczyński zachwyco-
ny mijanymi okolicami nie raz, 
nie dwa dawał temu wyraz. Jego 
przekazy nacechowane są niekła-
manym zachwytem, zarówno dla 
stworzonych przez naturę dzieł, 
jak i dla tych, które swe powsta-
nie zawdzięczają pracy ludzkich 
rąk i umysłu, choć z pewnością 
niektórych czytelników może 
razić pewien rodzaj egzaltacji 
poety, różnego rodzaju dydak-
tyczne wstawki, czy też czasem 
nieporadny, a nawet nieudolny, 
język wypowiedzi. 

Dopowiedzmy jeszcze tyl-
ko, że prezentowana tu edycja 
poematu „Śląsk” nie jest pełnym 
wydaniem, przechowywanego  
w zbiorach Biblioteki Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich  
we Wrocławiu, rękopisu. Ten bo-

wiem jest znacznie obszerniejszy. 
W trakcie przygotowania tekstu 
do druku zdecydowano się pew-
ne partie poematu uszczuplić 
(m.in. opisy niektórych miej-
scowości lub różnego rodzaju 
dywagacje autora), redukując 
je niekiedy z kilkudziesięciu  
do kilku zaledwie wersów. Tak 
stało się m.in. w przypadku opisu 
zamku Homole - relacja poświę-
cona historii tej budowli, licząca 
pierwotnie 118 wersów, w edycji 
z 1949 roku ograniczona została 
do zaledwie sześciu18. Bardziej 
wnikliwy i zainteresowany tema-
tem czytelnik, dzięki funkcjonu-
jącemu w formie cyfrowej rękopi-
sowi, może bez trudu porównać 
pierwotny zapis i jego edycję  
i tym samym poznać usunięte 
przez wydawcę fragmenty.

P r z e c h o d z ą c  d o  p r e -
zentacj i  opisanych pr zez  
B. Z. Stęczyńskiego w poemacie  
„Śląsk. Podróż malownicza…” 
miejsc i obiektów położonych 
na ziemi kłodzkiej, trudno nie 
zacząć od uwagi, że pomimo 
nie zawsze pochlebnych opi-
nii badaczy na temat stylistyki 
jego utworów, potrafił on w te-
legraficznym skrócie, używając 
często jedynie kilkunastu wer-
sów, poinformować czytelnika  
o historii i ciekawostkach mija-
nych okolic. Jak zaznacza wspo-
mniany już tu F. Pajączkowski: 
„Do napisania „Śląska” przystą-
pił autor z dużym przygotowa-
niem i oczytaniem. Zapoznał 
się z szeregiem źródeł polskich 
i niemieckich”19. Rzeczywiście, 
nie można nie dostrzec, że poeta 
odrobił lekcję historii okolic (choć 
czasem nie uniknął błędów czy 
nieścisłości), przez które wędro-
wał. Tak też jest i w przypadku 
strof poświęconych Kłodzku,  
w których dostrzegamy lako-
nicznie przedstawione, wybrane 
wątki z przeszłości miejscowości.

„Oto miasteczko Kładzko 
przyjemność nam czyni, / Ozdo-
bione murami wysokiej świąty-
ni…” – zaczyna Stęczyński swo-
ją relację o mieście, zwracając 
oczywiście uwagę na domi-
nującą nad nim twierdzę: „Nad 
miasteczkiem warownia panuje 
zuchwale, / Rozłożona szeroko 
na wysokiej skale, / Którą Fry-
deryk Drugi wystawić rozkazał /  
I za najlepszą twierdzę na Śląsku 
uważał. / Na której ukończenie 
przez skutek wymiarów / Blisko 
pięć milionów wyłożył tala-
rów, / Aby żadnym sposobem 
nie była zdobytą, /Bezpieczną  

i we wszystkie wygody obfitą”.  
W jego wierszowanym opisie 
miasta czytelnik znający dzie-
je grodu nad Nysą, bez trudu 
rozpozna nawiązanie do jednej  
ze starych kłodzkich legend o po-
wstaniu Kłodzka: „Zamek ten, co 
na twierdzę później zamieniony, 
/ Miał być przez Lucjusza wo-
dza wystawiony, / Który swymi 
Rzymiany te strony zdobywał / 
I jakiś czas szczęśliwie zwycię-
stwa używał”. Nadmienia też 
Stęczyński o rzece Nysie, zwanej  
w tekście Niszawą, która: „[…] 
pod zamkiem bystro sobie pły-
nie, / Otacza miasto, potem znika 
na równinie”. 

B. Z. Stęczyński ubolewa 
nad niemieckim panowaniem  
w Kłodzku, mieście w którym 
wszak niegdyś „[…] siedzieli  
i czescy, i polscy książęta […]”, 
poświęcając na te refleksje kil-
kadziesiąt wersów. I choć ma 
świadomość tej wielowiekowej 
niemieckiej dominacji, stanow-
czo i dumnie odnotowuje: „A my, 
chociaż okryci cudzymi nazwa-
mi, / Żyjemy i będziemy zawsze 
Słowianami”. To poszukiwanie 
polskości na zwiedzanych przez 
siebie terenach Śląska, ta wielka 
patriotyczność Polaka Stęczyń-
skiego widoczna jest na każdym 
kroku, co w latach powojennych 
uznano za szczególną wartość 
poematu. Jak pisał w 1949 roku 
wspomniany już kilkakrotnie  
F. Pajączkowski: „Zasługą jego 
jest to, że poszukiwał on wszę-
dzie śladów polskości. Teza Stę-
czyńskiego, że ziemia śląska jest 
bezsprzecznie polską, ma dziś 
specjalną swoją wymowę”20, choć 
oczywiście recenzent podkreślał 

też inne walory dzieł Stęczyńskie-
go, jak chociażby wspominaną 
wartość dokumentalną rysun-
ków.

Zawitał Stęczyński i do Dusz-
nik-Zdroju, a raczej, jak pisze 
„[…] do Duśnika, słynnej okolicy  
/Z kąpieli mineralnych i koziej 
żętycy, / Z ziół, traw tłustych,  
a nawet z dobroci leczenia/ 
Organów oddechowych, kata-
rów cierpienia…”, informując 
czytelników poematu, a tym 
samym może i przyszłych kura-
cjuszy o dobroczynnym wpływie  
na zdrowie dusznickich wód mi-
neralnych: „[…] co dla wszystkich 
ludzi poświęcone, / Są od maja 
do końca września otworzone”. 
Same zaś Duszniki to: „[…] mia-
steczko ładne i przyjemne latem, 
/Szczyci się świątyniami, pocztą, 
magistratem […]”. 

Szczególnie wiele wersów 
poświęcił Stęczyński spotkane-
mu w Dusznikach, rezydującemu 
na Wzgórzu Rozalii (zwanym też 
Górą Kapliczną) pustelnikowi, 
który: „Wyszedł do nas, powitał 
pokojem, / Przyjął skromnym 
posiłkiem i skromnym napojem/ 
I okazał swą radość, że zwiedza-
my kraje / Zalewane niemczyzną! 
Rękę nam podaje […]” i którego 
postać, podczas kilkugodzinnej 
konwersacji, zrobiła na podróż-
niku duże wrażenie: „Poznaliśmy, 
że znawca, że to mąż uczony,  
/Który pewnie doświadczył nie-
wdzięczności świata, / Tu sobie  
w samotności ciche pędzi lata! 
[…] / Nie boi się rozboju, bo  
w ubóstwie żyje, / Pieniędzy 
żadnych nie ma, z niczym się 
nie kryje”. Jak zauważył Stęczyń-
ski, pomimo tego widocznego 

Publikacja w zbiorach Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej

Strona tytułowa rękopisu poematu „Śląsk. 
Podróż malownicza…”, w zb. Biblioteki 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
sygn. 3424 I, źródło: Dolnośląska 
Biblioteka Cyfrowa 



29Ziemia Kłodzka nr 315-317/kwiecień-czerwiec 2022

niedostatku dusznicki eremita: 
„Pogodę ma na czole, w ustach 
prawdy słowo, / Sędziwy, a zdaje 
się rozkwitać na nowo”.

Owym pustelnikiem był 
brat Laurentius (właśc. Johann 
Eifler), pochodzący z Łużyc tkacz, 
mieszkający w pustelni od 1819 
do 1860 roku21, co ciekawe, za-
interesowany polską literaturą, 
na co B. Z. Stęczyński od razu 
zwrócił uwagę: „Ale na drugiej 
półce książki spoczywały, / Któ-
re miał dla rozrywki i dla Bożej 
chwały. / Było tam pismo święte, 
Kronika Bielskiego, / Kochanow-
ski, Drużbacka, i poszarpanego 
/ Zielnika widzieliśmy – bo nam 
pokazywał […]”. 

Podczas wizyty na Wzgórzu 
Rozalii Stęczyński wykonał znany, 
reprodukowany w publikacjach, 
rysunek znajdującej się tam ka-
plicy Trójcy Świętej oraz pustelni 
(dziś domek pustelnika już nie 
istnieje), o czym również poin-
formował w tekście: „My domku 
wraz z kaplicą zdjęliśmy rysunek 
/ Wdzięczni, unosząc z sobą tę 
pustelnię miłą, / W której się kilka 
godzin przyjemnie spędziło”. 

 Z Dusznik być może, bo są 
co do tego pewne wątpliwości22, 
udał się B. Z. Stęczyński na pobli-
skie wzniesienie Gomoła, chętnie 
odwiedzaną, szczególnie przez 
kuracjuszy z Dusznik-Zdroju, 
atrakcję turystyczną, gdzie po-
dziwiał ruiny zamku Homole, co 
w publikacji, po wspomnianych 
wyżej cięciach wydawcy, odnoto-
wano zaledwie kilkoma wersami: 
„[…] ujrzeliśmy na wysokiej skale 
/ Humel, zamek odwieczny, co się 
okazale / Rozwija, jak czarodziej, 
uroczo przed nami, / Witając ma-
lowniczo swymi zwaliskami”.

Tuż pod tą lakoniczną re-
fleksją na temat zamku Ho-
mole odnajdujemy, znacznie 
„obfitsze”, wersy poświęcone 
Kudowie-Zdrój. Jak zauważy-
my, nie szczędzi poeta miłych 
słów pod adresem miasteczka: 
„Oto w zmianie okolic wita nas 
Kudowa, / Z położenia swojego 
przyjemna i zdrowa; / Zaszczy-
ca się miłymi dziełami natury,  
/Przez równiny piaszczyste  
i piaszczyste góry, / Na których 
rosną lasy, skały i kamienie, /A na-
wet wężykami płynące strumie-
nie”. Oczywiście pisze Stęczyński  
o występujących w uzdrowisku 
wodach „[…] żelazisto-ziem-
no-alkalicznych, / Używanych  
do picia w rzeczach skrofulicz-
nych, / W cierpieniach pęche-
rzowych lub utracie soków, 

[…]”, udziela wskazówek do-
tyczących potraw i produktów 
spożywczych, których powin-
no się stanowczo unikać, chcąc 
odnieść dobroczynny wpływ  
ze stosowanych tu kuracji: „Ale 
chociaż natura tych wód tak ła-
skawa, /Tak przyjazna dla ludzi, 
ma stałe swe prawa: / Nie wolno 
jadać tłustych mięsiw, legumi-
ny, / Korzeni, sałat, wędlin, gę-
sin i słoniny […], / Bo się temu 
wszystkiemu wody sprzeciwia-
ją!” i wymienia te, które służą 
zdrowiu: „Lecz mleko i śmieta-
na wielce zalecona, / A nawet 
jajecznica nie jest zabroniona,  
/Kaczki, kury i szynki lub mięso 
wołowe / I mięsa z leśnych stwo-
rzeń są smaczne i zdrowe”. Jak 
podkreśla, dopiero zastosowanie 
diety oraz, co ważne, pozbycie 
się, przynajmniej na czas pobytu 
w uzdrowisku, wszelkich zmar-
twień spowoduje, że przebyte 
kuracje: „Przywracają choremu 
zdrowie, humor miły, / Lekkość, 
krzepkość, wesołość i spokojną 
tkliwość, / I słodkie rozrzewnienie 
i słodką szczęśliwość”. Kończąc 
wizytę w miasteczku, poeta za-
pewnia, że Kudowa: „[…] bogata 
w dzieła przyrodzenia, / Godną 
jest odwiedzenia, godną uwiel-
bienia, / Bo nigdzie nie wygląda 
jednako i nudnie. / Ma łazienki, 
kąpiele i leczące studnie […]”.

Kilkanaście wersów poematu 
poświęca Stęczyński Górom Sto-
łowym, a raczej znanej wszystkim 
sympatykom tych gór, znajdu-
jącej się na Szczelińcu Wielkim 
kilkunastometrowej skale, zwa-
nej Fotelem Pradziada. Jak pisze, 
Góry Stołowe: „Malowniczym  
do siebie nęcąc położeniem,  
/Witają nas ogromnym, dziwacz-
nym kamieniem. / To sobie Stołek 
Dziada od skał odłączony, / Nie 
mając przy sobie drzew i gór za-
słony, / Stoi, dumne swe czoło 
podnosząc wysoko, / Jak gdyby 
sobą przepaść zasłaniał głęboką. 
/Bo chociaż są poręcza, by pa-
trzyć w parowy, / Nie można się 
nachylić, bo zawrotu głowy / Do-
staje się na owej orlej wysokości!”. 
Widok z tego popularnego, także 
w czasach Stęczyńskiego, punktu 
widokowego, z którego można 
podziwiać panoramę Sudetów, 
zrobił na poecie duże wrażenie, 
bo oto, co zarejestrował: „Lasy 
jakby w zapadłej widać głębo-
kości, / A jodły, co swą grubość 
i wysokość mają, / Zaledwie 
się małymi drzewkami wyda-
ją. / Człowiek, patrząc wokoło, 
wpada w zachwycenie / I z po-

dziwienia w podziw, z myślenia 
w myślenie”.

Kolejny, ostatni już uwzględ-
niony w poemacie obiekt poło-
żony na ziemi kłodzkiej to Ka-
plica Czaszek w Czermnej. „Wieś 
Nemecka Czerwena kaplicą nas 
wita, / Która wewnątrz kościa-
mi ludzkimi okryta. / Właśnie jej 
drzwi otwarte – otóż wstępuje-
my, / Uderza nas rażący widok, 
bo widziemy / Trzy z kości, z cza-
szek ludzkich ołtarze zrobione;  
/I powała, i ściany nimi ozdobio-
ne. / […] Mówią, że pod kaplicą 
jest tysiące czaszek, / Którymi 
tę świątynię ubrał ksiądz Toma-
szek”. Stęczyński zwraca szcze-
gólną uwagę na spoczywającą 
na ołtarzu czaszkę mężczyzny  
z widoczną dziurą po kuli, przyta-
czając opis jego rzekomej zdrady, 
skutkującej śmiercią: „Mówią, że 
się znajduje tam pomiędzy nimi  
/Kościotrup, co za życia kroki 
zdradzieckimi / Odznaczył się, 
gdy w czasie siedmioletniej 
wojny / Zamyśliwał się czę-
sto, chodził niespokojny, / Aż  
na koniec pokazał Prusakom 
tę drogę, / Którą dostać się 
mogą, by przynieśli trwogę,  
/ I klęskę Austriakom […]”. 
Historia ta23 daje poecie po-
wód do potępienia zarówno 
złego uczynku: „Otóż tego 
zbrodniarza widzieliśmy kości  
/ I doznaliśmy wstrętu i nieprzy-
jemności”, jak też, po raz kolejny, 
do podkreślenia swojego wrogie-
go stosunku do niemieckich rzą-
dów na tym obszarze: „Może są-
dził, że Prusak uciskać nie będzie 
/ Polaków, gdy Śląsk cały dla sie-
bie zdobędzie? / Lecz się grubo 
omylił, bo któryż to Niemiec / Nie 
był, nie jest, nie będzie dla nas 

cudzoziemiec. / A tym bardziej 
Prusacy, co niedobitkami / Zostali 
spod Grunwaldu będąc Krzyża-
kami. / A tych panów Krzyżaków 
zgromił orzeł biały. / Był to zakon 
napastny, rozwiązły, zuchwały…”. 
Ten krytyczny stosunek B. Z. Stę-
czyńskiego do Niemców, jak już 
wspomniano, dostrzec można  
w wielu miejscach poematu. 
Jego autor często podkreśla, że 
wędrując po Śląsku, przemie-
rza dawne słowiańskie i polskie 
ziemie. W wieku XIX, a więc  
w okresie budzenia się polskiej 
świadomości narodowej, zwłasz-
cza na terenach Górnego Śląska, 
nie dziwi ten jego „[…] jeden 
niezmienny cel: poszukiwanie 
Polski”24. 

Napisałam ten niewielki tekst 
jako wyraz uznania dla człowieka, 
którego pragnieniem było po-
zostawienie po sobie dowodu, 
że nie na darmo żył, jak to ujął,  
„na tym pięknym świecie”  
i który liczył głęboko, że ktoś tę: 
„[…] mozolność moją rozpatrzy, 
rozmiłuje się w tych pieśniach  
i oceni moje chęci i trudy”25. Pra-
gnęłam przypomnieć „śpiewaka- 
podróżnika”, jak o sobie mawiał, 
wspomnieć niestrudzonego włó-
czykija, który podczas swoich 
wielomiesięcznych wędrówek nie 
raz, nie dwa bywał głodny, zmar-
znięty i nie jeden nocleg spędził 
pod gołym niebem, a mimo to 
podążał dalej… Napisałam ten 
niewielki tekst, bo nie sposób nie 
docenić takiej pasji i jej efektów, 
jak też nie przychylić się do proś-
by samego B. Z. Stęczyńskiego, 
który skromnie upraszał, aby 
czytelnicy „nie poniewierali tej 
jego mozolnej pracy”26.

Publikacja w zbiorach Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej

Fotel Pradziada, rysunek B. Z. 
Stęczyńskiego zamieszczony w poemacie 
„Sudety…”
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Z kolei niemieckie źródła podają jeszcze inny powód śmierci mężczyzny, którego czaszkę 
z dziurą po kuli odnajdujemy w kaplicy. Owa czaszka miała należeć do właściciela młyna 
w Czermnej, Josefa Martintza (pisownia powtórzona za autorem artykułu), który stał  
na czele lokalnego buntu mieszkańców Czermnej niezadowolonych, po zakończeniu 
wojny 7-letniej, ze zmiany granic i przejście pod  panowanie Prus. Martinetz został, jako 
prowodyr, zastrzelony przed swoim młynem i pochowany pod murem cmentarnym. Kiedy 
zbudowano Kaplicę Czaszek, ks. W. Tomaszek kazał wykopać jego kości, a czaszkę z dziurą 
po kuli umieścić na ołtarzu kaplicy, zob. W. Mader, „Die Schädelkapelle von Tscherbeney”, 
„Die Grafschaft Glatz. Zeitschrift  des Glatzer Gebirgsvereins” Jg. 3: 1908, Nr. 4, s. [53]-54.
24. F. Pajączkowski, dz. cyt., s. XXIII.
25. B. Z. Stęczyński, „Śląsk. Podróż malownicza…”, s. [1].
26. Tamże, s. 5.    

Przypisy:

Kłodzko, rysunek B. Z. Stęczyńskiego zamieszczony w poemacie „Śląsk. Podróż 
malownicza…”

Kaplica i pustelnia w Dusznikach-Zdroju, rysunek B. Z. Stęczyńskiego zamieszczony  
w poemacie „Śląsk. Podróż malownicza…”
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Pierwsze wzmianki o istnie-
niu kościoła w Skrzynce pojawiły 
się wraz z informacją o tutejszych 
dobrach lennych w XIV wieku  
i sędziostwie w XV w. Skrzynka 
(Heinzendorf) była wsią parafial-
ną już w 1360 roku, do której na-
leżała wieś Rogówek (Werdeck). 
W 1571r. parafią zarządzali pro-
testanci, początkowo podlegając 
parafii Radochów (Reichenstain), 
a pod koniec XVI w. posiadali już 
własnego pastora. W wyniku 
działań wojny trzydziestoletniej 
w 1623 roku kościół rzymsko-ka-
tolicki odzyskuje świątynie. Wieś 
przestaje być wsią parafialną,  
w XVII i XVIII w. świątynia otrzy-
muje status kościoła filialnego, 
podlegając parafii w Lądku 
- Zdroju (Bad Landeck), póź-
niej należąc do Trzebieszowic 
(Kunzendorf ). Przynależność  
do parafii w Lądku - Zdroju trwała  
do 1857 r., kiedy to dzięki sta-
raniom landgrafini Henrietty 
von Fürstenberg, parafia w He-
inzendorf została erygowana, 
przyjmując ponownie w granice 
probostwa wieś Werdeck. Prze-
prowadzono prace remontowe 
świątyni i budowę nowej plebanii 
w kierunku południowo-zachod-
nim od kościoła. Pierwszym pro-
boszczem został ks. Anton Tscho-
pe, który był proboszczem w la-
tach 1857-1884. Nagrobek jego 
zachował się przy zachodniej 
stronie frontonu kościoła. Zmarł  
w 27 roku kapłaństwa. Na-
stępcą był ks. August Klesse, 
który proboszczował w l. 1884 - 
1914. Ostatnim proboszczem 
od 01.10.1914 do 1946 r. był 
ks. Joseph Beck, który wyje-
chał ostatnim transportem 
z wysiedleńcami na zachód. 
Skrzynka była wsią parafialną  
do czasu zakończenia II woj-
ny światowej, i zamieszkiwali 
ją głównie katolicy. Po 1945 
r. kościół utracił miano parafii 
i stał się kościołem filialnym 
Parafii Rzymsko -  Katolickiej  
p.w. Św. Andrzeja Apostoła.  
w Trzebieszowicach. 

Zgodnie z opisem kroni-
karza ks. Kurta Zimmermana 
(ur.1892, zm.1948) - probosz-
cza z Trzebieszowic, murowany 
kościół orientowany powstał 
przed rokiem 1591 na miejscu 
starego drewnianego kościoła 
na wzgórzu, który został wznie-

siony przez protestantów,  
a wymieniany był po raz pierwszy  
w dokumentach wizytacyjnych 
w 1560 r. i 1631 r., gdzie wzmian-
kowano o wezwaniu kościoła 
św. Bartłomieja, który posiadał 
trzy dzwony, ołtarze boczne  
i był otoczony kamiennym mu-
rem na planie owalnym. Okres  
XVI w. przynosi rozwój sztuki 
renesansu, zapoczątkowanej  
we Włoszech. Formy jej zauwa-
żalne są w bryle budynku: ma-
sywna, krępa wieża z cebulowa-
tym bębnem, zwieńczona iglicą  
z krzyżem papieskim, (kościół 
również posiada krzyż papieski 
na końcu kalenicy prezbiterium), 
szerokie i płytkie prezbiterium, 
krótka nawa, oraz przybudówka 
zaokrąglona od strony prezbi-
terium, w której mieściła się 
loża kolatorska. W I poł. XVIII w.  
pod wpływem baroku - nowe-
go stylu w architekturze, kościół 
zaczęto barokizować. Sztuka 
ta polegała na wykorzystaniu 
ludzkiej zmysłowości do celów 
religijnych, światopoglądu teo-
centrycznego. Kościół otrzymał 
nowy cebulowaty hełm na wieży 
pokryty gontem. Styk prezbite-
rium i loża patronacka zostały 
przebudowane, i założono nowy 
jednolity dach kryty dachówką. 
Wnętrze, prawdopodobnie ze 
względów finansowych, otrzy-
mało prosty wystrój elewacji, co 
wyróżnia proces barokizowania 
kościołów w Hrabstwie Kłodz-
kim. Z uwagi na rozmaitość 
ornamentyki, i bogatej szaty, 
fundatorem nowego wizerunku 
kościoła była zapewne rodzina 
Wallisów, posiadająca dobra 
ziemskie w Skrzynce i majątek 
Steinhof, gdzie ich herb umiesz-
czony jest na łuku tęczowym  
od strony prezbiterium. W 1894 
r. wieża kościelna zastała trafiona 
przez piorun, i uległa częściowe-
mu spaleniu, a sam pożar został 
w czas zahamowany, co pozwo-
liło uniknąć zniszczenia prezbi-
terium i naw. Po odnowie wieży, 
dobudowano również kruchtę 
wejściową (babiniec) od stro-
ny północnej. Remont elewacji 
wieży przeprowadzono w 1937 
roku, rok przed powodzią, która 
nawiedziła wieś. Dalsze zabiegi 
wzbogacania wystroju kościoła 
nastąpiły w XIX w. Zakupiono  
w 1888 r. nowe organy me-

chaniczne (napędzane przez 
kalikanta, obecnie elektrycznie  
przez dmuchawę),wykonane 
przez wybitnego organmistrza 
Josepha Luxa z Lądka - Zdroju, 
które zastąpiły wówczas stare 
organy (zagubione fisharmonie  
w I I  poł.  XX w.) .  Prospekt 
-  marmor yzacja jasnobrą-
zowa, różowa. Chór wielo-
rzędowy, za nawą główną - 
drewniany, jasnobrązowy, wy-
konany w kształcie podkowy,  
w centrum ujęte organy, nad 
nimi drugi chór jednorzędowy 
tzw. Hühnerstall (kurnik).

Ołtarz główny pochodzi  
z 1650 roku, o imitacji jasno-
brązowej, różowej, zielonej  
z detalem białym i złoceniami. 
Drewno-polichromia, rosnący  
na profilowanych cokołach, prze-
chodzący po bokach w wolty.  
Na nim cztery kolumny, trzy 
nisze. W środkowej Madonna  

z Dzieciątkiem Jezus i berłem, po 
bokach dwaj Biskupi. Powyżej na-
czółek z obrazem Św. Walentego, 
zwieńczony krzyżem greckim, 
(w centrum ujęty), w asyście  
po prawej  stronie rzeźba  
św. Katarzyny z atrybutami: koło 
i miecz, patronki nauk filozoficz-
nych, kolejarzy, po lewej stronie 
rzeźba Św. Barbary, z atrybuta-
mi: kielichem i wieżą, patronki 
budowniczych, umierających, 
górników. Ornamentyka składa 
się ze stylizowanej wici roślin. 
Zdobna banderola pod obra-
zem świętego z napisem Altare 
privilegiatum (ołtarz uprzywile-
jowany), wiąże się odprawianiem 
mszy świętej za dusze zmarłych. 
Sam termin „uprzywilejowany" 
oznacza ołtarz, na którym spra-
wowanie Eucharystii zasadni-
czo wiązało się z otrzymaniem 
jakiś odpustów, nadawanych 
przez Stolicę Apostolską czy  

Ks. Bartosz Tusiński 

KOŚCIÓŁ P. W. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W SKRZYNCE

Kościół św. Bartłomieja w Skrzynce - wygląd obecny

Kościół św. Bartłomiea w Skrzynce - zdjęcie archiwalne
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z pozwoleniem na odprawianie 
specjalnych mszy wotywnych 
przy danym ołtarzu.

Ostatnie renowacje ołtarza 
przeprowadzane były w 1862 
roku i w 1921 r. Ta ostatnia przez 
Leo Richtera z Lądka - Zdroju.  
Na uwagę zasługują freski 
sklepienia w prezbiterium.  
W centrum Św. Bartłomiej  
z nimbem i aniołem, trzymający 
nóż jako atrybut jego męczeń-
skiej śmierci, patron rzeźników, 
budowniczych, introligatorów,  
po stronie południowej Św. 
Monika, przedstawiona jako 
madonna w welonie, trzymają-
ca krucyfiks i księgę z nimbem, 
matka Św. Augustyna, patronka 
matek, wdów, kobiet zamężnych.  
N a  p ó ł n o c n e j  s t r o n i e  
Św. Agnieszka z barankiem  
w nimbie, patronka ogrod-
ników, narzeczonych i dzie-
wic.  W absydzie prezbite -
rium zawieszony jest obraz 
patrona misj i  kościelnych  
Św. Franciszka Ksawerego, na-
uczającego na wzgórzu. Jest 
patronem misji katolickich.

Drewniana ambona z heł-
mem akustycznym, aniołem 
trzymającym tablice dziesięciu 
przykazań ze wskazaniem na IV, 
jako najważniejsze, oraz duchem 
świętym w postaci gołębicy nad 
pulpitem kazalnicy. Ambona  
z wizerunkami czterech aposto-
łów, i Dobrym Pasterzem jest 
oddzielona kolumnami. Prawy 
ołtarz boczny z centralnym ob-
razem Św. Antoniego z Padwy, 
wzywanym w przypadkach rze-
czy zagubionych, doktor kościo-
ła, patron dzieci, zakonów, narze-
czonych. Po bokach znajdziemy 
mniejsze obrazy w półokrągłych 
ramach w układzie pionowym, 
z lewej od góry Św. Barbary,  
u dołu Św. Katarzyny. Natomiast 
po prawej stronie umieszczone 
są dwa obrazy świętych korony 
czeskiej z dynastii Przemyślidów, 
do których ziemie te należały. 
U góry wizerunek Św. Ludmiły, 
która przedstawiana jest jako ko-
bieta w średnim wieku z gałązką 
w prawej dłoni i lewą uniesioną 
w modlitewnym geście, ubrana 
w skromne książęce szaty z bia-
łą przepaską i koroną na głowie. 
Jest patronką Czech, nawróco-
nych, wdów oraz problemów  
z teściami. Dolny obraz ukazuje 
Św. Wacława - wnuka Św. Lud-
miły i księcia Czech, w szatach 
królewskich i z chorągwią w pra-
wej dłoni z wizerunkiem herbu 
korony czeskiej: czarny orzeł 

na białym tle. Św. Wacław jest 
patronem Czech. Ołtarz zwień-
czony obrazem Matki Boskiej  
z ok. XVII w. 

Lewy ołtarz boczny, z ob-
razem Św. Anny z córką Marią 
podczas nauki z książką, patron-

ki matek wdów, piekarzy i mał-
żeństw, ukoronowany obrazem 
Św. Katarzyny. Ołtarze boczne: 
drewno- polichromia.

Ostanie prace remontu ele-
wacji zostały przeprowadzone  
w 1984 r. Wówczas wieża ko-

ścielna otrzymała nowe tynki 
i odświeżono wszystkie ściany 
zewnętrzne.. Gruntowny remont 
z powodu groźby zawalenia bu-
dynku przeprowadzono w 2010 
r. Zostały wykonane prace dekar-
skie wraz z elewacją wieży ko-

Ołtarz główny w kościele św. Bartłomieja w Skrzynce

Cenotaf ufundowany przez ks. Bartosza Tusińskiego, upamiętniający wszystkich zmarłych mieszkańców wsi Skrzynka.
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ścielnej. Wnętrze kościoła zostało 
wzbogacone nowym sufitem nad 
nawą główną (na którym widnia-
ło malowidło Wniebowstąpienia 
Pana Jezusa) i odświeżeniem 
ścian w prezbiterium. W 2012 
roku przeprowadzono prace 
porządkowe starych nagrobków 
mieszkańców Heinzendorf, któ-
rych upamiętnia wspomniany 
niżej cenotaf. Dokonano również 
odwodnienia kościoła, w całości 
wyprowadzając wody gruntowe 
i opadowe poza obręb murów 
kościelnych. Jesienią 2012 r. 
cmentarz parafialny zyskał nowe 
ogrodzenie oraz został uprzątnię-
ty z części drzewostanu. Wiosną 
2013 r. przeprowadzono ostatni 
etap remontu elewacji kościo-
ła. Pomalowano na kolor żółty 
zewnętrzną część prezbiterium, 
absydy nawy i kruchty. Wymie-
niono również ławki, przywiezio-
ne ze zlikwidowanego kościoła  
w Holandii, w dolnej kondygna-
cji  kościoła, przytwierdzając je  
do wylanej nowej posadzki 
wraz z podestem. Stara drew-
niana okazała się spróchniała 
ze względu na to, że leżała  
na starej posadzce ceglanej. 
Wymieniono 1 filar pod chórem 
znajdującego się po prawej stro-
nie ołtarza bocznego. Odnowio-
no poza tym lamperie w koście-
le, podłoga zyskała nowe deski,  
a brama wejściowa do kościo-
ła została odrestaurowana  
i pomalowana w kolorze fasady 
kościoła. Postawiono nowy krzyż 
misyjny.

Kościół do 1944 roku po-
siadał trzy dzwony, obecnie 
pozostał jeden centralny, dwa 
pozostałe zostały skonfisko-
wane na cele wojenne. Jeden  
ze skonfiskowanych dzwonów, 
odlany w 1758 roku u kłodzkie-
go ludwisarza Ignacego Lorge, 
nie został przetopiony i znajduje 
się w niemieckiej miejscowości 
Thurnau Oberfranken. Obecnie 
znajduje się jeden średni dzwon 
na środkowym dźwigarze, odla-
ny w 1926 r. z napisem Grogges 
Glatz.

Kościół upiększają figury 
świętych i obrazów. Jednym  
z najstarszych jest obraz z okolic 
Wilna - ikona z ok. XVII w., przed-
stawiająca Serce Pana Jezusa, na-
malowane na snycersko wystyli-
zowanej desce. Obraz Teofania 
Mojżesza (nad kratami w sieni) 
namalowany został w 1800 r.  
W prezbiterium obrazy Matki Bo-
żej i Św. Józefa z Dzieciątkiem 
Jezus, patrona ludzi pracy. Obraz 
Jezusa Chrystusa, z napisem Der 
Fride sei mit euch (Niech pokój 
będzie z Wami) - znajduje się  
za ołtarzem głównym. 

Chrzcielnicą została wyko-
nana z piaskowca z marmuro-
wą misą. Na konsoli: Serce Pana 
Jezusa, Serce Maryi, Matka Boża 
z Dzieciątkiem Jezus, Św. Bartło-
miej, Św. Alojzy Gonzaga patron 
kleryków i św. Jana Nepomucen 
strzegący od powodzi, Matki Bo-
żej Różańcowej, Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem, Św. Teresy pa-
tronki pisarzy, matek, chorych, 

i Pieta z Jezusem. Czternaście 
obrazów drogi krzyżowej z 1889 
autorstwa Jozefa Mullera z Ber-
lina. Wszystkie rzeźby i obrazy 
pochodzą najprawdopodobniej 
z lokalnego warsztatu śląskiego, 
wykonane w duchu baroku lu-
dowego w XVIII i XIX w. z drewna 
polichromowanego. 

Kościół wpisany jest do re-
jestru zabytków drogą decyzji 
PRN nr 1978 z dnia 22.12,1971. 
Jest w ścisłej strefie konserwa-
torskiej „A”, w strefie „K” ochrony 
krajobrazu, w którą włączona 
jest cała wieś i jej otoczenie.  
W obrębie kościoła znajduje się 
zabytkowa, wykonana z piaskow-
ca grupa krzyżowa z płaskorzeź-
bą Św. Franciszka Ksawerego 
(u podstawy z cytatem z Pisma 
Świętego (J.3,16-18.), zwień-
czona na szczycie figurami Św. 
Marii Magdaleny, Matki Boskiej  
i Św. Salomei lub Św. Jana 
(brak jednej z figur), wspartych  
na dwóch kolumnach w stylu 
jońskim. Rzeźba znajdująca się 
przy dawnej północnej bramie 
wejściowej została wykonana  
w 1867 r. w pracowni Bacha we 
wsi Konradów (Konradswalde).  

Wieś Św. Bartłomieja posia-
da trzy zabytkowe kapliczki słu-
powe, dwa krzyże piaskowcowe  
na cokole, figurę św. Jana Ne-
pomucena z piaskowca, oraz 
pochodzącą z XIX w. kaplicz-
kę, ufundowaną przez rodzi-
nę Heinzów (odrestaurowana  
w 2005 r.  przez  Hainza) .  
Do dnia dzisiejszego zachowały 

się nieliczne przykościelne pły-
ty nagrobne mieszkańców wsi 
Heinzendorf i Werdeck. Pozo-
stałe uległy zniszczeniu w II poł.  
XX w.. Za wschodnią ścianą pre-
zbiterium postawiony został  
z inicjatywy fundatora Barto-
sza Karola Tusińskiego Ceno-
taf, upamiętniający wszystkich 
mieszkańców wsi Hainzendorf, 
uroczyście poświęcony w dzień 
odpustu dnia 24.08.2012 roku  
z wymownym napisem Α i Ω, 
EGO SUM RESURRECTIO ET VITA 
(Ja Jestem zmartwychwstanie i 
życie) i DE MORTUIS NIL NISI 
BENE ( o zmarłych nic, chyba 
że tylko dobrze), oraz w języku 
polskim i niemieckim: Pamięci 
tych, którzy z wiary i nadziei 
na zmartwychwstanie, tu żyli  
i w miłości Bożej zostali połą-
czeni.

Pro b o s zc zow i e  Pa ra f i i  
p. w. Św. Andrzeja Apostoła  
w Trzebieszowicach po 1945 
roku: Ks. Leon Chrystowski 
1945-1947, Ks. Ludwik Mucha 
1945-1951, Ks. Michał Lewicki 
1951-1961, Ks. Zbigniew Sze-
liga 1961-2000, Ks. Krzysztof 
Jankowiak 2000-2003, Ks. Anatol 
Sachajdak 2003-2009, Ks. Marek 
Wasztyl 2009-2014, Ks. Ryszard 
Pasieka 2014

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

renowacje  antyków
sztukaterie  artystyczne
wystroje  lokali

Jarosław  Radomski
PRACOWNIA  ARTYSTYCZNA 
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Tegorocznej jesieni mija  
50 lat od uchwalenia przez Zgro-
madzenie Generalne UNESCO 
„Konwencji o ochronie światowe-
go dziedzictwa kultury i natury”, 
na mocy której ustanowiono listę 
obiektów dziedzictwa kulturo-
wego i dziedzictwa naturalne-
go o „wyjątkowej powszechnej 
wartości” dla ludzkości (1972). 
Działanie tej konwencji wypełnia 
zadania UNESCO jako wyspecja-
lizowanej jednostki, powołanej 
przy ONZ w 1945 r. i ukierun-
kowanej przede wszystkim  
na wspieranie współpracy 
międzynarodowej w dziedzi-
nie kultury, sztuki i nauki oraz  
na wzbudzanie szacunku dla 
praw człowieka, bez względu 
na kolor skóry, status społeczny  
i religię. Właściwością Światowe-
go Dziedzictwa jest prezentacja 
różnorodności kulturalnej i bo-
gactwa natury wszystkich regio-
nów świata, a obiekt wpisany  
na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO zostaje uznany  
za wspólne dobro ludzkości.  
Z tego względu obiektom tym 
przynależna jest szczególna 
opieka, mająca na celu ich za-
chowanie dla przyszłych pokoleń. 
Obowiązek sprawowania owej 
szczególnej opieki spoczywa 
na Państwach – Stronach Kon-
wencji. Dziś na Liście Świato-
wego Dziedzictwa znajdują się 
1154 obiekty w 167 państwach,  
w tym: 897 obiektów kultury,  
218 przyrodniczych i 39 obiektów 
o charakterze mieszanym kultu-
rowo-przyrodniczym. 

Jako humanistka – widzą-
ca w dziedzictwie kulturowym 
potężny fundament tożsamości, 
mentalności i systemu wartości 
człowieka – ogromnie doceniam 
gwarancję otoczenia opieką tych 
wszystkich miejsc i obiektów, 
które budują swoisty genotyp 
ludzkości. Jednakowoż, jako me-
nadżerka dziedzictwa kulturo-
wego, w ślad za dr Dominikiem 
Ziarkowskim z Katedry Turystki 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Krakowie, dostrzegam 
ekonomiczny potencjał miejsc 
wyróżnionych obecnością  
na Liście Światowego Dziedzic-
twa. Nobilitacja i prestiż, jaką nie-
sie ze sobą pozycja na tej Liście, 

stanowi bowiem dla potencjal-
nego turysty silną identyfikację 
obiektu, jako miejsca wyjątkowo 
atrakcyjnego turystycznie, któ-
rego ponadprzeciętną wartość 
(artystyczną, historyczną, archi-
tektoniczną, krajobrazową etc.) 
zweryfikowało i swoją powagą 
potwierdza UNESCO. Tym samym 
światowy autorytet w ocenie 
wartości dziedzictwa kulturo-
wego, jakim stało się UNESCO  
za sprawą przyjętych i stosowa-
nych kryteriów oceny, nadaje wy-
różnionym przez siebie obiek-
tom rangę niekwestionowanych 
atrakcji turystycznych, które  
po prostu należy odwiedzić. Ów 
walor promocyjny przekłada się 
na większą frekwencję miejsc  
i obiektów UNESCO w porówna-
niu z miejscami niewyróżnionymi 
tym tytułem. 

Zależność między rozmiesz-
czeniem obiektów UNESCO  
na świecie, a popularnością 
kierunków destynacji tury-
stycznych dostrzega i analizuje  
m.in. dr Ziarkowski. Zauważa on, 
że „regiony najbardziej zasobne 
w dobra wpisane na Listę Dzie-

dzictwa, stanowią jednocześnie 
najbardziej popularne cele wyjaz-
dów”1, a także wymienia przykła-
dy miejsc, których odwiedzalność 
zwiększyła się (czasem nawet 
kilkukrotnie) po ich wpisaniu  
na Listę Dziedzictwa: chińska 
Dolina Jiuzhaigou, wpisana  
na Listę w roku 1992, zwiększy-
ła frekwencję z ok. 10 tys. osób 
rocznie na pocz. lat 90. XX w., 
do ok. miliona osób w 2010 r., 
a kopalnia srebra w Iwami Gin-
zan (na wyspie Honsiu w Japo-
nii), wpisana na Listę w 2007 r. 
z frekwencją ok. 15 tys. osób 
rocznie, w ciągu 4 lat od wpisu 
zwiększyła frekwencję do miliona 
osób rocznie2. Ziarkowski przy-
tacza również kilka czołowych 
atrakcji turystycznych Europy, 
znajdujących się od lat na Liście 
UNESCO, i których frekwencja li-
czona jest w milionach: Katedra 
w Kolonii – ok. 9 mln osób, pałac 
Schönbrunn w Wiedniu – 8 mln 
osób, Luwr – 7 mln osób (dane 
na 2011)3. 

Perspektywa zwiększenia fre-
kwencji osób odwiedzających za-
bytki ziemi kłodzkiej jest równie 

kusząca, co możliwa do zrealizo-
wania. Jeśli do waloru ogromnej 
promocji atrakcji turystycznej  
za pomocą Światowej Listy Dzie-
dzictwa UNESCO dodamy istot-
ny walor, jakim jest gwarancja 
ochrony takiego obiektu – otrzy-
mujemy przepis na miejsce/za-
bytek/obiekt, który z jednej stro-
ny jest otoczony opieką z myślą  
o przyszłych pokoleniach,  
z drugiej zaś – za sprawą dużej 
frekwencji zwiedzających – jest 
zdolny do samofinansowania 
zarówno siebie, jak i – pośred-
nio – sporej populacji pokole-
nia obecnego. Nie dziwią więc,  
a wręcz zasługują na aplauz, 
starania Muzeum Papiernictwa, 
uwieńczone jesienią 2019 roku 
wpisem dusznickiego młyna 
papierniczego na listę infor-
macyjną UNESCO, stanowiącą 
akt zgłoszenia przez  Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego kandydatury tego 
zabytku techniki do wpisania  
na Listę UNESCO. Ten wielolet-
ni proces wymaga współpracy 
z podobnymi młynami papierni-
czymi u naszych zagranicznych 

Joanna Stoklasek-Michalak 
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sąsiadów, zgodnie z aktualną 
polityką UNESCO, preferującą 
wpisy transgraniczne. Kiedy już 
młyn papierniczy w Dusznikach 
znajdzie się na Liście UNESCO 
(czemu mocno kibicuję), stanie 
się jedną z 4 stosunkowo blisko 
usytuowanych atrakcji turystycz-
nych, wyróżnionych tym tytułem. 
Turyści, zwabieni na Dolny Śląsk 
rekomendacją UNESCO, oprócz 
młyna w Dusznikach będą mie-
li możliwość zwiedzenia Hali 
Stulecia we Wrocławiu i dwóch 
Kościołów Pokoju – w Jaworze  
i w Świdnicy. 

I choć wydawać by się mogło, 
że to imponujące na tle innych 
regionów Polski zagęszczenie 
obiektów UNESCO w południo-
wej części Dolnego Śląska było-
by wystarczające, to jednak nie 
wyczerpałoby ono potencjału 
turystycznego, jaki ma ziemia 
kłodzka i jej okolice. Wciąż nie-
wystarczająco wykorzystanym 
potencjałem jest bowiem no-
wożytna architektura militarna, 
upamiętniająca potężny konflikt 
zbrojny Europy w XVIII w., w wy-
niku którego hegemonia Austrii 
została ostatecznie pokonana 
przez Prusy. Twierdze śląskie, 
wzniesione lub zmodernizowane 
przez króla Prus Fryderyka II, sta-
nowią moim zdaniem wyjątkowy 
pomnik historii, która zmieniła 
polityczny układ sił ówczesnej 

Europy. Dwie fortece z łańcucha 
twierdz strzegących ówczesnej 
granicy prusko-austriackiej,  
a mianowicie Twierdza Kłodz-
ko i Twierdza w Srebrnej Górze, 
choćby ze względu na specyfi-
kę położenia i stan zachowania 
zasługują na odrobinę uwagi  
pod kątem możliwości wpisu 
tych obiektów na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. 
Walor historyczny i architekto-
niczny obu twierdz stanowi fun-
dament ich wyjątkowej uniwer-
salnej wartości (ang. Outstanding 
Universal Value), wymaganej 
przez UNESCO od kandydatów  
do wpisu, którzy powinni do-
datkowo spełniać przynajmniej 
jedno z ustalonych kryteriów 
wpisu. Sama procedura wpisu  
na Światową Listę Dziedzictwa 
jest pracochłonna i trwa wiele 
lat. Na pewno nie jest to proces 
liczony w kadencjach sprawo-
wanej władzy, i zapewne z tego 
powodu nie zyskuje on poparcia  
u części lokalnych polityków, 
nastawionych na kadencyjność 
swoich działań. W myśl obecnej 
praktyki UNESCO realizowane są 
wpisy transgraniczne, co dodat-
kowo wydłuża procedurę i gene-
ruje kolejne koszty u kandydatów 
do wpisu. A jednak – na szczęście 
dla dziedzictwa kulturowego – 
gdzieś w Polsce na decyzyjnych 
stanowiskach zasiadają ludzie 

świadomi rangi  powierzonego 
im dziedzictwa, świadomi ran-
gi UNESCO oraz długofalowych 
profitów płynących z symbiozy 
dziedzictwa i UNESCO. Najszyb-
ciej konsumowanym profitem 
jest właśnie wzrost atrakcyjności 
turystycznej, pociągający za sobą 
wymierne korzyści finansowe  
z szeroko rozumianej turystyki.

Moja praca na stanowisku 
Dyrektorki Twierdzy Kłodzko  
w latach 2017-2021 w ogromnej 
mierze poświęcona była trudnej 
kwestii spełnienia warunków 
oraz rozpoczęcia wieloletniej 
procedury wpisu Twierdzy 
Kłodzko na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Studia 
podyplomowe z zarządzania 
dziedzictwem, które podjęłam 
w Międzynarodowym Centrum 
Kultury i  Uniwersytecie Ekono-
micznym w Krakowie w 2016 r. 
(kiedy dyrektorem MCK i jego 
założycielem był ówczesny Prze-
wodniczący Polskiego Komitetu 
ds UNESCO, prof. Jacek Purchla), 
i które obroniłam wiosną 2018 
roku, potwierdziły zasadność 
obranego przeze mnie kursu  
i wywołały tym większą deter-
minację, ograniczoną zasięgiem 
mojej sprawczości na lokalnym 
podwórku. Po początkowej ak-
ceptacji przez Burmistrza Kłodzka 
planów transgranicznego wpisu 
obu ww. twierdz na Listę UNE-

SCO, podjęte przeze mnie wysiłki 
współpracy z Twierdzą Srebrna 
Góra w temacie UNESCO nie zy-
skały aprobaty Ratusza.

Chociaż dziś nie wiem, ja-
kie są aktualne plany Twierdzy 
Srebrna Góra w kontekście 
rozpoczęcia procedury wpisu  
na Listę Dziedzictwa, to kibicu-
ję ewentualnym staraniom sio-
strzanej Twierdzy z Gór Sowich, 
ponieważ cieszy mnie każdy 
przejaw opieki i zrównoważonej 
adaptacji zabytków dziedzictwa 
kulturowego. Łyżką dziegciu  
w tej malowniczej perspektywie 
jest ewentualna sytuacja Kłodzka, 
które – pozostawione poza za-
sięgiem rekomendacji UNESCO – 
będzie ponosić przykre konse-
kwencje ekonomiczne, wynikłe 
ze spadku promocji i turystyki. 
Istnieje bowiem ryzyko, że z ty-
loma miejscami w południowej 
części Dolnego Śląska, w których 
słowo UNESCO jest na porząd-
ku dziennym, Twierdza Kłodz-
ko spadnie ze swojej obecnej 
pozycji na liście top zabytków 
ziemi kłodzkiej. Jako kłodzczan-
ka przyjmuję tę perspektywę  
ze smutkiem, a jako była Dy-
rektorka kłodzkiej Twierdzy –  
z ubolewaniem, że walor jej 
dziedzictwa dla ludzkości został 
zlekceważony.

1. D. Ziarkowski, Znaczenie obiektów dziedzictwa UNESCO, [w:] Folia Turistica, 2012,  
nr 26, s. 59-67, źródło: https://9lib.org/article/znaczenie-obiekt%C3%B3w-dziedzictwa-
unesco-dominik-ziarkowski.y6e94r05 (dostęp 4.06.2022).
2. D. Ziarkowski, Znaczenie obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa Une-

sco dla turystyki. [w:] Folia Turistica, nr 26, 2016, s. 57, źródło: https://www.academia.
edu/19873775/Znaczenie_obiekt%C3%B3w_wpisanych_na_List%C4%99_%C5%9A-
wiatowego_Dziedzictwa_UNESCO_dla_turystyki (dostęp 4.06.2022).
3, j.w.

Przypisy:

Twierdza Kłodzka „Oktober Festung 2018” w Twierdzy Kłodzkiej
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W kwietniu 2022 roku zebra-
liśmy się pod kudowskim Pomni-
kiem Zesłańców Sybiru, żeby  
w Miesiącu Pamięci wspomnieć 
i uczcić naszych rodaków, któ-
rzy cierpieli i ginęli w okrutnej 
antypolskiej operacji NKWD  
w latach 1937 - 1938. W Kudo-
wie mówiliśmy już o tej zbrod-
niczej operacji na spotkaniu  
z przedstawicielami Memoriału 
z Petersburga i w Miesiącach 
Pamięci lat poprzednich. Nie 
zapominamy. W tym roku do-
chodzi jeszcze nowy kontekst, 
jakim jest inwazja rosyjska  
na Ukrainę, z przypominający-
mi tamte czasy okrucieństwami. 
Wielu z nas zadaje sobie pyta-
nie: skąd bierze się bestialstwo 
w zachowaniu wojska w Europie  
w XXI wieku, po straszliwej  
II wojnie światowej? Czy zanika 
pamięć o zbrodniach? Czy spo-
łeczeństwa giną duchowo i inte-
lektualnie, że nie mogą pojawić 
się przywódcy polityczni zdolni  
do rozwiązywania współcze-
snych problemów? Czy wiara 
religijna jeszcze oddziaływuje  
na ludzką moralność, czy już nic 
nie znaczy? Ku czemu zmierza 
świat? 

„Operacja polska NKWD” 
1937-1938

Po wojnie z Rosją Radziecką 
w 1920 roku i zawartym pokoju  
w Rydze, pozostało w Rosji Ra-
dzieckiej, głównie na ziemiach 
ukraińskich za Zbruczem, po-
nad milion Polaków. W spisie 
powszechnym w ZSRR w 1926 r. 
doliczono się 800.000 Polaków, 
ale w spisie powszechnym  
w 1939 r. było już 600.000 Pola-
ków. Co stało się z dwustu tysią-
cami? Stalin i kierownictwo partii 
bolszewickiej dokonali mordu 
"na różnych narodowościach 
tego gigantycznego państwa. 
W latach 1932 -1933, po prze-
prowadzeniu brutalnej przymu-
sowej kolektywizacji rolnictwa 
wprowadzającej kołhozy, nastał 
wielki głód, szczególnie dotknął 
on Ukrainę, gdzie zmarło w mę-
czarniach ponad sześć milionów 
ludzi. Wśród tych ofiar byli także 
mieszkający tam Polacy. Głód nie 
odebrał ludziom resztek nadziei, 
bowiem tliła się jeszcze wiara 
przodków. Stalin i jego bolszewi-

cy sięgnęli po kolejne narzędzie, 
jakim był tzw. Wielki Terror z lat 
1937 - 1938. Chodziło o to, by 
do reszty zniszczyć w ludziach 
jakąkolwiek niezależność, na-
dzieję,że może być inaczej i zła-
mać zdolność do jakiegokolwiek 
oporu. Zaczęło się oskarżeniem 
Polaków o szpiegostwo na rzecz 
Polski. Pojawił się osławiony 
rozkaz Kremla nr 00485 z dnia  
11 sierpnia 1937 r. o przeprowa-
dzeniu czystki wśród Polaków.  
W krótkim czasie gwałtownie 
aresztowano ponad 140.000 
Polaków, z których rozstrzelano 
od razu ponad 111.000 w wie-
ku powyżej 15 - go roku życia. 
Zanim zostali rozstrzelani, byli 
torturowani, łamano im palce, 
kości, zrywano paznokcie, by  
w parodii bolszewickiego śledz-
twa przyznali się do jakiegoś 
lipnego szpiegostwa. Zginę-
li zamęczeni, wielu zesłano  
na Sybir, wiele dzieci poniżej 
15-go roku życia znalazło się  
w domach dziecka, przygotowu-
jących nowych sołdatów.

 „Człowiek jest techniczną 
funkcją ekonomii” 

„Człowiek jest techniczną 
funkcją ekonomii” - tak można 
ująć główną zasadę marksizmu. 
Taki jest człowiek według mark-
sistów. Wybitny filozof rosyjski 
Nikołaj Bierdiajew, dobry znawca 
rosyjskiego komunizmu, dodaje, 
że w tym rozumieniu człowiek 
ma jakby dwa wymiary: wy-

sokość i szerokość, ale nie ma 
trzeciego wymiaru, czyli głębi 
duchowej. Pod tym względem 
komunizm i faszyzm są do siebie 
podobne, w obu systemach życie 
ludzkie jest odhumanizowane.  
W rosyjskim kształtowaniu czło-
wieka doszła jeszcze wyniszcza-
jąca siła przywiązania do impe-
rialnej misji Rosji carskiej, białej, 
czerwonej czy jeszcze innego 
koloru, tak wielka jest ta siła, że 
rosyjska dusza nie może pozbyć 
się ciężaru tej tradycji. To spo-
strzeżenie Bierdiajewa wydaje się 
przekonujące. Mogłaby tę duszę 
uwolnić z tego obciążenia religia, 
zwłaszcza chrześcijańska, ale ko-
ściół rosyjski, czyli prawosławna 
cerkiew popadła również w zależ-
ność od tego absolutystycznego 
państwa. Wiemy o tym z historii, 
a także z doświadczenia, że gdy 
kościół połknie pokusę pieniędzy 
i zaszczytów, to staje się parodią  
i mogą go uratować już tylko 
nowi męczennicy. Ale, kto tak 
bardzo chce być męczennikiem, 
gdy powodzi mu się całkiem nie-
źle? A taka była i jest sytuacja 
rosyjskiej cerkwi prawosławnej. 
Można wodą święconą pokropić 
żołnierzy i ich narzędzia, ale ludzi 
z nich nie będzie.

Historia niezależności cerkwi 
prawosławnej w Rosji jest godna 
uwagi, bowiem wyjaśnia inte-
resujące nas sprawy. Spójrzmy  
na to w lustrze ukraińskim. Ki-
jów jest prawie 700 lat starszy 
od Moskwy, to Kijów przyjął 
chrześcijaństwo w 988 roku  

w rycie wschodnim, bizan-
tyńskim, z Konstantynopola. 
Ukraińską duszę nie formowała 
fatalna siła własnego imperium, 
lecz kozackie poczucie wolności 
i wielkie osobowości hetmanów 
kozackich, takich jak Piotr Kona-
szewicz Sahajdaczny, czy o ko-
zackiej wyobraźni wielki filozof 
ukraiński Hryhorij Skoworoda. 
Rosja i Ukraina miały dwie różne 
drogi historycznego rozwoju. Dla 
przejrzystości omawianej sprawy 
dodajmy, że istnieje na Ukrainie 
Cerkiew Greko-Katolicka, która 
jest kościołem niezależnym  
od cerkwi prawosławnej i liczy 
około 3 milionów wiernych. 
W prawosławiu, kościoły, czyli 
cerkwie narodowe mają nieza-
leżność, tzw. autokefalię. Ruś 
Kijowska - której kontynuatorką  
w prostej linii jest Ukraina - miała 
autokefalię, ale gdy silnym ośrod-
kiem polityczno-wojskowym sta-
ła się Moskwa, Rosja opanowała 
Kijów. To za cara Piotra Wielkiego 
w 1686 r autokefalię zabrano z Ki-
jowa i przeniesiono do Moskwy. 
Gdy w 1991 po rozpadzie ZSRR 
Ukraina odzyskała niepodległość, 
to niepodległe ukraińskie pań-
stwo chciało, żeby prawosławna 
Cerkiew ukraińska była niezależ-
na od Moskwy, czyli miała au-
tokefalię w Kijowie. Co ciekawe, 
autokefalię mają obecnie kościo-
ły narodowe w Rumunii, Gruzji,  
w Serbii, a nawet polska cerkiew 
prawosławna ma autokefalię, ale 
nie ma jej potężna w tradycji, 
świątyniach, ilości parafii prawo-

Bronisław MJ Kamiński 
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sławna cerkiew ukraińska. Nie 
jest łatwo uzyskać autokefalię, 
bowiem do tego potrzebna jest 
jednomyślna zgoda tzw. Pełni 
Prawosławia, czyli wszystkich au-
tokefalii, jakie są na świecie. Veto 
nawet jednej z nich uniemożliwia 
uzyskanie autokefalii. Tymcza-
sem , patriarcha moskiewski 
zapowiedział swoje veto wo-
bec żądań Kijowa. W powstałej 
sytuacji patowej wypowiedział 
się Patriarcha Konstantynopola 
Bartłomiej, bedący kimś w ro-
dzaju papieża dla prawosławia. 
Bartłomiej wydał decyzję w 2018 
r., że prawosławna cerkiew ukra-
ińka w Kijowie ma autokefalię, 
ponieważ miała ją przed 1686 
rokiem i autokefalia zostaje mu 
z powrotem przywrócona. Tak 
Bartłomiej obszedł veto patriar-
chy Moskwy. I co dalej? – To, co 
się teraz wydarzyło pokazuje 
obraz, czym jest cerkiew w wy-
obraźni rosyjskiej i jakie może 
mieć znaczenie w kształtowa-
niu wewnętrznym ludzi. Otóż, 
Prezydent Putin zwołał Radę Bez-
pieczeństwa Federacji Rosyjskiej, 
która postanowiła, że autokefalia 
cerkwi prawosławnej ukraińskiej 
nie może być uznana, ze wzglę-
du na bezpieczeństwo Rosji i Pa-
triarcha Moskiewski nie uznał tej 
autokefalii. Cerkiew prawosławna 
w Rosji stała się więc narzędziem 
polityki państwa totalitarnego  
i jako taka nie może mieć głębo-
kiego religijnego znaczenia dla 
sumienia wyznawców. W wojnie, 
jaka nastąpiła w wyniku inwazji 
rosyjskiej mamy konflikt nie tylko 
o terytorium, ale również mamy 
głębszy wymiar, który wyraził 
prezydent Ukrainy Petro Poro-

szenko. Witając i komentując 
decyzję patriarchy Bartłomieja 
powiedział: „ To wielkie zwy-
cięstwo bogobojnego narodu 
ukraińskiego nad moskiewskimi 
demonami , zwycięstwo dobra 
nad złem”. Interesująco pisze 
na ten temat Grzegorz Górny  
w artykule „Ukraińskie prawosła-
wie od podziałów ku jedności”..  
W przedstawionej historii widać 
ograniczone wpływy religijne 
prawosławnej cerkwi rosyjskiej 
na morale społeczeństwa rosyj-
skiego, a tym samym i na aparat 
państwa rosyjskiego, z wojskiem 
włącznie. Możemy więc mieć 
szerszy obraz przyczyn braku 
humanizmu tak „ operacji pol-
skiej” NKWD w latach 1937-1938, 
jak i w wydarzeniach w świecie 
dzisiejszym. Dobrą wiadomością 
dla świata jest ogólne – nawet 
niespodziewane - przebudzenie 
humanistyczne w świecie, soli-
darność z narodem ukraińskim, 
w którym dostrzeżono obrońcę 
wartości i - jak się zdaje - huma-
nizm doznał wzmocnienia, jakby 
po średniowieczu rzeczywiście 
zabłysło światło Renesansu. 

Ofiara życia 111.000 Polaków 
w operacji antypolskiej NKWD  
i wywózki na Sybir wielu ich 
rodzin, powinna ożywiać naszą 
pamięć narodową w docenia-
niu wiary naszych przodków  
w siłę wartości dla rozwoju osoby 
ludzkiej i humanizmu świata. Tę 
samą miarę trzeba przykładać  
do ducha kultury innych na-
rodów, bowiem dopiero soli-
darność narodów w obronie 
wartości, chroni nasze czło-
wieczeństwo. To powiedziałem  
pod Pomnikiem Zesłańców Sy-

biru i czułem, że słuchano tego 
z uwagą.

Racjonaliści i apokaliptycy

W drodze powrotnej spod 
Pomnika spotkałem mojego 
mądrego przyjaciela Pawła Al-
tera, który znowu pojawił się  
w naszym uzdrowisku. Zrelacjo-
nowałem jemu swoją wypowiedź 
przed Pomnikiem. Paweł powie-
dział: to dobrze, że widzicie wiel-
ki odruch solidarności z Ukrainą, 
ogromny wzrost ducha i podo-
ba mi się spojrzenie na to, jak  
na Renesans po średniowieczu. 
Po chwili milczenia dodał: tyl-
ko nie zapominajmy, że Rosja 
w swojej historii w ogóle nie 
przeżywała Renesansu, czyli 
Odrodzenia, jaki znamy z okre-
su od XIV do końca XVI wieku 
z historii Polski, Włoch i w całej 
Europie. Dodał dobitnie: ale 
Rosja nie przeżyła Renesansu. 
To tak, jakbyś w wieku 10 lat,  
od razu, w ciągu jednej chwili 
stał się człowiekiem dorosłym,  
po trz ydziestce i  do tego 
żołnierzem. Żeby dorosnąć  
i być dojrzałym trzeba przejść 
wiele wewnętrznych zmagań, 
przemian, wzlotów i upadków,  
a przede wszystkim nauczyć 
się cenić wolność własną i czy-
jąś. Trzeba być radykałem, ale 
i poznać granice kompromisu. 
Ukraina poszła inną drogą niż 
Rosja : znalazła się w obszarze 
Renesanu, dzięki między innymi 
wpływom z Polski. Zasłuchałem 
się w to, co mówił Paweł i przy-
pomniało mi się, że sam kiedyś 
pisałem o kozakach Ukrainy, jako 
dzieciach Renesansu. Zapytałem: 

Pawle, a jak ty widzisz to, co się 
teraz dzieje w świeci? Czy masz 
dobre, czy złe przeczucia? W od-
powiedzi przypomniał pewne 
spostrzeżenia pisarzy i filozofów 
rosyjskich XIX i XX wieku, że  
w mentalności rosyjskiej jest 
dosyć silne nastawienie apoka-
liptyczne. Wyraża się ono w prze-
konaniu, że i tak to wszystko się 
zawali i wszystko diabli wezmą, 
a jak już mamy iść na dno, to 
niech upadnie wszystko i wszę-
dzie. Jeśli to spostrzeżenie jest 
prawdziwe, to dzisiejszy świat – 
mówił Paweł- potrzebuje więcej 
odpowiedzialności, dobrej wiary, 
a nade wszystko tego, by nie być 
obojętnym na los wszystkiego, co 
żyje. W tym liczy się siła duchowa 
każdego człowieka. W pewnych 
miejscach na Ziemi – mówił da-
lej – ludzie zwracają się w stro-
nę świata wartości. To właśnie 
ujawnia się teraz na Ukrainie  
w nadzwyczajnym oporze sa-
mych Ukraińców i w tym, że świat 
nie jest obojętny. Nawiązując  
do uroczystości przed pomni-
kiem powiedział, że ofiary 
antypolskiej operacji NKWD 
ostrzegają przede wszystkim 
przed światem antywartości, 
przed obojętnością na zakłama-
nie, odwracanie się plecami od 
czynionego zła, na zasadzie, że 
mnie to nie dotyczy. Po operacji 
antypolskiej NKWD przyszła kolej  
na inne narodowości, jak ukra-
ińska, litewska, fińska i na dalsze 
wielkie zbrodnie. Obojętność kar-
mi świat antywartości. Nadzieją 
ludzkości - wbrew apokalipty-
kom - jest wielka prawda histo-
rii, że na dalszą metę zło jeszcze 
nigdy nie zwyciężyło. 

Uczestnicy spotkania przed Pomnikiem Pomnikiem Zesłańców Sybiru w Kudowie - Zdroju
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Mój dziadek August Gröger, 
urodzony 22.02.1867, poślu-
bił 15.06.1897 Marię Straube  
z Kątów Bystrzyckich, urodzoną 
27.05.1877. Z okazji ich srebrnej 
rocznicy ślubu sfotografował się 
wraz ze swoją 12-osobową ro-
dziną dnia 15.06. 1922 r. Nazy-
wał siebie majstrem murarskim 
i kupcem, jednak sklep - niewielki 
wiejski sklepik „szwarc, mydło  
i powidło" - prowadziła jego 
żona, opiekując się ponadto ich 
dziesięciorgiem dzieci, a także 
pracując w niewielkim gospo-
darstwie rolnym!

Stuletnia fotografia przed-
stawia jubilatów wraz z sied-
mioma synami i trzema córkami. 
W  d r u g i m  r z ę d z i e  s t o j ą  
od lewej: Wilhelm, urodzo-
ny w 1902, pracował jako 
szlifierz szkła w Radebergu/
Saksonia; Martha, urodzona  
w 1908 r., wyszła za mąż za pie-
karza Georga Lasska i mieszkali  
w Bystrzycy Kł. Po utracie ojczy-
zny w Kirchweyhe koło Bremy; 
Paul, urodzony w 1901 roku, tak-
że zarabiał na życie jako szlifierz 
szkła w Ottendorf- Okrilla/Sakso-

nia; Maria, urodzona w 1904 r., 
wybrała na męża rolnika i pra-
cownika tartaku Adolfa Spillera 
z Bolesławowa, po utracie swojej 
ojczyzny los rzucił ich do Pober-
shau w Rudawach; Franz, urodzo-
ny w 1898 r., objął stanowisko 
dozorcy cmentarza w Bystrzycy 
Kł. Po utracie ojczyzny jego ro-
dzina mieszkała w Delmenhorst; 
August, urodzony w 1900 r.,  
z wykształcenia kupiec, miesz-
kał w Mieroszowie/Śląsk; Anna, 
urodzona w 1906 r., związała się 
ze szlifierzem szkła Bernhardem 
Bartschem ze Stronia Śląskiego 
i po utracie ojczyzny mieszkała 
w Wolfach/Schwarzwald; Josef, 
urodzony w 1905 r., szlifierz szkła, 
mieszkał u swojego brata Paula 
w Ottendorf-Okrilla/Saksonia; 
później założył w Monachium 
rodzinę i znalazł pracę u produ-
centa samochodów BMW.

W pierwszym rzędzie od le-
wej: Alfons, urodzony w 1915 r. 
związany z matką, wyuczył się  
w Stroniu Śląskim stolarstwa; po-
legł w Rosji; Ernst (mój ojciec), 
urodzony w 1910 roku, przejął 
po moim dziadku posadę kupca  

i murarza. Pozostał w swoim 
domu mieszkalno-usługo-
wym w Starym Gierałtowie,  
a moja mama zajęła się sklepem.  
Po utracie ojczyzny, po kolejnych 
miejscach zamieszkania w Lipsku, 
a potem niedaleko Bremy, prze-
prowadzili się w końcu w 1967 
roku do mnie, do samodzielnego 
mieszkania w moim nowo wy-
budowanym domu w Wenden 

w okręgu Sauerland.
Charakterystyczne jest to, 

że wszyscy chłopcy wyuczyli 
się zawodu, podczas gdy dziew-
częta pracowały jako służące lub 
pomoc domowa u większych 
rolników, aby nauczyć się pro-
wadzić gospodarstwo domowe 
jako żona i matka oraz zarobić 
na posag.

[Tłumaczyła: Irena Rogowska]

Günther  Gröger 

SREBRNE GODY MOICH DZIADKÓW
W STARYM GIERAŁTOWIE

Rodzina Grögerów w 1922 roku. Stoją od lewej: Wilhelm, Marta, Paul, Maria, Franz, 
August, Anna, Joseph, Alfons. Siedzą: Maria Gröger, Ernst, August.

Mein Großvater August 
Gröger, geb. am 22.02.1867, 
ehelichte am 15.06.1897 Ma-
ria Straube aus Winkeldorf, geb. 
am 27.05.1877, und ließ sich mit 
seiner Familie, die inzwischen 
12 Personen zählte, anläßlich 
der Silberhochzeit am 15.06. 
1922 ablichten.  Er nannte sich 
Maurerpolier und Kaufmann; 
das Geschäft – eine Waarenhan-
dlung, ein „Tante-Emma-Laden“, 
- wurde jedoch von seiner Frau 
geführt, neben ihrer Betreuung 
der zehn Kinder, und sie bear-
beiteten noch eine kleine Lan-
dwirtschaft!

Das hundert Jahre alte Foto 
zeigt das Jubelpaar mit den 
sieben Söhnen und den drei 
Töchtern. 

In der hinteren Reihe erken-
nen wir von links:

 Wilhelm, geb. 1902, arbeite-
te als Glasschleifer in Radeberg/
Sachsen;

Martha, geb. 1908, heirate-
te den Bäcker Georg Lassek und 
wohnten in Habelschwerdt, nach 
dem Verlust der Heimat in Kir-
chweyhe bei Bremen;

 Paul, geb. 1901, verdiente 
sein Geld ebenfalls als Glasschle-
ifer in Ottendorf-Okrilla/Sachsen;

Maria, geb. 1904, wählte als 
Ehemann den Landwirt und 
Sägewerker Adolf Spiller in Wil-
helmsthal; sie verschlug es n. d. 
V. d. H. nach Pobershau im Erz-
gebirge;

Franz, geb. 1898, übernahm 
in Habelschwerdt das Amt des 

Friedhofswärters, n. d. V. d. H. leb-
te seine Familie in Delmenhorst;

August, geb. 1900, erlernte 
den Beruf des Kaufmanns in 
Friedland/Schlesien;

Anna, geb. 1906, verband 
sich mit dem Glasschleifer Bern-
hard Bartsch aus Seitenberg und 
lebte n. d. V. d. H. in Wolfach/
Schwarzwald;

Josef, geb.1905, wohnte als 
Glasschleifer bei seinem Bru-
der Paul in Ottendorf-Okrilla/
Sachsen; später gründete er in 
München eine Familie und fand 
Arbeit beim Autohersteller BMW;

Vordere Reihe von links: 
Alfons, geb. 1915, angelehnt 

an die Mutter, lernte in Seiten-
berg Schreiner; er fiel in Rußland.

Ernst (mein Vater), geb. 1910, 

übernahm den Beruf meines Gro-
ßvaters als Kaufmann und Mau-
rer. Er blieb in dem Wohn- und 
Geschäftshaus in Altgersdorf, 
und nun widmete sich meine 
Mutter dem Laden. Nach dem 
Verlust der Heimat bezogen sie 
nach Stationen in Leipzig und in 
der Nähe von Bremen schließlich 
1967 im sauerländischen Wende-
ner Land bei mir im neuerbauten 
Haus eine Einliegerwohnung.

Es fällt auf, daß die Jungen 
alle beruflich ausgebildet wur-
den, während die Mädchen 
sich als Mägde oder Haushalt-
shilfen bei den größeren Bauern 
verdingten, um die Haushalts-
führung als Frau und Mutter zu 
erlernen und um sich Geld für die 
Aussteuer zu verdienen.

Günther  Gröger 

15. JUNI 1922 SILBERHOCHZEIT MEINER GROSSELTERN
AUGUST UND MARIA GRÖGER IN ALTGERSDORF
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Cyprian Kamil Norwid należał 
do drugiej fali polskiej emigracji 
popowstaniowej. Reprezentował 
inne pokolenie, a także innego 
rodzaju doświadczenie życiowe, 
nieznane tym, którzy opuścili 
Polskę tuż po roku 1831. Choć 
przynależny epoce romantyzmu, 
był pierwszym na polskich zie-
miach poetą poromantycznym – 
tak określił go węgierski badacz 
Jego twórczości György Gömöri1.

Patrzył wszak na Adama Mic-
kiewicza i Juliusza Słowackiego 
oczami postromantycznymi… 
Był przeciwnikiem rewolucji  
i walk zbrojnych, próbował  
za Słowackim wypracować kon-
cepcję duchowej puryfikacji 
myślenia i zmiany mentalności 
Polaków. Jako jeden z nielicznych 
pojmował dzieje diachronicznie, 
sięgając, jak romantycy, do korze-
ni cywilizacji antycznych – Grecji 
i Rzymu...

Poeta podchodził z wielkim 
szacunkiem do cywilizacji sta-
rożytnej Hellady. Jego zdaniem 
kraje antyczne, Ateny i Rzym, były 
wyróżnikiem źródeł europejskiej 
kultury. Przeszłość antycznych 
ruin, wędrówka Odysa, bliska 
było skojarzeniowo losom emi-
granta - pielgrzyma w koncepcji 
Norwidowego człowieka... Odys 
wędrował do rodzinnego domu, 
a pielgrzym Norwida do domu 
Boga, odpokutowując swoje 
grzechy poprzez krzyż. Paradok-
salnie – wędrówka bohaterów 
Homera, zależnych od Bogów 
Panteonu, poprzez zgliszcza  
i ruiny świata antycznego pro-
wadziła Quidama do Jeruzalem, 
kolebki chrześcijaństwa. Bez wy-
tworów myśli Sokratesa i Platona 
nie byłoby koherentnej wędrówki 
bohaterów Norwida.

W skład śródziemnomor-
skiego dziedzictwa wchodzi-
ły zarówno Palestyna, Grecja  
i Egipt, jak i współczesny mu Irak 
i Syria oraz Palestyna jako sadyba 
narodu żydowskiego. Poczesne 
miejsce na mapie Norwidowej 
Europy zajmowało starożytne 
miasto Rzym, późniejsza stolica 
chrześcijaństwa. To Rzym był poj-
mowany jako źródło późniejszej 
ewangelizacji Europy2.

Społeczeństwa częstokroć 
nie doceniały współczesnych 
sobie myślicieli, filozofów, po-
etów, wodzów, którzy przerastali 

je. Poniżano i odrzucano dorobek 
wybitnych osób (casus Norwi-
da) i dopiero pokolenia wnuków 
były w stanie docenić wielkość 
ich myśli.

W wierszu „Coś Ty Atenom 
zrobił Sokratesie”, napisanym  
w styczniu 1856 roku, ukazał 
Norwid stosunek społeczeństwa  
do jednostek wybitnych, glory-
fikowanych dopiero po śmierci:

„Coś ty Atenom zrobił Sokratesie,
 Że ci ze złota statuę lud niesie,
Otruwszy pierwej?...”3

Sokrates, syn kamieniarza  
i rzeźbiarza Sofroniskosa, i aku-
szerki, mieszkający w Atenach; 
tam też nauczał i prowadził 
dysputy z przypadkowymi 
przechodniami na ulicach mia-
sta. Stosował różne metody na-
uczania, dyskursu i argumentacji 
zwane dziś metodą sokratyczną, 
poszukując prawdziwej wiedzy. 
Wykorzystując metodę majeu-
tyczną i elenktyczną dochodził 
do wniosku, że sam nic nie wie, 
po czym oczekiwał od rozmówcy 
pouczenia i dzięki temu poznania 
prawdy. Jako centralna postać 
starożytnej filozofii greckiej, do-
cierał do duszy (psyche) swoich 
rozmówców, badając życie we-
wnętrzne człowieka oraz kosmos, 
w którym dopatrywał się – jak 
Norwid – śladów transcendencji. 
Był więc bliski Norwidowi, któ-
ry poszukiwał poetyckiej formy 
dialogu i zrozumienia przez od-
biorcę, definiując, jak Sokrates, 
prawdę w perspektywie boskiej, 
chrystocentrycznej puryfikacji. 

Śmierć Sokratesa wskutek 
trucizny użytej do egzekucji 
- cykuty (szaleju jadowitego) 
była wielce niesprawiedliwa  
i tak ten, który poszukiwał praw-
dy, nie pozostawił własnych pism. 
Jako twórca tezy „Wiem, że nic 
nie wiem” przeszedł do historii 
światowej myśli filozoficznej bę-
dąc potępionym za wywrotowe 
poglądy i skazanym przez ateński 
sąd ludowy na śmierć.

Wiersz ma charakter rozbu-
dowanej paraleli historycznej. 
Z typowym sobie sarkazmem 
Autor stwierdza, że Dante był 
wygnańcem z rodzinnego mia-
sta Florencji, chowanym w kilku 
miejscach. Podobny los spo-
tkał Krzysztofa Kolumba, Luísa  

dr Piotr Chrzczonowicz 

MOTYWY GRECKIE W TWÓRCZOŚCI CYPRIANA NORWIDA

Cyprian Kamil Norwid

dr Piotr Chrzczonowicz
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de Camõesa, którego grób nisz-
czony był kilkakrotnie przez 
trzęsienia ziemi, Tadeusza Ko-
ściuszkę, który miał dwa groby, 
Napoleona, zmarłego na wygna-
niu oraz Adama Mickiewicza.

Ironia poetyckiego języka 
Norwida skondensowała się 
w losach samego autora, miał 
wszak dwa miejsca pochówku 
we Francji, a Jego symboliczne 
prochy spoczęły w końcu – dzięki 
wdowie po prawnuku Norwida 
śp. Magdalenie Kozarzewskiej, 
prezesowi Towarzystwa Histo-
ryczno-Literackiego w Paryżu  
śp. Leszkowi Talko i mojemu po-
średnictwu – w krypcie wiesz-
czów na Wawelu w 2001 roku.

Jako jedyny polski roman-
tyk sięgał Norwid do źródeł 
filozofii greckiej, pojmowanej 
jako dziedzictwo filozofii świa-
towej. Stawał bowiem zawsze 
po stronie prawdy, którą bezli-
tośnie smagał rodaków w kraju,  
a zwłaszcza na emigracji. Bli-
ski był mu także Platon i jego 
idealizm. Pisząc „Promethidio-
na - rzecz w dwóch dialogach 
z epilogiem” poszukiwał, jak 
Platon, dobra, prawdy i sztuki, 
które pozostaną po śmierci cywi-
lizacji, zbawiając jej dzieje. Tylko 
bowiem dobro i piękno stanowią 
– za Platonem – o świetle praw-
dy, której poszukiwał Norwid, 
tworząc utwory  niezrozumiałe 
i odrzucane przez Jego poko-
lenie, wychowane na strofach 
Mickiewicza i Słowackiego. Au-
tor „Promethidona” pisał przecież  
za Platonem, że „kształtem mi-
łości piękno jest” oraz „Bo pięk-
no na to jest, by zachwycało /  
Do pracy, praca by się zmar-
twychwstało”4.  

Składał więc poeta hołd wiel-
kim filozofom antycznej Grecji, 
blisko było mu do koncepcji 
Platona, ucznia Sokratesa, gdy 
nawiązywał do szekspirowskiej 
idealnej miłości Romea i Julii 
oraz do idei sztuki, która zbawia 
i daje odbiorcy antyczne kathar-
sis, czyniąc go wolnym. Wolność 
bowiem zapewniała ludzkości 
przyjęcie chrześcijańskiej kon-
cepcji zbawienia, które dokonało 
się na krzyżu Zbawiciela.

Poeta podążał śladami an-
tycznych ruin, szukając swojego 
miejsca w dobie mu współcze-
snej. Odbył wycieczki do Pompe-
jów, a tajemnice kultury antycz-
nej Hellady były inspiracją dla 
takich utworów jak wspomniany 
„Promethidion”, „Quidam”, a także 
„Kleopatra”. 

Romantycy gloryfikowa-
li czyn rewolucyjny George’a 
Byrona, który zbrojnie walczył  
o wolność Grecji. Metod tej walki 
poszukiwali autorzy „Konrada” 
i „Kordiana” – Mickiewicz i Sło-
wacki. Norwid zaś, szanując By-
rona jako poetę - rewolucjonistę, 
źródeł owej walki poszukiwał  
w naukach greckich filozofów. 
Nie miecz, nie rewolucja, nie 
krwawe powstania i wojny mia-
ły być kolebką chrześcijańskiej 
Europy, lecz myśl i sztuka, ideali-
stycznie poszukująca istoty bytu 
ludzkiego…

Wielki podziw dla kultury 
greckiej wyraził poeta w wierszu 
„Marmur-biały”. Słowo marmur 
ma w poetyce Norwida sens 
głębszy, zmarmurzyć znaczyło 
tu upamiętnić i ocalić od zapo-
mnienia. Wiersz rozpoczyna apo-
strofa do pięknej Grecji i jej barda 
Homera, który fal egejskich lazur 
uwiecznił heksametrem. Poszu-
kiwaniu formy mistrza Homera 
towarzyszą wybitne postacie 
antycznej Grecji, zasłużone dla 
jej dziejów: Fidiasz - wybitny 
rzeźbiarz, Tucydyd - polityk  
i wódz ateński, twórca morskiej 
potęgi Aten, polityk Cymon, 
święty Arystyd z Aten - apologeta  
z II wieku n.e., autor Apologii 
zredagowanej w języku greckim 
oraz bogini sztuki, rzemiosła, mą-
drości i literatury – Atena (zwana 
tu z rzymska Minerwą).

Apostrofy pełne zachwytu  
i poszukiwania mistrzowskich 
strof antycznej Grecji odnajdu-
jemy we wspomnianym wierszu:

 
 „Grecjo piękna!... twe dziwiąc 
ramiona z marmuru
I-serce…pytam: co się też stało  
z Homerem,
 Który cię śpiewać  z gwiazdami 
do chóru?”
 /.../
 „Fal egejskich, bijących w heksa-
metr o skałę –
 Rytmem klasku ich rzeknij – za-
pisz, w piany białe!”
/.../        
 „ ...Oh! Pani,
 Błękitno-oka, z równym profilem 
Minerwy...”5 

Ów zachwyt oraz nostal-
gia za utraconym antycznym 
porządkiem i harmonią sztuki, 
architektury, jak też poetyckiej 
strofy towarzyszą poecie, któ-
ry borykał się z formą i cierpiał  
z powodu braku akceptacji przez 
współczesnych mu odbiorców. 
Będąc piewcą personalizmu 
chrześcijańskiego i literatury 

wartości, powracał do śladów 
wielkiej spuścizny antycznej 
Grecji, z tęsknoty za jej formą  
i wręcz z adoracją jej istoty. Kon-
tynuator platońskiego piękna  
i idealizmu zmarmurzał ciągłość 
dziejów, budując mosty łączące 
dawne z nowym...

Innym przejawem greckich 
zainteresowań Norwida jest po-
emat „Epimenides”, który powstał 
w drugiej połowie 1854 roku. 
Utwór składa się ze wstępu pi-
sanego prozą  i liczącej 242 wersy 
części poetyckiej. Główny boha-
ter to kreteński poeta szaman, 
aktywny według Platona i Solona 
około 595 roku p.n.e. Istnieje wy-
raźna koherencja pielgrzymich, 
tułaczych losów Epimenidesa  
i Norwida.

Jak podaje Halkiewicz-Solak: 
„Gomulicki odczytuje poemat 
jako parabolę losu autora po 
powrocie z Ameryki do Europy”6.  

Poeta z jednej strony kryty-
kuje kult archeologii, z drugiej – 
poprzez architekturę – łączy 
spójnie obie epoki. Pisał Jacek 
Trznadel „Czas jako continuum 
przypomina tu złoża geologiczne 
i także - archeologiczne. Nic to 
niespodziewanego u pisarza, 
który tak był wrażliwy na arche-
ologię (...), na architektoniczne 
nawarstwianie stylów, w których 
odbijały się epoki”7.

Norwid wyraźnie identyfikuje 
się jako poetycki pielgrzym i po-
lityczny emigrant, niezrozumiany 
za życia, pragnąc – jak Horacy 
exegi monumentum – wzniesie-
nia się poprzez swoją twórczość 
ponad przeciętność, na szczyt 
Olimpu, który dla Greków był, 
jest i będzie symbolem świet-
ności antycznej sztuki.

„A kto me pieśni, kiedyś rzucane 
zza świata,
I pobite jak starych urn dzika 
mogiła,
Złoży duchem: jedna z nich będzie, 
i skrzydlata
 Co się nazywa popiół, lecz zwie 
się i siłą.
 /.../
Sam do pióra się wezmę /....-
Nieba jej poślę, gdy na Olimp 
wnijdę...”8

„W drugiej części poematu 
„Epimenides” Byron pojawia 
się jako mąż opatrznościowy 
nowożytnej Grecji (...). W ziemi 
Homera, który dał Europie za-
razem pierwszy Epos, jak i jego 
wzorzec, będzie to nie tyle two-

rzenie, ile wskrzeszanie uśpionej, 
heroicznej tradycji.

W dziewiętnastowiecznej 
Grecji nowożytna Epopeja zre-
alizuje się w zwycięskiej walce  
o wolność. Norwid jednak 
nie podkreśla wkładu Byrona  
w militarne sukcesy powstań-
ców, akcentuje natomiast jego 
wysiłki, zmierzające do oży-
wienia zapomnianych warto-
ści, do odrodzenia moralnego 
Greków”9.

Był Norwid niejako postro-
mantycznym pozytywistą, zwo-
lennikiem tezy, że nie rewolucje 
i powstania zmienią europejski 
ład, a myśl i filozofia, z podzi-
wem patrzył w stronę eposów 
Homera, poezji Byrona, czy losów 
Epimenidesa.

Ofiara przebłagalna tytuło-
wego bohatera poematu w cza-
sie panującej w Atenach zarazy 
przypomina hebrajską Paschę, 
ofiarę z baranków, zapowiadają-
cą w Nowym Testamencie ofia-
rę Baranka Bożego, który przez 
śmierć zgładził grzechy świata. 
Opisuje ją Ewangelia św. Jana  
w słowach Jana Chrzciciela: „Na-
zajutrz ujrzał Jan Jezusa idące-
go do siebie i rzekł: Oto Bara-
nek Boży, który gładzi grzechy 
świata”10.

Epimenides jest zapowiedzią 
ewangelicznego Dobrego Paste-
rza, spaja i łączy parabolicznie 
dzieło kreteńskiego filozofa  
z dziełem Chrystusa.

Żaden z polskich wieszczów 
romantycznych nie kojarzył tak 
i nie widział ciągłości dziejów 
cywilizacji i sztuki, jak czynił  
i opisywał to Norwid, łącząc 
dzieło antycznej cywilizacji, w 
tym Hellady i Rzymu, z kodek-
sem Starego i Nowego Testa-
mentu....

Podobnie w poemacie 
 „A Dorio Ad Phrygium” podmiot 
liryczny – pielgrzym i wędrowiec 
przez wieki – zwraca się myślą  
w stronę Olimpu, symbolu trwa-
nia kultury helleńskiej, wędruje 
jak Odys przez ruiny Hellady, 
zręby cywilizacji Egiptu, aż  
w stronę Izraela, w stronę stolicy 
nowego świata, gdzie narodził 
się Mesjasz. 

Muza Hellenów jest w tekście 
dostojna w formie, metaforycznie 
określona córą czasów, „odpo-
wiednie dająca rzeczy słowo”. 

Kondycja człowieka to od-
wieczna wędrówka przez ruiny 
Grecji, Egiptu piramidy, aż wer-
tykalnie ku niebu, które stanowi 
przestrzeń nieśmiertelną dla od-
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pokutowującej grzech pierwo-
rodny duszy....

Stawia Norwid fundamental-
ne pytanie: kim jest człowiek – 
wytworem antycznej harmo-
nii, która zapisała złote zgłoski  
w architekturze i poematach, czy 
stworzonym Adamitą dźwigają-
cym krzyż, uczestnicząc w ofierze 
Mesjasza. Takie połączenie świata 
dawnego ze współczesnym jest 
indywidualnym tworem Norwi-
dowej poetyki.

 (...) „cóż jest człowiek ?
 Człowiek jest to ktoś, co sobie idzie
/---/
Stoi z dala zamyślony bocian
Był w Egipcie, wrócił od piramid:
Faraonów nędzę znając duma
O robaczku, o wężu... i o człowieku!”11

Frygia znana była jako staro-
żytny kraj w Azji Mniejszej, poło-
żony pomiędzy Lydią a Kapado-
cją, w zachodniej części Anatolii 
(dzisiejsza Turcja). Jej mieszkańcy 
byli związani z morzem. Frygijska 
sztuka wywarła ogromny wpływ 
na kulturę grecką. Bogini Kybele 
wprowadzała Dionizosa w mi-
steria. Frygijczykiem był Parys, 
syn Priama. 

Kraina ta była najszybciej 
ewangelizowana spośród regio-
nów świata grecko-rzymskiego. 

W czasach o wiele później-
szych czapka frygijska stała się 
symbolem wolności Ameryka-
nów podczas wojny o niepod-
ległość, a ponadto rewolucji 
francuskiej. 

Norwida fascynowała archi-
tektura oparta na proporcjach  
i symetrii, której szukał w swojej 
poetyce, zmagając się z językiem 
poezji, częściowo przynależnej 
romantyzmowi, a jednak współ-
czesnej. Umiłowanie porządku 
w sztuce to podziw dla doryc-
kiego stylu architektonicznego 
z okresu VII-VI wieku p.n.e. Jego 
przykładem jest słynny Partenon, 
świątynia poświęcona Atenie, 
udekorowana przez Fidiasza,  
a także trzy inne greckie świą-
tynie – Hery, Posejdona i bogini 
Ceres.

„Obecność dorium i phry-
gium jest zgodne z Norwidową 

teorią dialektyki historycznej, 
według której nic nowego nie 
rodzi się bez oporu – takie jest 
prawo wieczne”12.

Człowiek, alter ego podmiotu 
lirycznego, spaja antyczną prze-
szłość ze współczesnością.

Wędruje metaforycznie jak 
bocian z dalekiego Egiptu, przy-
wołując wielkość i nędzę potęgi 
faraonów. Staje się współuczest-
nikiem i wędrowcem  na planie 
boskiej Odysei, podziwiając 
harmonię sztuki mieszkańców 
Hellady. Wędrówka podmiotu 
lirycznego przez epoki, wyda-
rzenia, systemy religijne, kulturę 
łączy dzieje antyczne z prawdą 
zapisaną na kartach Biblii.  
W poemacie Norwida, Egipt  
i piramidy, Grecja, która ujmuje 
pięknem Apollina i znajduje się 
pod opieką Muz oraz boskiego 
Parakletosa, zapowiadającego 
Ducha Świętego, przypomina, 
zdaniem Autora, o ingerencji 
Boga w historię ludzkości.

Mojżesz, Salomon, Józef  
i bezimienny Żyd są zapowiedzią 
ofiary dokonanej przez Chrystu-
sa na krzyżu, wcielonego Syna 
Bożego, który odkupił ludzkość.

W pewnym sensie owa 
wędrówka przez dzieje tworzy 
pojęcie eschatologii i nieśmier-
telności duszy ludzkiej, a także 
sakralizuje sztukę antycznej Hel-
lady, Rzymu, Izraela i Palestyny 
jako miejsca sadyby narodu 
wybranego. Myśli antyczne  
i chrześcijańskie tworzą sym-
biozę dokonującej się Odysei 
dziejów, a motywy doryckie 
i frygijskie współtworzą ten 
proces w sztuce, architekturze, 
malarstwie, poezji, słowie, myśli 
i religii. Homerowska wędrówka 
tworzy nową Norwidowską Ody-
seję zbawienia, dając rodzajowi 
ludzkiemu klucz do wieczności.     

„Grecja była znaczącym mo-
tywem w polskiej myśli historio-
zoficznej i politycznej13.”

Kraj w niewoli tureckiej przy-
pominał Polskę, umęczoną i zwa-
ną przez romantyków Jerozolimą 
Narodów....

Norwid był więc filhellenem – 
we własnym pojęciu. Jak wielu 
Europejczyków, których żywo 

1. G. Gomori, Norwid o Mickiewiczu –  spojrzenie poromantyczne [w:] Studia Norwidiana, 
Lublin 1983, t. 1, s.71.
2. por. M. Inglot, Norwidowa Europa [w:] Kategoria Europy w kulturach słowiańskich. 
Red. T. Dąbek-Wirgowa, A. Z. Makowiecki, Warszawa 1992, s. ?
3. C. Norwid, Pisma wybrane, wybór i objaśnienia J. W. Gomulicki, Warszawa 1968, t. 1, s. 295.
4. Norwid, tamże, t. 1, s. 295–296.
5. tamże, s. 180–181.
6. G. Halkiewicz-Sojak, Byron w twórczości Norwida, [w:] Studia Norwidiana, Lublin 
1987-1988, t. 5-6, s. ?

7. J. Trznadel, Czytanie Norwida, Warszawa 1978, s. 34.
8. Norwid, dz. cyt., t. 2, s. 53–54.
9. Halkiewicz-Sojak, dz. cyt., s. 78.
10. Ewangelia według świętego Jana 1, 29, [w:] Biblia to jest Księgi Starego i Nowego 
Testamentu na język polski przełożona przez Ks. Jakuba Wujka, Lipsk 1838, s. ?
11. Norwid, dz. cyt., t. 2, s. 243–244.
12.  B. Gajowska,  A Dorio Ad Phrygium Norwida, [w:] Legnickie Studia Teologiczno-
-Historyczne, r. 7/2008, nr 1(12), s.82–83.
13. Halkiewicz-Sojak, dz. cyt., s. 15.

Przypisy:

Gre cjo pięk na!... Twe dzi wiąc ra mio na z mar mu ru

I ser ce, py tam: co się też sta ło z Ho me rem,

Któ ry cię uczył śpie wać z gwiaz da mi do chó ru?

Gdzie jego grób lub cha ta? Mów cho ciaż by szme rem

Fal egej skich, bi ją cych w hek sa metr o ska łę —

Ryt mem kla sku ich rzek nij — za pisz w pia ny bia łe!

Wdzięcz na Gre cjo! A co się i z Fi dja sem sta ło,

Któ ry cię uczył ki bić wy gi nać do stoj nie

I stą pać, jako bogi, du chem czu jąc cia ło?

Czy on w wię zie niu prze padł? Mi le jad czy na woj nie?

Te mi sto kles, Tu cy dyd, Cy mon... czyż ska za ni?!

Gre cjo, a co się z słod kim Ary sty dem sta ło,

Któ ry-ć prze ba czać uczył, cier piąc, jak wy gna ni?

A sta ry Fo cjon, bi twę co wy gry wa z chwa łą,

Nim mu po da wasz tru cizn... A So krat??...

 ...Oh! Pani

Błę kit no oka, z rów nym pro fi lem Mi ner wy!

Stąd to zwa li ska two je są, jak ty, na dob ne,

Wita się je z ra do ścią, a że gna z tę sk no tą,

Ro sa mi oper lo ne rwąc fi joł ki drob ne,

Je dy ne, co łza wie ją tam... i ro sną poto. 

Marmur biały

Cyprian Kamil Norwid

i szczerze obchodziła wolność 
Grecji, podziwiał kulturę an-
tyczną i tak jak oni pragnął, by 
Grecja odzyskała wolność – w 
podziwie za wkład cywilizacyjny 
jaki dała dziejom świata. Archi-
tektoniczne i literackie dzieła 
Hellady sprawiały, że poeta 
czuł się dziedzicem, spadko-
biercą cywilizacji antycznych 
Greków. Łączył to dziedzictwo 
europejskie – jako jedyny –  
z chrześcijańską koncepcją świa-
ta. Przemierzając myślą drogi 
antycznej, helleńskiej kultury 

uważał, że stanowi ona zasiane 
przed wiekami ziarno, które wy-
dało plon poezji, architektury, 
wiary w piękno i sprawiedliwość, 
i z którego wyrósł krzew winny, 
Zbawiciel narodu wybranego  
a zarazem Syn Boży. Chrystocen-
tryzm pojmował dosłownie (nie 
jako metafizyczną grę światów  
w poezji Słowackiego i Mickiewi-
cza) i definiował jednoznacznie – 
jako źródło odbudowy dziejów 
i cywilizacji współczesnej mu 
Europy. 
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Przygotowania do tej rozmo-
wy rozpocząłem od powszechnej 
wyszukiwarki internetowej. Dru-
karka szybko „rozgrzała się”, wy-
rzucając kolejne kartki z długiej 
listy artystycznych dokonań mo-
jego rozmówcy. Jego filmografia 
może imponować! Reżyser, sce-
narzysta, laureat wielu nagród. 
Jeden z tych, dzięki którym film 
dokumentalny ma swoje należne 
miejsce w historii polskiego kina. 
Podejmował niechciane i zapo-
mniane tematy, często okiem 
kamery dotykał skomplikowa-
nych zmagań z historią, zwłasz-
cza polsko-niemieckich trudnych 
rozliczeń z przeszłością. Intereso-
wali go Westerplatczycy i Albert 
Forster, Powstańcy Wielkopolscy 
i Artur Greiser, rządca Warthegau, 
stracony publicznie na poznań-
skiej Cytadeli, Ziemie Zachodnie 
z ukochanym Kłodzkiem, gdzie 
trafił po wojnie i niemiecki literat 
Gerhart Hauptmann, kończący 
swój żywot w polskich już Kar-
konoszach. Z wszystkich jego 
filmów bije profesjonalizm twór-
czy, poparty głęboką wiedzą, 
niemal detektywistyczną pracą 
badawczą i zgromadzoną doku-
mentacją. No i szczęście, które  
w tej profesji mieć trzeba, gdy 
odkrywa się, a potem okiem 
kamery powraca do zdarzeń  
z przeszłości. Na taśmie filmowej 
rejestrował wielu świadków hi-
storii. Gdyby nie on, wielu spraw 
nigdy nie poznalibyśmy…

Jak zaczęła się Pana 
przygoda z filmem?

Jeszcze jako uczeń gimna-
zjum i liceum im.Chrobrego  
w Kłodzku lubiłem pokazywać 
się na estradzie i scenie.

Po co? 

Chciałem zaimponować 
swojej dziewczynie Krystynie, 
do której także „uderzał” kolega 
z naszej klasy, Rysiek. Wystawi-
łem w szkole „Niemców” Krucz-
kowskiego, byłem kierownikiem 
artystycznym zespołu i rywala 
obsadziłem w roli… Jurysia - 
pijaka. Zneutralizowałem go 
skutecznie, sam zagrałem oczy-
wiście antyfaszystę Petersa. Był 

rok 1950, dla mnie pierwsze, do-
rosłe spotkanie z problematyką 
niemiecką. Rok później zrobiłem 
„Wodewil warszawski” , co spo-
wodowało mój ostry konflikt  
z ojcem. Zabronił mi nawet dzia-
łalności artystycznej, bo zbliżała 
się matura. Zamieszkałem przez 
to w szkolnej bursie. Ta działal-
ność miała mi pomóc w dostaniu 
się do szkoły filmowej w Łodzi. 
Było to już przemyślane z mojej 
strony, bez żadnego szpanerstwa 
wobec dziewczyny. Rok 1951 
to nie tylko oklaski w szkole  
za wystawione sztuki ale i jeden 
wielki stres – matura, śmierć ojca, 
choroba matki, egzamin w Łodzi 
zdałem, ale nie przyjęto mnie  
do „filmówki” z braku miejsc. 
Dostałem się za drugim razem,  
w roku 1953 . Po wojsku, ale za to 
od razu na drugi rok. Na Wydziale 
Reżyserii PWSTiF w Łodzi trafi-
łem na naprawdę wspaniałych 
ludzi. Profesor Wanda Jakubow-
ska, człowiek wybitny, pedagog 
o wielkiej klasie. Kontakt z nią 
miał ludzki wymiar. Choć wcale 
nie musiała, przeznaczała swo-
je filmowe honoraria na pomoc 
wszystkim studentom nasze-
go roku, bo żyło się naprawdę 
biednie. Dziś o takich zachowa-
niach się nie słyszy. O tym, że 
zająłem się filmem dokumental-
nym, zdecydował mój kontakt  
z prof. Jerzym Bossakiem, filmow-
cem, dokumentalistą. On nauczył 
mnie cennej rzeczy – jak w krót-
kim czasie ująć maksimum treści. 
Bo to jest istota dokumentu fil-
mowego. Kto wyszedł spod ręki 
Bossaka, ten wiedział, jak robi 
się dokument. A jest to sztuką! 
Nawet dziś, gdy pierwsze cięcie 
materiału może łatwo prowadzić 
do filmowej manipulacji.

W Pana bogatej filmografii 
duże znaczenie mają 
tematy polsko-niemieckie.
Nie są to proste tematy, 
zero-jedynkowe typu 
„dobry Polak – zły Niemiec” 
lub odwrotnie. Piętno 
wojny?

Po kolei. Urodziłem się w Ber-
linie. Jestem Polakiem, z matki 
Rosjanki. Wychowywałem się  
w duchu germanofilskim, wśród 
Polaków i Niemców. Dla mnie Po-

laka, bez przerwy, podczas oku-
pacji docierały oznaki pogardy  
i nienawiści. Całą wojnę mieszka-
łem w Toruniu. Rozpoznawałem 
wszystkie niemieckie mundury, 
stopnie wojskowe. Okupacja, 
choć dała mi mocno w kość, po-
zostawiła we mnie poszanowanie 
do porządku. To później przydało 
się w mojej pracy. 

Narodową tragedią Polaków 
było wyprowadzenie nas tuż  
po wojnie z pewnej normy, zabi-
cie pięknej cechy, jaką była sło-
wiańskość. Wpadliśmy w dziwną 
patologię. O tym mówię w „Niefa-
chowym stryczku” – dokumencie 
filmowym o publicznej egzeku-
cji Artura Greisera, zbrodniarza, 
gauleitera i namiestnika Kraju 
Warty na stokach poznańskiej 
Cytadeli. To było moje drugie 
„podejście” do tego tematu,  
po „Granicy zbrodni Artura Gre-
isera”. Wtedy usłyszałem od jed-
nego z dziennikarzy: Po co idioto, 
pokazujesz takie rzeczy? Niech 
pan się nie zajmuje Niemcami, 
niech pan się zajmie Katyniem! Ja 
nie daję się pouczać, wiedziałem, 
że muszę zrobić ten film, choć-
by dlatego, by przypomnieć, jak 
Greiser uśmiercał ludzi w obozie 
w Chełmnie nad Nerem, głównie 
Żydów. Jak prosił Himmlera –  
a dotarłem do listów Greisera  
do Himmlera – o wymordowanie 
35 tysięcy chorych na gruźlicę 
Polaków. I to po wcześniejszym 
wymordowaniu tam 100 tysięcy 
Żydów. To, że akurat z Polakami 
do tego nie doszło, to z obawy 

przywódców III Rzeszy, że elimi-
nować gruźlików można i wśród 
swoich, Niemców. A to już mogło 
się wymknąć spod kontroli. 

I zrobił Pan film 
o publicznej egzekucji 
w Polsce… 

Na szczęście ostatniej,  
w przededniu lipcowego świę-
ta – 21.VII.1946 roku. 21 czerwca  
w auli uniwersyteckiej rozpoczął 
się przed Najwyższym Trybuna-
łem Narodowym proces Greise-
ra, zakończony 9 lipca wyrokiem 
skazującym oskarżonego na karę 
śmierci. Chciałem jakoś wytłuma-
czyć te tłumy, tysiące zgroma-
dzonych ludzi. Z jednej strony – 
zło zostało słusznie ukarane. 
Ale z drugiej – pytałem ich  
po latach, mówili o tym z zaże-
nowaniem, wstydzili się, że brali 
w tym udział. A przecież Greiser 
to był inny gauleiter. Urodził 
się w Środzie Wielkopolskiej,  
do szkoły chodził w Inowrocła-
wiu. Wychowywał się wśród 
Polaków, a tak ich nienawi-
dził! Do końca procesu mówił  
po niemiecku. Upokarzał Polaków  
do końca. Ale osobowościo-
wo różny od swego następcy  
w Gdańsku Alberta Forstera. 

O nim zrobił Pan 
również film.

Tak, który długo nie mógł uj-
rzeć światła dziennego. Forstera 

Janusz Skowroński

ROZMOWA Z ROBERTEM STANDO

Robert Stando
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widziałem w dzieciństwie. Też za 
swoje czyny został powieszony, 
w warszawskim więzieniu, ale 
już nie publicznie. Choć w po-
rze obiadowej. Z tym filmem to 
miałem problem. Ktoś z cenzury 
wezwał mnie i zakomunikował, 
że film nie wejdzie na ekrany. Po-
noć twarz Forstera przypominała 
do złudzenia partyjnego aparat-
czyka, Romana Zambrowskiego. 
„My wiemy, co wy chcecie przez 
to powiedzieć” – usłyszałem. Film 
ten „poszedł” wiele lat później, 
swoje „odleżakował”.

W Pańskich filmach można 
znaleźć szereg postaci, o które 
upomina się Pan, bo zapomnia-
ła o nich historia. We wspo-
mnianym już „Niefachowym 
stryczku” taką postacią jest 
Stanisław Hejmowski. 

Mecenas Hejmowski był 
znany z niezależności poglądów. 
Przed wojną nie bał się bronić 
komunistów, mimo, że walczył 
przeciw bolszewikom w 1920 
roku, a po wojnie AK-owców.  
W czasie okupacji, którą przeżył 
w Warszawie, ukrywał Żydów. Po 
wojnie wrócił do Poznania i w 
1946 r. z urzędu bronił Greise-
ra. Przeżywał z tego powodu 
wewnętrzny konflikt i prosił  
o zwolnienie z tego obowiązku. 
Gdy Najwyższy Trybunał nie 
wydał na to zgody, Hejmowski  
w procesie wsławił się jako 
obrońca sprawiedliwości i 
humanitarnych zasad. Doma-
gał się, by sądzić Greisera za 
czyny, a nie w duchu zemsty. I 
jakże głęboko przewidującym 
był ten poznański adwokat. 
W moim filmie pokazuję, jak 
podczas procesu Hejmowski w 
mowie obrończej wypowiada 
prorocze słowa: „Naród niemiecki 
będzie istniał mimo doznanych 
klęsk militarnych. I kiedyś i on 
otrzyma ustrój demokratyczny, 
kiedyś i on wejdzie do Narodów 
Zjednoczonych. I my będziemy z 
tym narodem sąsiadowali przez 
najbliższe tysiąc lat. Czy nam się 
to podoba, czy nie”. 

On, który – jak wspomniałem- 
nie chciał być obrońcą hitlerow-
skiego zbrodniarza, zdobył się 
na stwierdzenie: „Wyrok śmierci 
byłby nie krokiem naprzód, lecz 
krokiem wstecz. Cechą naszego 
narodu jest zdolność do prze-
baczania naszych krzywd, ta 
zdolność jest wynikiem naszej 
wiary”. Hejmowski opowiadał 

mi, że wśród kilkunastotysięcz-
nej publiczności zgromadzonej  
na poznańskiej Cytadeli, obser-
wującej scenę wieszania Greisera, 
były dzieci. I zdarzyło się, że dzie-
ciaki bawiły się później w kata 
i oprawcę. Z jakim skutkiem? 
Dziecko powiesiło inne dziecko. 

Gdy pracowałem nad tym te-
matem i poznałem Hejmowskie-
go, był już mocno przygaszonym 
człowiekiem. On – generalnie 
rzecz biorąc – intelektualnie prze-
rastał całą poznańską palestrę. 
Po latach wkurzało mnie, że ten 
wielki Polak, patriota, obrońca 
robotników Poznańskiego 
Czerwca, nie miał nawet ulicy 
swego imienia. Ktoś uznał, że 
poprawniejszą politycznie bę-
dzie nazwa Adwokatów Poznań-
skich. Dobrze, że w 2006 roku 
ktoś wreszcie poszedł po rozum 
do głowy i jedna z uliczek w cen-
trum Poznania nosi jego imię.

Na przykładzie tego pro-
cesu widać, jak ogromną rolę 
odgrywają przytaczane przez 
Pana dokumenty. Pokazuje 
Pan, jak Greiser pisze ołów-
kiem prośbę o wstawiennic-
two w Watykanie, do samego 
papieża Piusa XI. 

Nic mu to nie pomogło, choć 
rzeczywiście Watykan zwrócił się 
potem z wnioskiem do polskich 
władz. Zaś intencja polskich 
obrońców była czytelna – nie 
chciano tworzyć potencjalne-
go niemieckiego męczennika. 
Ale Bierut nie skorzystał z prawa 
łaski. Także prośba Greisera, aby 
zamienić powieszenie na roz-
strzelanie jako śmierć żołnierską 
została odrzucona. 

A skąd tytuł filmu 
„Niefachowy stryczek”? 

Źle zawiązano pętlę na szyi 
Greisera, zrobiono za krótki 
„skok” pętli. Greiser dusił się 
wisząc na szubienicy przez kil-
kanaście minut. Publiczna eg-
zekucja, relacja radiowa, która 
się zachowała, podniecony głos 
sprawozdawcy Bogusława Boro-
wicza, kamera wszystko filmuje. 
Katem jest kelner z pobliskiej re-
stauracji „Smakosz”, tylko dlatego, 
że posiadał czarny frak, niezbęd-
ny rekwizyt przy egzekucji. Gdy 
zdejmują Greisera z szubienicy 
i wkładają do trumny, w kadrze 
pojawia się pomocnik reżysera – 

sam Andrzej Munk! Co z tego, że 
namiastka zasady „oko za oko, 
ząb za ząb” została spełniona. 
Analizowałem to długo, można 
było z Greiserem postąpić zupeł-
nie inaczej. Przede wszystkim wy-
móc zeznania, które przyrzekał 
napisać przed Najwyższym Try-
bunałem Narodowym w Polsce. 
A tak? Zrobiono z tej egzekucji 
sadystyczne widowisko. 

Tego samego dnia, gdy  
w Poznaniu zostaje powieszo-
ny Greiser, przez most graniczny  
na Nysie Łużyckiej opusz-
cza Polskę specjalny pociąg.  
A w ostatnim wagonie trumna 
ze zwłokami. 

Rzeczywiście, daty się zga-
dzają! Był koniec lat 80. Pracowa-
łem wtedy w wytwórni filmowej 
„Czołówka”, która miała ścisłe 
kontakty z Armeefilmstudio 
w Berlinie. Ta NRD-owska wy-
twórnia zaproponowała nam 
koprodukcję filmu „Hauptmann- 
Transport”, rzecz o ostatniej dro-
dze zwłok niemieckiego pisarza 
Gerharta Hauptmanna spod 
Karkonoszy na bałtycką wyspę 
Hiddensee. Moim zadaniem było 
znalezienie kontaktu z Polaka-
mi, którzy w jakiś sposób – już  
po zakończeniu wojny – zetknęli 
się z tym niemieckim pisarzem. 
Udało mi się uzyskać zgodę pro-
fesora Stanisława Lorentza, żeby 
zechciał wystąpić przed kamerą. 
Niezbyt już zdrowy, 88-letni pro-
fesor zaproponował, że wystąpi 
w Sali Matejkowskiej Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie. Wysta-
wione są tam dwa obrazy Jana 
Matejki „Rejtan” i „Batory pod 
Pskowem”, które zostały przez 
Lorentza sprowadzone z miej-
scowości Hain w Karkonoszach. 
Później miejscowość przemiano-
wano na Matejkowice, obecnie 
jest to Przesieka. W lipcu 1945 
roku będąc w jeleniogórskiem, 
profesor dowiedział się, że w 
swej willi Wiesenstein mieszka 
Gerhart Hauptmann. Nazajutrz, 
po otrzymaniu tej wiadomości, 
przerwał pracę przy odnajdy-
waniu zrabowanych przez hi-
tlerowców polskich dzieł sztuki 
i odwiedził  niemieckiego pisarza. 
Wieś, w której mieszkał, Agne-
tendorf, przekształcano już  
na polski Agnieszków, obecnie 
jest to Jagniątków, dzielnica Je-
leniej Góry. Niestety, z mojej pra-
cy, zwłaszcza z relacji profesora, 
niewiele wykorzystano w filmie 
„Hauptmann-Transport”. Ledwie 
2 minuty, choć materiału było 
nawet na 15 minut wartościo-

wego dokumentu. Reżyser Mat-
thias Blochwitz nie uznał nawet  
za stosowne pokazanie fotogra-
fii Hauptmanna, jaką otrzymał 
profesor Lorentz z odręczną 
dedykacją pisarza, dosłownie 
za to, „że dał mu rzecz najważ-
niejszą w tych czasach – przy-
wrócił mu spokój”. Przypomnij-
my, że to zdanie wypowiedział 
Hauptmann po otrzymaniu od 
Lorentza dokumentu stwier-
dzającego, że willa Wiesenstein 
jest pod opieką polskiego Mi-
nisterstwa Kultury i Sztuki i nie 
podlega rekwizycji, ani zajęciu 
pod kwaterunek. Inny fragment 
mojej pracy, zdjęć i relacji ze spo-
tkania z byłym dziennikarzem 
Władysławem Grzędzielskim  
z Warszawy, w ogóle nie umiesz-
czono w tym filmie. 

Co takiego zrobił 
Grzędzielski? 

Dotarł z Warszawy do willi 
Hauptmanna późną wiosną 
1945 roku, już po wojnie. Jako 
wysłannik agencji prasowej „Po-
lpress” został posłany tam przez 
Julię Mincową. Nie miał zadania 
robić z nim żadnego wywiadu. 
Wyposażony w depeszę Agencji 
Reutera stwierdzającą, że prasa 
szwajcarska i szwedzka mar-
twią się o pisarza, a na Zacho-
dzie krążyły o nim niepokojące 
wieści, zjawił się, bo potrzebny 
był szybki materiał informacyj-
ny z Polski na zagranicę, co się 
z Hauptmanem dzieje. Pisarz 
zaproponował Grzędzielskie-
mu rozmowę następnego dnia. 
Polak nie mogąc nigdzie znaleźć 
noclegu, przespał noc w redak-
cyjnym wojskowym Willysie, któ-
rym tu dotarł. Rozmowa, przykra 
dla Grzędzielskiego, bo usłyszał 
od pisarza, że ten… nie zna Hi-
tlera, nigdy nie została opubli-
kowana, w świat poszła jedynie 
wiadomość, że Hauptmann żyje  
i mieszka pod Karkonoszami. Do-
piero po latach wielu, Grzędziel-
ski zamieścił na łamach „Polityki” 
wspomnienie. Zawierało m.in. 
słowa: „Wkroczyłem do ciemnego 
holu, wpuszczony przez odźwier-
nego. Pośrodku stały skrzynki  
z butelkami i puszkami – dary 
dowódców jednostek radziec-
kich, kwaterujących w pobliżu”. 
I dalej o Hauptmannie: „Mówił 
cichym, melodyjnym głosem, 
piękna niemczyzna z ubiegłego 
stulecia, o przyjaznym spotkaniu 
z oficerami radzieckimi i troskli-
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wej opiece ze strony pierwszych 
władz polskich, które zabezpie-
czyły dom przed niepożądany-
mi gośćmi, a także dostarczają 
żywność i lekarstwa”. Poszedłem 
tym tropem, spotkałem się z nim  
w Warszawie, gdzie Grzędziel-
ski był wysokim urzędnikiem 
Polskiej Misji UNESCO, zrobi-
łem kilka ujęć filmowych i na-
grałem jego wypowiedź. Nie 
wiem, komu w NRD zależało, 
aby dokonać tendencyjnej se-
lekcji mojej pracy. Reżyserowi czy 
wytwórni filmowej? Ale komuś 
z pewnością. 

No i zaprotestował Pan…

Zrobił się skandal. Bo po uro-
czystej projekcji filmu wstałem  
i powiedziałem, co o tym sądzę. 
Dobitnie, o pomijaniu wkładu 
Polaków w powojenną pomoc 
Hauptmannowi. I nie przysia-
dłem się do stołu dla oficjeli, 
bo nie tam było moje miejsce. 
Od Blochwitza otrzymałem 
wcześniej książkę Pohla „Bin ich 
noch in meinem Haus”. Pomija-
ła pewne fakty z ostatnich chwil 
życia Hauptmanna i dni po jego 
śmierci.

Dziś już wiemy, że Pohl nie 
znał wszystkich faktów. Napisał, 
co widział i wiedział. A skoro na-
pisał o „wypędzonym po śmierci” 
piewcy Śląska, nobliście – to on 
sam stał się szybko dyskredyto-
wanym i zakazanym w Polsce. 
Można dyskutować nad war-
tością książki, ale jest to jeden  
z dokumentów epoki. 

Tak, ale skoro dotarłem  
do Polaków, którzy w tamtych 
trudnych czasach wznieśli się 
ponad urazy, kiedy pamięć pie-
kła jak sól, i w pierwszym roku 
po wojnie pomagali pisarzowi 
i jego domowi, to nie można 
takich rzeczy przemilczać, jeśli 
chcemy budować porozumienie 
między obydwoma narodami. 
Przecież kilka miesięcy wcześniej 
obowiązywała goebbelsowska 
wojna totalitarna. Dla wielu Po-
laków oznaczało to także total-
ną odpowiedzialność Niemców. 
Przeciwstawienie się wtedy takim 
poglądom, oznaczało przeciw-
stawienie się obowiązującym 
emocjom. I byli Polacy, którzy się 
na to zdobyli! Na tym polegała 
dalekowzroczność takich ludzi, 
jak Lorentz czy jeleniogórski 
starosta Wojciech Tabaka oraz 
jego sekretarz, później student 
architektury Politechniki War-

szawskiej – Zdzisław Straszak. 
Dlatego uparłem się, że moja 
dokumentacja ta filmowa, i ta 
zebrana, nie mogą zaginąć. 

I tak powstały dwa Pana 
dokumenty filmowe na ten 
temat – najpierw „Hauptmann 
1945-1946” a potem „7 i pół 
tygodnia”. 

Tytuł tego drugiego filmu 
wymyślił Andrzej Fidyk. Ja nada-
łem mu roboczy tytuł „Rozkład”. 

Dlaczego? 

Dlatego, że trzymanie ciała 
pisarza w jego gabinecie nawet 
przez te 7 tygodni było aktem 
nieludzkim – nawet w tych cza-
sach! To był upór ówczesnego 
Ministra Sprawiedliwości Henry-
ka Świątkowskiego i upór Mini-
sterstwa Ziem Odzyskanych. Ta 
blokada zezwolenia na wyjazd 
do Niemiec była związana z wy-
wozem wraz z ciałem bezcennej 
biblioteki Hauptmanna. Ale był 
i drugi powód blokady – chcia-
no uniemożliwić przy tej okazji 
wyjazd owym „Sonderzugiem” – 
pociągiem specjalnym grupie 
Niemców z otoczenia Haupt-
manna z rodzinami i ruchomym 
dobytkiem. Kością niezgody 
były… maszyny – do pisania  
i szycia, które po zniszczeniach 
wojennych były rzadkością. Przy-
jaciel domu Hauptmanna, polski 
starosta jeleniogórski Wojciech 
Tabaka, nie wytrzymał nerwowo 
tego „przetargu”, podczas gdy 
zwłoki Hauptmanna czekały  
w upalne dni na pogrzeb, wziął 
zaległy urlop i wyjechał rozżalony 
z powodu własnej niemocy. Ja 
nie chciałem polemizować z Blo-
chwitzem. Chciałem moją wie-
dzę, ważną historycznie, filmo-
wo uzupełnić. Stąd te dwa filmy.  
W imię historycznej prawdy. 

Badając tę sprawę wiemy dzi-
siaj, że Świątkowskiemu zależało 
na przejęciu domu Hauptmanna 
na rzecz Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej, którego był 
przewodniczącym. I w końcu 
dopiął swego. 

Jednak to wszystko burzyło 
harmonię panującą między do-
mem Hauptmanna, a paroma 
Polakami, którzy nieśli temu 
domowi spokój, być może zapo-
wiadali nawet lepszą przyszłość  
w stosunkach polsko-niemiec-
kich. O takich ludziach, spie-

szących z pomocą nie moż-
na zapominać, gdy goni się  
za sensacją. Nie po raz pierwszy 
nasz polski, humanitarny zryw 
został zaprzepaszczony, rzekomo 
w imię sprawiedliwości, a nawet 
w majestacie prawa… 

Jako dokumentalista mia-
łem to szczęście, że docierałem  
do wielu świadków. W tej spra-
wie była to dr Tamara Straszak, 
żona Zdzisława Straszaka, pierw-
szego, codziennego polskiego 
opiekuna Hauptmanna w jego 
najtrudniejszych, powojennych 
miesiącach. To dzięki zachowa-
nym i nieznanym wcześniej 
listom żony Hauptmanna, Mar-
garete, do Zdzisława Straszaka 
a także listowi pielęgniarza pi-
sarza-noblisty Paula Metzkowa, 
dowiadujemy się o problemach 
tego nietypowego w powojen-
nej Polsce domu. Była to prośba  
o dostarczenie 60 ton koksu  
na ogrzanie willi i to w czasach, 
gdy opału brakowało. Prośba, 
która nie wymaga komentarza.  
A jaki był finał? Interwencja stu-
denta Straszaka u ministra Stefa-
na Jędrychowskiego, jego zgoda, 
a potem osobisty Straszaka nad-
zór, by koks z wałbrzyskiej kopal-
ni mógł dotrzeć do Agnieszkowa, 
pokazuje zaangażowanie Pola-
ków. Mało tego, węgiel dostar-
czono za darmo, choć Tamara 
Straszak opowiada mi w filmie, 
że Zdzich, by wszystko pomyślnie 
załatwić, udał się do Wałbrzycha 
z dwiema skrzynkami wódki. Bo 
należało załatwić ciężarówki, któ-
rymi koks z Wałbrzycha dotrze  
do Agnieszkowa. Listy nie stano-
wią dla dokumentalisty frapują-
cego materiału, chyba że dociera 
on do takich listów. 

Z tego co wiemy, Straszak 
zabiegał również o wystawie-
nie w zrujnowanej Warszawie 
jednej ze sztuk Hauptmanna. 
Odważny pomysł…

…ale pokazujący jak przy-
szłościowo i dalekowzrocznie 
myślał! On i Hejmowski, dwaj 
jakże różni bohaterowie moich 
filmów a tyle ich łączy! Myśle-
nie o przyszłości. Studiując już 
w Warszawie, Straszak odwiedzał 
Hauptmanna dwukrotnie, długo 
rozmawiał, no i przez Jędrychow-
skiego załatwił ten koks. Z listu 
Straszaka do prof. Lorentza wie-
my, że prosił, by profesor wsparł 
starania o wystawienie jednej ze 
sztuk Hauptmanna, najchętniej 
„Tkaczy” w Warszawie. Straszak 

miał tak dobre relacje z pisarzem, 
że nie wykluczał jego obecności 
na premierze w zrujnowanej woj-
ną stolicy. Nie doszło do tego, bo 
nie zgodzono się na wystawie-
nie żadnej ze sztuk Hauptmanna  
w Warszawie, a on sam zacho-
rował i w czerwcu 1946 roku 
zmarł. Z kolei w korespondencji 
Hauptmanna do Straszaka jak-
że ważne jest ostatnie zdanie:  
„W interesie obu naszych naro-
dów i dla odbudowy obu krajów 
pragnąłbym takiego zrozumie-
nia i wzajemnego oddania, jakim 
obaj nauczyliśmy się nawzajem 
obdarzać”. Pada ono 5 grudnia 
1945 roku. 

Dokument filmowy musi 
mieć puentę. A wie Pan jaka 
ona jest akurat w tym z moich 
filmów? Pokazuję, jak w 1954 
roku amatorski teatr w Bielawie 
pod kierunkiem Teodora Mierzei, 
jako pierwszy w Polsce wystawia 
po wojnie „Tkaczy” Hauptmanna. 
I to na Śląsku, w miejscu, gdzie 
rozgrywa się akcja tej sztuki. 

Aby być dobrym 
dokumentalistą należy…

…wiedzieć, co chce się 
zrobić, w jakim celu i dla kogo. 
Pierwszy błąd to myślenie pod-
czas robienia dokumentu wyłącz-
nie o „kasie”. Wtedy pojawia się 
pokusa przypodobania się temu, 
kto wykłada pieniądze, nie zaś 
temu, dla kogo film ma być prze-
znaczony. Film dokumentalny, 
to musi być film z przesłaniem, 
tego mnie nauczono. 

Jak dociera Pan do ma-
teriałów dokumentacyjnych  
do swoich filmów? Są to  
w większości rzeczy nieznane, 
publikowane po raz pierwszy, 
często zapomniane lub odtaj-
nione. To wymaga dużej pracy. 

Niech Pan mnie nie kojarzy 
przypadkiem ze służbami spe-
cjalnymi, które mają mi coś za-
łatwić! (śmiech). Wręcz przeciw-
nie. Moją – myślę, że niezbędną  
cechą bycia w tym zawodzie jest 
tzw. „upierdliwość”. Dla reżysera 
dokumentu nie ma pojęcia, że 
czegoś nie ma. Drążę tak długo 
aż znajdę. Aż osiągnę swój cel. 

Pomaga przypadek, 
łut szczęścia? 

Drugą cechą jest konsekwen-
cja. Jak zabierałem się do filmu 
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o Forsterze, „przekopanie” jednej 
biblioteki nie wystarczyło. Trzeba 
dotrzeć do dobrych konsultan-
tów, którzy podpowiedzą, gdzie 
szukać. Nad filmem o Forsterze 
„drążyłem” dziewięć miesięcy. 
Przy innych znacznie dłużej. 
Filmy historyczne wymagają 
cierpliwości. Uśmiałem się, jak 
przeczytałem wywiad w jednej  
z gazet z autorem sztuki te-
atralnej o ostatnich dniach 
H a u p t m a n n a .  N a p i s a ł  j ą  
w 10 dni. Ja temat ten „drążyłem” 
10 lat – przy trzech filmach o nim. 
Dodajmy do tego „leżakowanie” 
materiału, który mam nagrany, 
a który „nie idzie” do montażu. 
Tak było z 88-letnim profeso-
rem Lorentzem, którego relacji 
Niemcy nie chcieli wykorzystać 
w „Hauptmann-Transport”. Ja 
nie wyobrażałem sobie filmu 
bez tego, musiałem. 

Czy w swoich filmach 
rozwiązuje Pan wszystkie 
sprawy do końca?

Staram się, choć nie jest to 
takie proste. Wróćmy raz jeszcze 
do Hauptmanna. W jego willi 
przebywa jego pielęgniarz – 
Metzkow. Gdy szukałem śladów 
po nim w Niemczech, wszędzie 
krążyły negatywne opinie. Kto 
go Hauptmannowi „podsta-
wił”?  To jest dopiero wyzwa-
nie dla poszukiwaczy tajemnic 
przeszłości! Albo druga mocno 
zagadkowa postać – sowiec-
ki pułkownik NKWD Sokołow.  
Po co się zjawia u Hauptman-
na? By rozmawiać z nim o po-
ezji? To jest bez sensu. Sprawa 
ma – moim zdaniem – głębsze 
dno. Chodzi o gauleitera Karla 
Hanke, który uciekł samolotem 
ze zniszczonej Festung Bre-
slau. Pohl pisze w „Bin ich noch  
in meinem Haus”, że wylądował 
w Jeleniej Górze. 

Pozwoli Pan, że kontynuując 
ten wątek, przytoczę odpowiedni 
fragment, bo mam akurat „ciepłe” 
tłumaczenie tej książki: „Zbliżał 
się koniec Festung Breslau. 
Gauleiter Śląska uciekł ze swo-
jej „twierdzy” samolotem typu 
„Fieseler Storch”. Wylądował  
w Jeleniej Górze, gdzie został  
na jedną noc i zniknął w mun-
durze jakiegoś wojaka. Krótko 
po tym miał podobno popełnić 
samobójstwo w którejś z saksoń-
skich wiosek”.1

 Skoro przenocował, przebrał 
się i zniknął, to należy postawić 

sobie pytanie: skąd Pohl znał 
takie szczegóły? Moim zda-
niem odpowiedź narzuca się 
sama – najpewniej ten nocleg 
miał miejsce w willi Wiesenstein. 
Z Gerhartem Hauptmannem łą-
czyły go bliskie stosunki, przecież 
ledwie trzy lata wcześniej Hanke 
posyła po Hauptmanna samo-
chód z Wrocławia, by ten mógł 
godnie obchodzić nad Odrą swe 
80. urodziny. Należy zastanowić 
się nad tym, czy Hauptmannem, 
stacjonujący w Legnicy Rosjanie, 
nie zajęli się po to, by ten mógł 
ich skutecznie naprowadzić  
na trop Hankego. 

W rękopisach Preussischer 
Kulturbesitz w Berlinie można 
znaleźć inny dokument – wpis 
do księgi gości domu Haupt-
manna. W willi Wiesenstein 
pod datą 21.I.1945 wpisuje 
się sam Hans Frank. 

No widzi Pan, to kolejny do-
wód na to, że u Hauptmanna nie 
zbierał się żaden antyhitlerowski 
ruch oporu. Przeciwnie, chyba 
uzasadnione jest przypuszcze-
nie, że siedzibę Hauptmanna 
potraktowano jako punkt prze-
rzutowy przez hitlerowskie elity 
w końcu wojny. I paradoksalnie, 
Hauptmann wcale nie musiał  
o tym wiedzieć! 

W 2007 r. w Kotlinie Kłodz-
kiej,  w okolicach Zieleńca  
w Górach Orlickich, odnalezio-
no szczątki samolotu, który uległ 
awarii, i którym mógł lecieć ucie-
kający z Festung Breslau Hanke. 
Dziennikarz wrocławskich „Fak-
tów’” twierdzi nawet, że Hanke 
miał wraz z pilotem uratować 
się w cudowny sposób, skacząc 
przed katastrofą na spadochro-
nach. Kłóci się to jednak z przy-
toczoną relacją Pohla.

Takim „dociekliwym” dzien-
nikarzom proponuję sięgnąć  
do książki Pohla i poczytać. Choć 
i dla mnie zastanawiające jest to, 
że im późniejsze wydania, tym 
coraz mniej szczegółów o Han-
kem pojawia się w tym konkret-
nym fragmencie książki. Może 
komuś na tym zależy, aby temat 
wyciszyć i nie było skojarzeń, któ-
re i tak nasuwają się same? 

Czego należy życzyć 
dzisiejszym 
dokumentalistom? 

Z prawdziwą satysfakcją 
obejrzałem ostatnio fabularną 

„Małą Moskwę”. Uderza mnie 
tu wierność detalom, Krzystek 
naprawdę się przyłożył – czap-
ki z głów! A sam pamiętam, jak 
było w Legnicy, gdy pojechałem 
z ekipą enerdowską do „Haupt-
mann-Transport” na zdjęcia bazy 
radzieckiej. Teraz odżył klimat 
tamtego czasu, postaci, auten-
tyzm zachowań radzieckiego 
naczalstwa. A film dokumen-
talny? Jest dzisiaj znów modny. 
Ale robiony pod komercyjne 
zamówienia i wymagania jest 
tworem kalekim. Taki dokument 
sam „zabija się” swoją niefacho-
wością. Dokument filmowy musi 
mieć przesłanie. Należy zadać 
sobie pytanie – po co się go 
robi? Przede wszystkim, by nie 
ośmieszać patriotyzmu, a stąd 
już krok do najgorszego, nazy-
wam to dywersją ideologiczną. 
Wszystkim dokumentalistom,  

a także poszukiwaczom prawdy  
i przyszłym odkrywcom życzę 
cierpliwości i dotrwania do koń-
ca w tym, co robią. Należy być 
sobą i mieć oczy szeroko otwarte  
na świat. Uczyć się i nie pod-
dawać bezkrytycznie cudzym 
myślom. Odrobina sceptycyzmu  
i wieczne uczenie się to najlep-
szy środek uzdrawiający naszą 
rzeczywistość.

Dziękuję bardzo za rozmowę. 
Rozmawiał Janusz Skowroński  
(rozmowa autoryzowana) 

Przypis:
1. Gerhart Pohl: „Bin ich noch in meinem 
Haus?” (Czy jestem jeszcze w swoim domu?) 
– polskie tłum. Małgorzata Urlich-Kornacka.

 

 



46 Ziemia Kłodzka nr 315-317/kwiecień-czerwiec 2022

„Poeci, malarze, całe to dzi-
waczne towarzystwo może i nie 
jest tak znów ważne. Ale usuńcie 
ich a zobaczycie, że w swych mia-
stach, domach i krajach będziecie 
się czuć tak, jakbyście usunęli śmie-
ciarzy”. (T. Buraszewski )

Wiadomo, że na rytm nasze-
go publicznego życia kultural-
nego korzystnie wpływa sfera 
kontaktów z zagranicą. Bez wąt-
pienia jest to istotny nurt działań 
dla kultury i nie tylko. To właśnie 
kulturze i sztuce przypada szcze-
gólne znaczenie w całokształcie 
stosunków międzyludzkich.

Przeświadczenie to oraz 
zaproszenie Miasta i Gminy 
Mieroszów do włączenia się  
w realizację imprez pogranicza 
spowodowały, że decyzją Rady 
Miasta z dnia 1.07.1992 roku zo-
stałem reprezentantem Gminy  
w pracach Komitetu Organizacyj-
nego Polsko-Czeskich Dni Kultu-
ry Chrześcijańskiej pod hasłem 
„BĄDŹMY RODZINĄ – ZUSTANME 
RODINOU”, z siedzibą w Nowej 
Rudzie. 

Już podczas pierwszego 
roboczego spotkania Komitetu 
Organizacyjnego przedstawiłem 
program, jaki będzie realizowa-
ny przez nasze miasto i gminę. 
Wśród wielu propozycji, jakie 
zaprezentowałem, była idea 
Interdyscyplinarnych Plenerów 
Artystycznych z udziałem twór-
ców z Polski i Republiki Czeskiej. 
Pierwsza prezentacja mieroszow-
skiego programu nie spotkała się 
z wielkim entuzjazmem ze strony 
przedstawicieli Komitetu Orga-
nizacyjnego. Dlatego pierwsze 
spotkanie – Plener Artystyczny – 
z ostrożności nazwałem zero-
wym. Uznałem, że jeżeli się ono 
/spotkanie/ nie uda, nie znajdzie 
racji bytu i nie będzie mogło być 
kontynuowane z powodu braku 
zapotrzebowania, łatwiej będzie 
się można wycofać. 

Tymczasem pomysł został 
zrealizowany, a w Plenerze 
w Mieroszowie udział wzięło  
18 twórców polskich i czeskich. 
Wielkie zainteresowanie Ple-
nerem dało impuls do powsta-

nia Polsko-Czeskiego Klubu 
Artystycznego „ART. STUDIO” 
z siedzibą w MOK „CAMELA”,  
a na kierownika artystycznego 
Klubu wybrano piszącego te 
słowa. 

Współorganizatorami Klubu 
byli artyści: Stanisław Olszamow-
ski – rzeźbiarz z Sokołowska, Jan 
Kousal – malarz i Oldřich Jenka – 
fotografik, rzeźbiarz z Polic 
nad Metują, Petr Kysela – rzeź-
biarz z Lhoty Machowskiej, 
Hanna Lenarczyk – malarz- 
poetka z Mieroszowa, Josef 
Pavlu – fotografik z Broumova, 
Karel Mikeš – malarz z Mezimesti 
i Karel Hruby – tłumacz języka 
polskiego z Bukovic. 

Wśród twórców Polsko-Cze-
skiego Klubu Artystycznego „ART. 
STUDIO” są nie tylko profesjonal-
ni artyści, ale również inni, wy-
wodzący się z rożnych środowisk 
zawodowych, posiadający wro-
dzony talent plastyczny, dosko-
nale opanowany warsztat tech-
niczny, do którego sami doszli 
przez lata ćwiczeń i tworzenia, 

osiągając doskonałe rezultaty  
i wykonując prace na wysokim 
poziomie artystycznym. Tematy-
ka tworzonych przez nich prac 
jest więc bardzo bogata. 

Twórczość artystyczna ludzi 
rożnych zawodów – twórców 
nieprofesjonalnych – świadczy 
o potrzebie realizowania siebie, 
nie tylko w sferze pracy. Obco-
wanie ze sztuką i proces twórczy, 
w czasie którego ludzie ci znaj-
dują ucieczkę od realiów życia 
codziennego, przynosi im uko-
jenie oraz odprężenie od pracy, 
a dorobek artystyczny stanowi 
cenny wkład w rozwój kultur 
narodowych i ogólnie pojętej 
kultury europejskiej. 

Jestem przekonany, cytując 
Ojca Świętego, Jana Pawła II, 
że udało się nam skupić ludzi, 
„którzy z pasją i poświęceniem 
poszukują epifanii piękna, aby 
podarować je światu w twórczo-
ści artystycznej”. Te aktualne sło-
wa św. Jana Pawła II, skierowane  
do artystów, od początku przy-
świecały nam uczestnikom Pol-

Henryk Hnatiuk

POLSKO-CZESKI KLUB ARTYSTYCZNY „ART. STUDIO”
W MIEROSZOWIE

Burmistrz Andrzej Lipiński odznacza Henryka Hnatiuka, Honorową Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” podczas uroczystości jego 50-lecia pracy artystycznej w Mieroszowie  
w dniu 4 czerwca 2022 roku.
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sko-Czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej, choć wówczas ich 
nie znaliśmy. „… Kto dostrzega  
w sobie tę Bożą iskrę, którą jest 
powołanie artystyczne, powo-
łanie poety, pisarza, malarza, 
rzeźbiarza, architekta, muzy-
ka, aktora… odkrywa zarazem 
pewną powinność: nie można 
zmarnować tego talentu, ale 
trzeba go rozwijać, ażeby nim 
służyć bliźniemu i całej ludzko-
ści.” /.../ Artysta świadomy tego 
wszystkiego wie także, że musi 
działać, nie kierując się dążeniem 
do próżnej chwały ani żądzą ta-
niej popularności, ani tym mniej 
nadzieją na osobiste korzyści. 
Istnieje zatem pewna etyka czy 
wręcz „duchowość” służby arty-
stycznej, która ma swój udział 
w życiu i odrodzeniu każdego 
narodu...”(List Ojca Świętego  
do artystów, Watykan 4.04.1999 
roku)

Polsko-Czeski Klub Artystycz-
ny „ART. STUDIO” w Mieroszowie 
gromadzi artystów przygotowu-
jących wspólne wystawy zbio-
rowe i indywidualne, benefisy 
/jubileusze pracy artystycznej/,  
a także utrzymujących kontakty 
towarzyskie. Wystawy ich prac 
odbywają się zarówno w Polsce, 
jak i w Czechach. Wychodzą też 
poza regiony przygraniczne. 
Artyści ci pracują samodziel-
nie, jednakże spotykają się, aby 
dyskutować na tematy związane 
ze sztuką oraz dzielić się swoimi 
uwagami na marginesie po-
wstających i gotowych już prac 
malarskich, rzeźbiarskich czy po-
etyckich. Dzięki bezpośrednie-
mu kontaktowi ze sztuką i dzięki 
żywej wrażliwości estetycznej, 
stają się oni także propagatora-
mi estetyki życia codziennego 
i kultury artystycznej w swoich 
środowiskach. 

Taką okazją są również or-
ganizowane w ramach Polsko- 
Czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej Plenery Artystycz-
ne i Pikniki Malarskie, a udział  
w plenerach to okazja  do wy-
miany doświadczeń, prezentacja 
własnych dokonań i konfrontacja 
osiągnięć na tle innych. Bo wza-
jemna życzliwość, wyrozumiałość 
oraz tolerancja są nieodłączne 
właściwemu przeżywaniu sztu-
ki. Celem plenerów jest, m.in.: 
pokazywanie miejsc kultu re-
ligijnego rożnych wyznań - bo 
skomplikowane dzieje tej części 
Śląska, gdzie mieszają się wpływy 
przynajmniej trzech narodów są  
w dużej części historią wspólną. 

Te związki widać po architektu-
rze, a w szczególności sakralnej, 
która jest jednym z trwalszych 
nośników śladów historii, ożywie-
nie życia kulturalnego pograni-
cza oraz podnoszenie rangi ama-
torskiego ruchu artystycznego,  
a przede wszystkim działalność 
na rzecz zbliżenia i porozu-
mienia się Polaków i Czechów  
w tworzeniu regionu życia, 
pracy i radości. Bowiem osoby 
wrażliwe na piękno swoją pracą 
potrafią łączyć ludzi i zbliżać ich 
do siebie, dowodząc, że piękno 
może być celem życia, potrzebą 
wewnętrzną.

Kolejne Plenery potwierdzają 
to, gdyż grono zainteresowanych 
i uczestników powiększa się i każ-
dy z nich oczekuje następnych 
spotkań, niekoniecznie tych 
dłuższych, odbywających się 
raz w roku. 

Rok 2011 w działalności  
P. - C z . K . A .  „ A R T.  S T U D I O ” 
by ł  ro k i e m  d u że j  a k t y w -
n o ś c i  j e j  c z ł o n k ó w  – 
polscy i czescy twórcy prac 
malarskich, rzeźbiarskich i li-
terackich przygotowali wysta-
wę pt. „TWÓRCY POGRANICZA  
W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI 
II”. W wystawie z okazji beatyfika-
cji Papieża Polaka udział wzięło  
33 artystów pogranicza, prezen-
tując 76 prac. 

Wernisaż wystawy odbył się 
29 kwietnia 2011 roku w galerii 
Mieroszowskiego Centrum Kul-
tury inaugurując tym samym 

cykl prezentacji, min.: na Zamku 
Grodno /lipiec-sierpień/, w galerii 
„Na Piętrze” CIVITAS CHRISTIA-
NA w Wałbrzychu /wrzesień/,  
w galerii „BARBÓRKA” MBP-CK  
w Boguszowie-Gorcach /paź-
dziernik/, w galerii „KORYTARZ” 
MOKiS w Bielawie /listopad/,  
w galerii MBP w Nowej Ru-
d z i e  / g r u d z i e ń - s t y c z e ń 
2012/, w Dworku Chopina  
w Dusznikach -Zdroju /luty 
2012/, w Kościele pod wezwa-
niem Maryi Matki Kościoła  
w Dzierżoniowie /marzec 2012/ 
i w galerii Centrum Kultury w Je-
dlinie Zdroju -/kwiecień 2012/.

„…Artyści powiadają, że 
twarz Wielkiego Polaka – stoi im 
ciągle przed oczami, podnosząc 

klimat twórczy. Twórcy mówią  
o Bogu i człowieku wpisanym  
w Boże dzieło zbawienia. Patrząc 
na dzieła ich rąk, nie trudno 
zadać pytania: o przemijanie,  
o ludzki los, wpływ jednostki 
na tenże los, o cierpienie, kim 
jest człowiek, dokąd dąży i jaką 
spełnia misję dziejową. Nie ab-
solutyzują, ale mają świadomość 
tej wyjątkowości …” /cytat ze 
wstępu do folderu wystawy/.  

Uczestnikami wystawy są: 
Jarmila Kralova /Praga/, Eva 
Šinkmanova /Nova Paka/, Věra 
Horstova /Vrchovina/, Miloš 
Gerstner /Benecko/, Jan Kousal 
i Jiři Kollert /Police nad Metu-
ji/, Edward Kostka /Wrocław/, 
Grzegorz Haiski /Ruda Śląska/, 

Gratulacje składa Julian Golak - Przewoniczący Komitetu Organizacyjnego Polsko - 
Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej

Uczestnicy uroczystości 50-lecia pracy artystycznej Henryka Hnatiuka w Mieroszowie, 4.06.2022 r.
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Krystyna Willert /Gliwice/, Edyta 
Mazurek i Aleksandra Jenner /
Szczawno - Zdrój/, Jerzy Mach, 
Barbara Mucha-Brodzińska, Bar-
bara Malinowska, Elżbieta Garga-
ła, Jadwiga Kąkolewska, Lila Ko-
nat i Jerzy Borowski /Wałbrzych/, 
Michał Ogiński /Radzionków/, 
Krystyna Leśniewska-Pasionek 
i Robert Boroo /Lądek - Zdrój/, 
Ewa Glura /Bielawa/, Irena Bo-
gucka /Dzierżoniów/, Władysław 
Kmiecik i Piotr Puterko /Przed-
wojów/, Kazimierz Skrzypek /
Świdnica/, Natalia Południak, 
Lucyna Wierzbicka, Zdzisław 
Szpak i Andrzej Niżewski /Bo-
guszów-Gorce/, Piotr Grabiec /
Duszniki - Zdrój/, Hanna Lenar-
czyk /Mieroszów/ i Stanisław 
Olszamowski /Sokołowsko/.

Rok 2011 to również mały 
jubileusz – dwudziestolecie 
istnienia Klubu „ART. STUDIO” 
i Dwudziesty Międzynarodowy 
Interdyscyplinarny Plener Ar-
tystyczny „WALIM – RZECZKA’ 
2011”. 72 Prace inspirowane uro-
kiem dolnośląskiej Gminy Walim, 
leżącej w powiecie wałbrzyskim 
u podnóża Wielkiej Sowy, w tym 

obrazy olejne, akwarele, pastele 
i rzeźba -  to dorobek trwające-
go 10 dni Pleneru. W Plenerze 
… udział wzięło 21 artystów  
z Czech i Polski, którzy prze-
bywali na terenie malowniczo 
położonego ośrodka agrotury-
stycznego „AUSTERIA-KROKUS” 
Państwa Barbary i Grzegorza 
Szwajów w Rzeczce. 

Miejsca, w których odbyły 
się plenery:
Mieroszów /1992-1994/
Lhota k. Machova – Czechy 
/1995/
Boguszów-Gorce – Książ – Bro-
umov /1996/
Lądek - Zdrój /1997/
Wambierzyce /1998/
Boguszów-Gorce /1999/
Ząbkowice Śląskie /2000/
Benecko - Czechy /2001/
Nowe Siodło  - Nowa Ruda /2002/
Świnoujście /2003-2004, 2007, 
2009-2010/
Praga - Czechy /2005/
Slavny - Czechy /2006/
Ludwikowice Kłodzkie /2008/
Walim – Rzeczka /2011/
Kudowa Zdrój - Czermna - By-
strzyca Kłodzka /2012/

Kołobrzeg /2013/
Kłodzko /2014/
Szczecin /2015/
Sokolec /2015 – 2016, 2017 - 
2018/

Gietrzwałd /2016/
Pelplin /2017/

W trzydziestu plenerach 
uczestniczyło 109 twórców  
z Polski, Czech, Ukrainy, Belgii 

Okolicznościowe wydawnictwo poświęcone działalności Henryka Hnatiuka.
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i Kanady. Zorganizowanie Ple-
nerów nie byłoby możliwe bez 
wsparcia instytucji, firm i sponso-
rów indywidualnych. To właśnie 
dzięki ich wsparciu zawdzięcza-
my możliwość realizacji działań 
artystycznych na pograniczu pod 
hasłem: „Bądźmy Rodziną – Zu-
stanme Rodinou”. 

Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje Firma „ARCO” Jacka 
Lilien z Katowic, dzięki której 
uczestnicy plenerów mogli spę-
dzić czas na twórczych działa-
niach w Pensjonacie „TRYTON” 
w Świnoujściu /pięciokrotnie/  
i  w Pensjonacie „JANINA”  
w Lądku - Zdroju. Prace powstałe  
na plenerze w Świnoujściu sta-
nowią stałą ekspozycję Galerii 
„TRYTON”. 

Długoletnim sponsorem jest 
Polskie Centrum Impresaryjne 
PSE ESTRADA DOLNOŚLĄSKA 
„POLEST” - DZIAŁ PROGRAMÓW 
KATOLICKICH  we Wrocławiu i jej 
Dyrektor Bronisław Pałys oraz 
Fabryka Wkładów Odzieżowych 
„CAMELA” w Wałbrzychu, Komitet 
Organizacyjny Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej 
w Nowej Rudzie, Hipermarket 
„REAL”, Bank Gospodarki Żywno-
ściowej i Starostwo Powiatowe 
w Wałbrzychu. Wsparcia finan-
sowego na przestrzeni tych lat 
udzielili również:Mieroszowski 
Ośrodek Kultury „CAMELA”, Urząd 
Miasta i Gminy w Boguszowie- 
Gorcach, Urząd Miasta i Gminy 
w Mieroszowie,  Urząd Miasta 
w Ząbkowicach Śląskich, Urząd 
Miasta Broumov w Republice 
Czeskiej, Urząd Miasta w Poli-
cach nad Metują w Republice 
Czeskiej, Urząd Gminy Benec-
ko w Republice Czeskiej, Firma 
„BART – PAT” Jadwigi Hnatiuk  
w Mieroszowie, Przedsiębiorstwo 
„ZAMEK KSIĄŻ” w Wałbrzychu  

i Jego Prezes Zbigniew Wojcie-
szak, Mieroszowskie Centrum 
Kultury, NAVIMOST INVEST Sp. 
z o.o. w Pradze /Republika Cze-
ska/, P.P.H.U. „PROMUS” Katowice, 
Firma „MIRJAN” Anny i Mirosława 
Olędzkich ze Świebodzic, Firma 
„TOMASZ’ Wiesława Wojciechow-
skiego w Mieroszowie,  Firma „PA-
KARD” Stefana Frankowskiego  
w Mieroszowie,  Centrum Kultu-
ry i Turystyki w Walimiu, Agro-
turystyka „AUSTERIA–KROKUS” 
Barbary i Grzegorza Szwajów  
w Rzeczce, P.P.H. Marka i Jana Pa-
pierników z Paszowic k/Jawora, 
oraz sponsorzy indywidualni: 
Anna Olszewska – Konsul RP  
w Pradze, Jan Kousal z Polic nad 
Metują, Henryk Hnatiuk z Miero-
szowa,  Halina Kustrzepa  - Radna 
Powiatu Wałbrzych, Paweł Jasiń-
ski -Radny Powiatu Wałbrzych, 
Andrzej Stram – Radny Powiatu 
Wałbrzych, Janusz Mika – Radny 
Miasta Boguszów-Gorce. 

„… Było mi dane towarzy-
stwo ludzi, z jakimi na co dzień 
rzadko można się spotkać, 

którzy podobnie zaaferowani 
widzeniem, przeżywaniem, 
wyrażaniem świata stawali się 
towarzyszami wypraw, rozmów-
cami, współautorami twórczego 
myślenia. Wyrwani z powsze-
dnich napięć, smakowaliśmy, co 
to znaczy koleżeństwo, przyjaźń, 
artystyczne braterstwo i siostrza-
ność, jak pozostając w harmonii 
być raz mistrzem, raz uczniem. 
Czesi i Polacy, nie czuliśmy obco-
ści, narodowe, językowe różnice 
były jak widoczna z Koruny grani-
ca odległa, zacierająca się w po-
wietrznej perspektywie, kusząca 
aurą przyrody. Niemożliwe było, 
byśmy rozstali się, rozjeżdżając. 
Pozostaliśmy nawzajem w swych 
pracach, jeśli nie dosłownie,  to  
w tle, w kształtującej je at-
mosferze, jesteśmy też razem  
na wspólnych zdjęciach, na oko-
licznościowym filmie, w trwającej 
nadal wymianie listów, telefo-
nów, elektronicznych komuni-
katów, ale przede wszystkim 
dzięki innym staliśmy się inni. 
Stworzeni Bożą mocą, poprzez 

bliźnich znów doświadczyliśmy 
kształtującego nas dotknięcia...” - 
tak o swoim uczestnictwie  
na plenerze w Slavnym  koło Po-
lic nad Metują w 2005 roku pisał 
w artykule w „Ziemi Kłodzkiej”  
i  k s i ą ż c e  „ P L E N E -
R Y ,  A C H  P L E N E R Y  - 
Współobecność w tworzeniu” 
poeta i prozaik Antoni Matusz-
kiewicz. „ Plener jest okazją do 
innego trybu życia, ponieważ 
jestem odcięty od zwyczajnych 
problemów. Inaczej się funkcjo-
nuje, następuje lepszy związek 
ze światem, najlepszy do jakiego 
jestem zdolny. Inaczej funkcjo-
nuje sfera duchowa i to się dzieje  
w sposób naturalny. Jestem w ta-
kim stanie, że mogę zobaczyć coś 
pięknego, że mogę to przeżyć  
i  dlatego mogę to opisać. 
Inspiruje mnie chęć do po-
z n a n i a  B o g a ,  w s z y s t k i e 
moje wiersze są  o  t ym – 
mówi Antoni Matuszkiewicz. 
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Na początek,  proszę 
przedstaw się Czytelnikom 
„Ziemi Kłodzkiej”.

Urodziłam się w 1954 r.  
w Lądku-Zdroju. Ukończyłam 
liceum ogólnokształcące. Pra-
cowałam jako urzędniczka  
w Urzędzie Pocztowo - Teleko-
munikacyjnym. Przez kilkana-
ście lat z mężem i trójką dzieci 
mieszkałam w Jastrzębiu-Zdroju.  
Po latach osiedliliśmy się w Ląd-
ku-Zdroju. Obecnie mieszkam  
w Radochowie.

Jak rozwijała się twoja 
kariera artystyczna?

W 1994 roku, po raz pierwszy 
przyjechałam na plener malar-
ski do Mieroszowa z malarkami 
Jadwigą Gąsiorek i Janiną Lilien. 
Poznałam Henryka Hnatiuka, 
który był współorganizatorem 
pierwszego pleneru malarskiego 
w ramach Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej. Na na-
stępnym plenerze poznałam Ewę 
Glurę i tak rozpoczęło się moje 
spotkanie z Bielawą.

Aura tego miejsca i życzli-
wość ludzi, których tutaj spo-
tkałam, harmonijnie wplatała 
się w moją wizję tworzenia. Mile 
wspominam spotkania z włoda-
rzami miasta,oraz z dyrektorem 
domu kultury Janem Gładyszem, 
Ewą Glurą. Osoby te zawsze nas 
wspierały.

Dzięki plenerom moja dro-
ga artystyczna zaczęła zataczać 
coraz szersze kręgi, wielokrotnie 
uczestniczyłam w spotkaniach 
poetyckich, w plenerach malar-
skich w Czechach i na Słowacji. 
Dzięki sztukom, które uprawiam, 
poznałam grono artystów, także  
z Czech, między innymi  Ewę 
Šinkmanową i Věrę Kopecką.  
To dzięki nim moja przygoda  
ze sztuką w Czechach wciąż trwa.

 Wiem, że od wielu lat 
malujesz. Co Cię inspiruje 
do malowania kolejnej 
pracy?
 
Moim motorem jest radość 

tworzenia. Fascynuje mnie czło-

wiek wkomponowany w naturę, 
dzieło Stwórcy, jego pragnienia, 
dążenia i szczęście. Mieszkam  
na terenie malowniczej ziemi 
kłodzkiej, pozostającej pod wpły-
wem wielu kultur, które mają 
odzwierciedlenie w malarstwie 
i poezji. Moja twórczość nawią-
zuje do malarstwa impresjoni-
zmu, pozostającego w harmonii  
z pięknem natury. W poezji się-
gam do własnych przemyśleń  
i prezentuję je w wierszach. Je-
stem autorką sześciu tomików 
wierszy.

Z którego swojego 
dzieła jesteś najbardziej 
dumna i dlaczego?

Mam kilka prac sztandaro-
wych, w tym dominuje Bielawa, 
szczególne pole mojej inspiracji.

Namalowałaś wiele
obrazów, gdzie wystawiałaś 
swoje prace?
 
 Namalowałam około 700 

obrazów. Na swoim koncie 
mam wiele wystaw zbiorowych,  
np. w Bielawie, w Świnoujściu,  
w Mieroszowie, a także w Cze-
chach: Nova Paka, Broumov. Wy-
stawy indywidualne odbyły się   
w Bielawie, Warszawie, Józefowie, 
Jastrzębiu-Zdroju oraz Broumo-
wie.

Bardzo mi się podoba 
Twoja pracownia malarska 
w Radochowie. Jestem nią 
zachwycona. Jak powstała?

Moja pracownia i galeria 
znajduje się na piętrze w moim 
domu. Powstała w wyniku ada-
ptacji strychu. Miejsce to sprzyja 
licznym spotkaniom z przyjaciół-
mi, oraz fanami mojej twórczości.

Prowadzisz  też Galerię 
w centrum Lądka - Zdroju.

Od 2015 roku kieruję gale-
rią artystyczną, która jest zlo-
kalizowana w samym Rynku  
w Lądku-Zdroju. Skupia ona  

17 twórców: malarzy, rzeźbiarzy  
i osoby zajmujące się rękodzie-
łem artystycznym. Bierzemy 
udział w licznych wydarzeniach 
kulturalnych w Kotlinie Kłodzkie-
j,a także w Czechach. Malarze  

z naszej galerii byli na plenerze 
malarskim w Holandii. W Lądku - 
Zdroju gościliśmy również arty-
stów z Holandii, którzy odwiedzili 
naszą galerię.

Ewa Glura

ROZMOWA Z KRYSTYNĄ LEŚNIEWSKĄ – PASIONEK -  
MALARKĄ I POETKĄ Z LĄDKA - ZDROJU

Broumov

Krystyna Leśniewska - Pasionek
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Oprócz malowania piszesz 
wiersze. Na plenerach 
w Bielawie pisałaś 
o naszym mieście 

Tak, oczywiście. Pragnę 
jeszcze nadmienić, że w 1998 r. 
z inicjatywy Ewy Glury ukazał się 
mój debiutancki „Tomik wierszy”, 
który został wydany przez Miejski 
Ośrodek Kultury, przy wsparciu 
pana Dyrektora Jana Gładysza.

Mam przed sobą Two-
ją książkę „To samo źródło”,  
w której oprócz wierszy są za-
mieszczone Twoje obrazy. Jest 
to bardzo ciekawe połączenie. 
Powiedz, czy obrazy były in-
spiracją do napisania wierszy, 
czy wiersze były inspiracją  
do namalowania obrazów? 

Jest to wydanie polsko-cze-
skie, tu nie ma żadnej reguły.
Często piszę wiersz do obrazu, 
ale bywa też odwrotnie. Two-
rzę cykle poetycko-malarskie  
np. „Wizja dekalogu”, „Strumienie”, 
„Cztery pory roku”, itp.

Porozmawiajmy jeszcze 
o Twoich osiągnięciach

Należę do Polsko-Czeskiego 
Klubu Artystycznego Art.-Stu-
dio" z siedzibą w Mieroszowie, 
gdzie zaczęła się moja przygoda 
z malarstwem. Kierownikiem ar-
tystycznym tego klubu jest Hen-
ryk Hnatiuk. Jestem członkiem 
Związku Artystów Plastyków. 
Należę do Związku Literatów 
Polskich Oddział Dolnośląski. 
Pełnię funkcję przedstawicielki 
w Stowarzyszeniu Lądeckich 

Spotkań Sentymentalnych.  
W 2019 r. otrzymałam dyplom 
od Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego za zasługi dla 
Związku Artystów Plastyków 
oraz za działalność kulturalno - 
społeczną. W 2020 r. otrzymałam 
podziękowanie od Przewodni-
czącego Komitetu Organiza-
cyjnego Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej Juliana 
Golaka za długoletnią współpra-
cę w ramach Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej „Bądżmy 
Rodziną". Kilkakrotnie byłam wy-
różniana na Dolnośląskim Prze-
glądzie Plastyki Nieprofesjonal-
nej „Walor" w Dzierżoniowie.

Za wiersz pt. „Pejzaż o zmierz-
chu" otrzymałam Nagrodę Spe-
cjalną Starosty Wałbrzyskiego.  
W  dniu 26.03.2022 roku, podczas 
Walnego Zjazdu Artystów Plasty-
ków w Poznaniu, z rąk pełnomoc-
nika Wojewody Wielkopolskie-
go otrzymałam Brązowy Medal 
Zasłużony Kulturze Gloria Artis, 
nadany przez Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. 

Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do mojego suk-
cesu, a szczególnie Związkowi 
Artystów plastyków oraz Henry-
kowi Hnatiukowi - kierownikowi 
Polsko - Czeskiego Klubu ART.
Studio z siedzibą w Mieroszo-
wie. Dziękuję Ewie Glurze, która 
wielokrotnie, będąc kuratorem 
plenerów malarskich, zapraszała 
mnie do Bielawy, gdzie mogłam 
realizować swoje zamierzenia 
twórcze. Odznaczenia i wyróż-
nienia  nastrajają mnie pozy-
tywnie do dalszego działania  
i utwierdzają w przekonaniu, że 
moja droga w przestrzeni pla-
stycznej ma sens.

Na zakończenie 
odpowiedz: Dlaczego 
robisz to, co robisz?
 
Ta moja pasja, wzbogaca 

mnie i bawi, domaga się realizacji 
oraz coraz to nowych myśli twór-
czych. To nie takie proste,stąd też 
sztuka uczy mnie pokory.

Cieszę się, kiedy moja skrom-
na twórczość znajduje odbior-
ców, bo to co tworzę ma sens  
w spotkaniach z ludźmi. Dzię-
kuję Ewie Glurze za promocję 
moich działań oraz za ogromną 
życzliwość i wsparcie. Z ogrom-
ną radością jadę na plener lub  
na spotkania poetyckie, ponie-
waż oprócz działań artystycznych 
ważne jest przebywanie pośród 
bliskich mi osób, wszak nie  

od dziś wiadomo, że sztuka łączy. 
Najbardziej cieszą mnie spotka-
nia z ludźmi, bo to do nich ad-
resuję swoją twórczość, to jest 
malarstwo i poezję

Dziękuję wszystkim, Dziękuję 
Ewie Glurze, która wielokrotnie, 
będąc kuratorem plenerów ma-
larskich zapraszała mnie do Bie-
lawy, gdzie mogłam realizować 
swoje zamierzenia twórcze. Od-
znaczenie to nastraja mnie po-
zytywnie do dalszego działania  
i utwierdza mnie w przekonaniu, 
że moja droga w przestrzeni pla-
stycznej ma sens.

Dziękuję bardzo za rozmo-
wę i życzę dalszej owocnej pra-
cy twórczej.

Schronisko na „Śnieżniku”  
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Krystyna Leśniewska - Pasionek podczas wręczenia odznaczenia  
„Zasłużony kulturze - Gloria Artis”.

Lądek-Zdrój
 
Lądeckie wody 
a słowa w wodospadzie
naprędce wypowiedziane 
dodają kroplą
energicznym bytom skrzydeł
kolorytu i uniesienia.
-
Zabiegi z borowiny
doskonałe z leśnych run
rozgrzanych mchów i ziół
oczarowują witalnością
jej mocą i zdrowiem.

 Spacer po Bielawie
    
W Bielawie idę za promieniem
Tańczę z kolorem i cieniem.
W tym płótnie są Twoje oczy
I szczęśliwe dłonie,
Które odpoczywają tylko w nocy.

Spotkałam jesień w Bielawie
I wolne myśli w złocie i trawie.
Tutaj znalazłam swoje odbicie.
Jesienny pejzaż, patrzę w zachwycie.

Nad zalewem

Wschodzi słońce
Rozsuwa zasłony chmur.
Przykuwa uwagę
Synteza świateł.

Tańcząca woda
Ujmuje w dłoni
Rozbłyskujące światło
Zachwyca piękno
Budzi się dzień. Bielawa

Gietrzwałd Pracownia malarska 
Krystyny Leśniewskiej - Pasionek
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Z wykształcenia jestem 
ekonomistą w organizacji i za-
rządzaniu w opiece zdrowotnej, 
ukończyłem także studia histo-
ryczne oraz Podyplomowe Stu-
dium Muzeologii. W 2005 roku, 
gdy byłem już na emeryturze, 
powierzono mi stanowisko 
dyrektora Muzeum Kultury 
Ludowej Pogórza Sudeckiego  
w Kudowie - Zdroju dla zrewita-
lizowania tego muzeum. Jest to 
skansen kultury ludowej, jedy-
ny tego typu na Dolnym Śląsku.  
W 2008 roku mieszkaniec Mię-
dzylesia poinformował mnie, że 
na strychu swojego domu znalazł 
szatkownicę do kapusty, z datą 
jej wytworzenia 1864 rok i zapy-
tał, czy zechciałbym to kupić. Od-
powiedziałem, że nie skupujemy  
i zachęciłem go, żeby nie sprze-
dawał, tylko gromadził takie lub 
różne przedmioty zabytkowe,  
a my je wystawimy w naszym 
muzeum jako jego kolekcję.

Po tym zdarzeniu zacząłem 
jeździć po wioskach Dolnego 
Śląska, by zorientować się, jakie 
zabytki i pamiątki tam się znaj-
dują , w jakim stanie i jaka jest 
świadomość ich znaczenia dla 
kultury regionalnej i narodowej. 
Spotykałem osoby, które groma-
dziły różne tzw. starocie i w 2008 
roku zwołaliśmy do skansenu  
w Pstrążnej dziesięciu poznanych 
kolekcjonerów, a ich kolekcje na-
zwaliśmy „Muzea domowe”. Spo-
tkanie w 2008 roku nazwaliśmy 
I Forum Domowych Muzeów 
i odtąd takie spotkania (Fora) 
odbywają się każdego roku.  
W 2022 r. odbędzie się już  
XV Forum. Istnieje już 181 domo-
wych muzeów, a powstały ruch 
odkrywa to, co istnieje, choć 
niewidoczne lub mało widoczne, 
gromadzeni kolekcjonerów spo-
łeczników, zapoznaje z prawem  
o ochronie zabytków, uświa-
damia znaczenie dziedzictwa 
kulturowego, uczy sposobów 
przechowywania i wystawien-
nictwa, itd. 

Bardzo ważnym wydarze-
niem w tym ruchu domowych 
muzeów było zdobycie patro-
natu naukowego. Patronat taki 
objęło Polsko-Czeskie Towarzy-
stwo Naukowe (PCzTN), którego 
przewodniczącym jest dr Ryszard 
Gładkiewicz z Wrocławia. Jest to 
nie tylko patronat naukowy, ale 

również organizacyjny, który 
zadecydował o istnieniu i roz-
woju tego ruchu. Doradztwem 
wspierało również Dolnośląskie 
Towarzystwo Regionalne (DTR)  
i jego przewodniczący prof. 
Stefan Bednarek. Muzeami 
domowymi zainteresowali się 
samorządowcy, wielkim orę-
downikiem stał się Julian Go-
lak ówczesny radny Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego 
i Rzecznik Solidarności Polsko- 
Czesko-Słowackiej. Zaintere-
sowanie domowymi muzeami 
pojawiło się także po stronie 
czeskiej. W Czechach w krótkim 
czasie pojawiła się znaczna ilość 
takich placówek. Domowymi mu-
zeami zainteresowano się także 
na Słowacji i w Ukrainie. Oprócz 
corocznego forum, odbywają się 
w różnych muzeach domowych 
raz lub dwa razy w roku warsz-
taty terenowe, stosownie do po-
trzeb. Przeżywamy prawdziwie 
wzniosłe chwile, gdy w skrom-
nym wiejskim domu zbieracza 
staroci pojawiają się utytułowani 
uczeni polscy i czescy, doktorzy 
i profesorowie, interesują się 
pasją gospodarza, podziwiają  
i zachęcają do kolekcjonowania. 
Udział uczonych nobilituje ten 
ruch i równocześnie wskazuje na 
jego rzeczywiste znaczenie. Nie-
mal w każdych warsztatach biorą 
udział uczeni czescy, szczególnie 
zainteresowani tym ruchem, jako 
wartościowym, czysto społecz-
nym działaniem, wzbogacającym 
kulturę lokalną. Doceniamy to 
zainteresowanie Czechów i gdy 
doroczne forum odbywa się  
w Kudowie - Zdroju, w programie 
zawsze jest wizyta w domowym 
muzeum po stronie czeskiej. Na 
warsztatach na Ukrainie zazna-
czamy, że nie chodzi o ochronę 
poloników na dawnych Kresach, 
lecz o ochronę zabytków i pamią-
tek ukraińskich, a na warsztatach 
u rzemieślników zwracamy im 
uwagę na potrzebę przechowy-
wania pierwszych produktów, ich 
wzorców, form, jako przyszłych 
zabytków i dowodów material-
nych działalności i rozwoju. 

Od 2018 zaczęliśmy two-
rzenie nowej formy domowego 
muzeum, tzw. Ściany Pamięci  
w świetlicy wiejskiej, osiedlowej 
lub zakładowej. Objeżdżając wio-
ski dolnośląskie, zauważyliśmy 

brak polskich tablic pamiątko-
wych, spotykaliśmy czasami 
nawet tablice poniemieckie,  
a generalnie jest pustka w upa-
miętnianiu i w instalowaniu 
tablic po 1989 r. Stwierdziliśmy 
także brak świetlic wiejskich, 
zlikwidowano nawet świetlice 
osiedlowe. Spotkaliśmy gminę, 
w której nie było ani jednej świe-
tlicy wiejskiej. Julian Golak rzu-
cił hasło „Świetlica w każdej wsi”  
i to upowszechniamy. Opracowa-
liśmy projekt muzeum domowe-
go dla świetlicy wiejskiej, który 
zawiera cztery ważne elementy: 
1. Wystawę w świetlicy zniesio-
nych przez mieszkańców pamią-
tek, fotografii i dokumentów.  
2. Ustawienie przy Ścianie Pamię-
ci małej biblioteczki społecznej 
z ok. 300 książek do czytania  
w dowolnej chwili, przy ka-
wie,  potańcówce lub przy 
okazji zebrania wiejskiego.  
3 .  W y k o n a n i e  p u b l i k a c j i  
np. w formie foldera, prze-
wodnika do Ściany Pamię-
ci o mieszkańcach i historii 
wsi, może to być wydruko-
wana gazetka lub broszura.  
4. Wykonanie tablicy pamiąt-
kowej na zewnętrznej ścianie 
budynku świetlicy, poświęconej 
jakiemuś ważnemu wydarzeniu 
w życiu tej wsi lub jakiejś posta-
ci ważnej dla tej społeczności. 
Wzorcowy model Ściany Pa-
mięci wykonał Krzysztof Dziurla  
w świetlicy wiejskiej w Lusinie, 
gmina Udanin, powiat Środa 
Śląska. Jako nauczyciel i dy-
rektor szkoły w Gniewkowie 
zaangażował się w ruch domo-
wych muzeów, widząc w tym 
ważne działanie wychowawcze 
i budowę tożsamości mieszkań-

ców, włączyła się Rada Solecka 
Lusiny i inicjatywę tę z entuzja-
zmem wsparł Wójt Gminy Uda-
nin. Świetlica wiejska w Lusinie, 
zapełniła się piękną wystawą, 
urządzoną jak w muzeum,  
na zewnętrznej ścianie budyn-
ku świetlicy wita przechodniów 
tablica pamiątkowa Grzegorza  
z Sanoka, wielkiego humanisty  
z XV wieku, zasłużonego dla 
przodków obecnych miesz-
kańców Lusiny. Do każdego 
domu trafiło już pięć publika-
cji pisma „Nasza Lusina”, któ-
re redaguje Krzysztof Dziur-
la. Obecnie przystępujemy  
do upowszechniania tego mo-
delu upamiętniania.

W 2022 roku odbyły się 
warsztaty muzeów domo-
wych w Szybie koło Nowej Soli  
i w Goleniowie koło Szczecina.  
XV Forum odbędzie się we wrze-
śniu w Kudowie -Zdroju i w Če-
skej Skalicy. Od strony finansowej 
i organizacyjnej działalność ta 
opiera się wyłącznie na społecz-
nikostwie, jedyną nagrodą jest 
uznanie i podziękowanie tym 
zacnym ludziom za opiekę nad 
zabytkami, nad dziedzictwem 
narodowym i umacnianie toż-
samości we współczesnym 
ruchliwym świecie. Przewidu-
jemy utworzenie stowarzysze-
nia domowych muzeów, gdy 
ilość tych muzeów przekroczy  
200 placówek. A wtedy może 
to już być jeden z kulturowych 
ruchów europejskich. 

Wystąpienie w ygłoszone on-
line na spotkaniu z Zespołem  
ds. Wolontariatu i Społecznikostwa 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
23 maja 2022 r.

Bronisław MJ Kamiński 

RUCH MUZEÓW DOMOWYCH

Spotkanie 8 czerwca 2022 r. w Konarach, pow. Środa Sląska. Bronisław Kamiński  zachęca 
do upamiętniania i tworzenia Ścian Pamięci oraz muzeów domowych. 
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W 2016 roku przypadała 
nieco zapomniana 1050 rocz-
nica Chrztu Polski. Z tej okazji 
zaproponowałem nową inicja-
tywę społeczno - kulturalną 
pod nazwą Międzynarodowy 
Szlak św. Wojciecha z Pragi  
do Gdańska. Chciałem przy-
pomnieć, że właśnie decyzja  
o przyjęciu chrztu przez Miesz-
ka I była najważniejszym, wręcz 
epokowym wydarzeniem, które 
wprowadziło Polskę do rodziny 
krajów europejskich o rozwinię-
tej kulturze.

Polska, jako państwo chrze-
ścijańskie zaczynała się wtedy 
liczyć w Europie. W tamtych 
czasach, na zachodzie Europy 
głównym filarem umacniania 
pozycji państwa był Kościół. To 
właśnie duchowni, szczególnie 
zakony wprowadzały nowocze-
sną i postępową edukację, to 
oni tworzyli trzon kadry admi-
nistracyjnej i obejmowali odpo-
wiedzialne funkcje w kancelarii 
królewskiej. Pogaństwo , które 
zdecydowanie panowało w 
ówczesnej Polsce, nie było  
w stanie zapewnić rozwoju kraju 
ani jego odpowiedniej pozycji  
na arenie europejskiej. 

Myślę, że Mieszko I zdawał 
sobie sprawę, że system wie-
rzeń pogańskich odziedziczony  
po okresie rodowo - plemien-
nym, będzie bardzo trudny  
do zmiany, bowiem przyzwy-
czajenia i wierność dotych-
czasowemu kultowi były silne  
w ówcześnie żyjących ro-
dzinach.  Mądrość Miesz-
ka polegała także na tym, 
że umiał on zauważyć oraz 
docenić przykłady płynące  
z krajów sąsiednich, gdzie 
p o g a ń s t w o  k o l e j n o  p o -
rzucili Słowianie, Węgrzy i 
Skandynawowie. To znaczy, 
porzucali  (choć z dużymi 
oporami) dawne wierzenia  
i przyjmowali nową postępową 
wiarę chrześcijańską, która tak-
że przyczyniała się do mądrości 
mieszkańców i zdecydowanej 
modernizacji poszczególnych 
krajów. Stąd chyba czerpał 
wzorce władca Polski i w koń-
cu zdecydował się na Chrzest  
w 966 roku. Zostało to do-
datkowo ułatwione przez 
mądrą kobietę z sąsiednich 
Czech, bowiem rok wcześniej 
Mieszko poślubił czeską księż-

niczkę Dobrawę. To właśnie 
ona uczyła go zasad wiary 
chrześcijańskiej, ale przede 
wszystkim przygotowywała  
do nowej wielkiej misji w 
Europie. Misja ta powiodła 
się, bo czeski biskup Jor-
dan ochrzcił Mieszka. Jak się 
okazało ten fakt miał także 
wielkie znaczenie kulturalne  
i cywilizacyjne, bowiem wkrótce 
Polska została wprowadzona do 
grona państw, z którymi mogła 
współpracować. Niewątpliwie 
przyjęcie chrztu przez władcę 
polskiego z rąk czeskiego bisku-
pa wprowadziło nowe zwyczaje 
kościelne oraz nowe słownic-
two, które w znacznej części 
utrzymało się aż po dzień dzi-
siejszy.To właśnie w bardzo du-
żej mierze Czesi przyczynili się 
do przyjęcia w tamtym czasie 
Polski do grona państw rozwi-
niętych i przez to zapewnili na 
długie lata właściwy europejski 
kierunek rozwoju Polski.

Mamy też jako Polacy już  
od setek lat pewnego rodzaju 
dług wdzięczności za tragicz-
nie zakończoną misję święte-
go Wojciecha. W związku z tym 
powinniśmy dbać o wzajemne 
stosunki i codzienne relacje 
pomiędzy naszymi krajami. 
Dzisiaj może to być, np. dobra 
współpraca w ramach Unii 
Europejskiej, prawdziwe reak-
tywowanie i podniesienie zna-
czenia tzw. Grupy Wyszehradz-
kiej, czy choćby podnoszenie  
i ciągłe doskonalenie codzien-
nych relacji ludności i współpra-
cy na terenach przygranicznych. 
Może to być, np. regularne 
wspieranie istniejących akcji 
społeczno - kulturalnych, ale 
też organizowanie nowych 
form polsko - czeskich projek-
tów transgranicznych.

Taką dobrą okazją wy-
daje się być zainicjowany 
w 2016 roku tur ystyczno 
- edukacyjny Międzynaro-
dowy Szlak Św. Wojciecha. 
Jego pierwszy etap prowadzi  
z Pragi na Dolny Śląsk, drugi  
do Gniezna i Poznania, trzeci  
do Gdańska i Elbląga, szcze-
gólnie do miejscowości Święty 
Gaj, gdzie św. Wojciech został 
zamordowany. 

Projekt obejmie łącznie trzy 
kraje czeskie; środkowo- cze-
ski, kralovohradecki, pardubicki 

oraz pięć województw w Polsce 
(dolnośląskie, wielkopolskie, ku-
jawsko- pomorskie, pomorskie, 
warmińsko-mazurskie). Warto 
również pomyśleć w przyszło-
ści o poprowadzeniu dalej tego 
szlaku nową nitką w kierunku 
niemieckim, aż do Magdeburga 
i Akwizgranu. Warto także otwo-
rzyć drogę na Słowację i Węgry. 
Święty bowiem jest głównym 
patronem Węgier i cieszy się  
do dzisiaj tam wielkim uzna-
niem. Oczywisty wydaje się 
być kierunek włoski na Monte 
Cassino, gdzie w klasztorze 
benedyktynów Św. Wojciech 
pobierał nauki przez ponad 
dwa lata.

Oficjalne otwarcie I etapu 
Międzynarodowego Szlaku Św. 
Wojciecha nastąpiło w Pradze 
w dniach 22-24. 04. 2016 roku, 
w ramach uroczystej inaugu-
racji Polsko - Czeskiego Roku 
Kulturalnego oraz inauguracji I 
Kongresu Czechoznawstwa Pol-
skiego. W dniu 22 kwietnia 2016 
roku odbyła się konferencja 
polsko-czeska, zorganizowana  
w Instytucie Polskim w Pradze.  
W czasie  tej  konferencj i  
prof. Konrad Czapliński z Zie-
lonej Góry przedstawił prze-
bieg trasy oraz wyjaśnił zna-
czenie tego nowego szlaku 
turystyczno - edukacyjnego. 
W obradach uczestniczyli 
członkowie Polsko- Czeskie-
go Towarzystwa Naukowego, 
samorządowcy z Dolnego 
Śląska oraz Cezary Przybylski - 
marszałek Województwa Dolno-
śląskiego. Inicjatywa od samego 
początku była prowadzona w 
ramach Polsko - Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej „Bądź-
my Rodziną”. Pan marszałek  
C. Przybylski, wspólnie z ks. 
kard. Dominikiem Duką - pry-
masem Czech i Moraw objęli 
patronat honorowy nad tą 
inicjatywą.

Następnego dnia, podczas 
mszy świętej w katedrze pra-
skiej, z udziałem Polaków, Cze-
chów, Niemców, a także gości 
z Ukrainy, nastąpiło uroczyste 
otwarcie nowego Międzynaro-
dowego Szlaku św. Wojciecha. 
Z tej okazji wydobyto także 
ze skarbca oraz wystawiono,  
w specjalnej szklanej kapsule, 
zapewniającej bezpieczeń-
stwo, relikwie św. Wojcie-

cha. Miałem wielki zaszczyt  
na zaproszenie ks. kard. Domi-
nika Duki przemawiać w tym 
dniu w katedrze pw. św. Wita,  
św. Vaclawa i zaprezento-
wać ideę tego wielk iego 
projektu.  Swoje przemó -
wienie na prośbę arcybisku-
pa praskiego wygłosiłem  
w języku czeskim. Przema-
wiałem obok wystawionej 
czaszki św. Wojciecha i za-
p r e z e n t o w a ł e m  p r o j e k t 
p o p rowa d ze n i a  n owe g o 
Międzynarodowego Szlaku  
św. Wojciecha z Pragi do Gdań-
ska. 

 Od tego czasu ta inicjaty-
wa regularnie rozwija się, bo-
wiem otworzono uroczyście 
kilkadziesiąt nowych stacji  
na szlaku, zarówno w Polsce jak 
i w Czechach. Niestety pande-
mia nieco spowolniła prace  
w latach 2020 – 2021. Otwar-
ciom stacji towarzyszą organizo-
wane w kilku szkołach konkursy  
o św. Wojciechu. Zorganizo-
wany został Międzynarodowy 
Plener Artystyczny, podczas 
którego artyści z Polski, Czech 
i Ukrainy tworzyli prace pla-
styczne, rzeźby, wiersze. Po-
wstała także sztuka teatralna 
pod tytułem „Wojciechowe 
ślady”, której autorem jest Da-
nuta Gołdon- Legler - aktorka, 
reżyser, dyrektor Teatru William- 
ES z Wałbrzycha oraz „Oratoruim 
o św. Wojciechu”, które napisał 
prof. Mirosław Gąsieniec z Wro-
cławia. W 2022 roku planowane 
jest otwarcie kolejnych kilku-
nastu nowych stacji w Polsce  
i w Czechach na Międzynaro-
dowym Szlaku św. Wojciecha. 
Wydano (przez ostatnie pięć 
lat) drukiem osiem publikacji 
o szlaku, których autorem jest 
prof. Konrad Czapliński z Zie-
lonej Góry.

Ta nowa inicjatywa może 
zjednoczyć ponownie nie tylko 
Polaków, Czechów, Słowaków  
i Węgrów, ale przypomnieć tak-
że znaczenie św. Wojciecha jako 
nieco zapomnianego patrona 
Jedności Europy.

Wystąpienie wygłoszone 
online na spotkaniu z Zespołem  
ds. Wolontariatu i Społeczniko-
stwa w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów 23 .05.2022 r.

Julian Golak

MIĘDZYNARODOWY SZLAK ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 



55Ziemia Kłodzka nr 315-317/kwiecień-czerwiec 2022

W dniu 27 marca w Centrum 
Kultury w mieście Uherski Brod 
oraz 3 czerwca 2022 roku w zna-
nej brneńskiej willi Löw-Beer od-
była się uroczysta inauguracja 
wystawy prezentujące światowe 
dziedzictwo UNESCO w Polsce. 

Wystawa została przygoto-
wana z okazji roku Jana Amosa 
Komeńskiego (1592 - 1670). Ten 
rok jest obchodzony szczególnie 
w Czechach, w uznaniu zasług  
czeskiego wielkiego pedagoga  
i reformatora, który jest uważany 
za twórcę nowoczesnej pedago-
giki.  Organizatorzy postanowili 
zaprezentować czeskiej  publicz-
ności oraz ludzi kultury i nauki,  
w których działał J.Amos Komeń-
ski, stąd wybór padł na Polskę, 
Holandię, Szwecję i Węgry. Jan 
Amos Komensky urodził się  
28.03.1592 roku w Nivnicach, 
w południowych Morawach.  
W 1626 roku cesarz Ferdynand 
II wydał rozporządzenie dla Bo-
hemii, a w 1628 roku także dla 
Moraw, w wyniku tego nowego 
rozporządzenia protestanci mieli 
wybór; przejść na katolicyzm lub 
wybrać banicję. Komeński w lu-
tym 1628 roku wraz z tysiącami 
braci czeskich przekroczył gra-
nicę i poprzez Sudety dostał się 
do Leszna, gdzie spędził kolejne 
13 lat życia. Komeński został na-
uczycielem, a następnie rektorem  
w Gimnazjum, podjął się reformy 
szkolnictwa oraz reorganizacji 
całego systemu nauczania, dy-
daktykiem. W wielu krajach jest 
uważany za wielki autorytet  
w dziedzinie nowoczesnego 
szkolnictwa i pedagogiki. Napi-
sał ok. 250 książek. W Czechach 
największe czeskie szkoły i insty-
tucje pedagogiczne noszą imiona 
wielkiego patrona.

Z tej okazji powstała wystawa 
pn. „Dziedzictwo kulturalne UNE-
SCO 2022”. Patronat nad wielkim 
projektem objęli między innymi: 
minister kultury Rep. Czeskiej- 
Martin Baxa, prezydent miasta 
Brna - Markéta Vaňková oraz 
konsul generalna RP w Ostrawie 
Izabella Wołłejko-Chwastowicz.  

Wystawa została przygo-
towana przez Slovanske Unie  
(z. s.). Autorem programu i pro-
ducentem jest p. inż. Jiří Králík. 
Ta niezwykła wystawa została 
wykonana na 44 efektownych 
planszach, przedstawiających 

wkład Polski i niektórych (wy-
branych przez twórców wy-
stawy) Polaków w historyczne  
i kulturowe dziedzictwo uznane 
przez UNESCO. 

Na planszach można było 
obejrzeć wydarzenia histo-
ryczne dalekiej przeszłości,  
od Księgi Henrykowskiej aż po hi-
storię najnowszą. Przedstawiono 
między innymi postacie takich 
wybitnych Polaków jak Mikołaj 
Kopernik, Fryderyk Chopin, Maria 
Skłodowska - Curie, Jan Paweł II, 
Józef Wybicki, Ludwik Zamen-
hof i inni.   Wśród współczesnych 
osobistości polskiej nauki i twór-
ców kultury są zaprezentowane 
między innymi takie osoby jak  
śp. prof. Jacek Baluch, pierw-
szy ambasador RP w Czechach  
w latach 1990 - 1995. Natomiast   
z żyjących: reżyserka Agnieszka 
Holland, o. Tomasz Dostatni (Do-
minikanin, duszpasterz inteligen-
cji), znany tłumacz książek Vac-
lava Havla- Andrzej Jagodziński,   
czy Julian Golak z Nowej Rudy. 
Jedna z plansz została poświę-
cona promocji Klubu Polskiego 
Polonus w Brnie, na innej można 
zobaczyć Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach – Zdroju. Wszystkie 
plansze (tej samej wielkości) są 
wykonane w językach polskim 
i czeskim.

Organizatorzy nadali wy-
darzeniu szczególną oprawę, 
w przepięknej scenerii ogro-

du przy znanej willi Löw-Beer 
zainstalowano oprócz wspo-
mnianej wystawy prezentację 
fotografii Oty Nepilégo, który 
podzielił się ze słuchaczami 
swoimi przeżyciami z Polski  
z czasów Rewolucji Solidarności, 
wspominając piesze pielgrzymki  
na Jasną Górę, festiwale mu-
zyczne oraz słynny koncert Kar-
la Kryla w listopadzie 1989 roku  
we Wrocławiu, z okazji zorga-
nizowanego przez Solidarność 
Polsko - Czechosłowacką Festi-
walu Niezależnej Kultury Czeskiej 
i Słowackiej. Do tego tematu na-
wiązują koncerty i wspomnienia 

Antoniego Murackiego, który jest 
wykonawcą pieśni Karla Kryla  
i Jaromíra Nohawicy. Jest On 
stałym wykonawcą pieśni zna-
nych czeskich bardów także  
w języku polskim. Wystawa 
była czynna w Brnie do końca  
czerwca tego roku. 17 czerwca 
2022 roku odbył się w willi – 
koncert harfistki Amelii Tokarskiej 
oraz spotkanie z fotografem Otą 
Nepilým i Julianem Golakiem, 
poświęcone Polsce. Ta niezwy-
kle ciekawa wystawa będzie 
prezentowana przez organiza-
torów także w Polsce, w Szwecji,  
w Holandii oraz na Węgrzech.

Ewa Jazienicka

WYSTAWA DZIEDZICTWO KULTURALNE UNESCO 2022

Uhersky Brod, Centrum Kultury, 27. 03. 2022 r. Otwarcie wystawy pn. „Kulturalne 
dziedzictwo UNESCO 2022”. Izabella Wołłejko- Chwastowicz, konsul generalna RP 
w Ostrawie, patron wystawy wraz z Julianem Golakiem,(jednym z bohaterów), 
przygotowanej przez J. Kralika wystawy. Fot. Ewa Jazienicka

Julian Golak z autorem Jiřím Králíkiem na tle wystawy.
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W dniu 03.05.2022 roku  
w zabytkowych pomieszczeniach 
willi „Wrzos" w Kudowie - Zdroju 
została zorganizowana pierwsza 
prezentacja książki Juliana Go-
laka pt. „Polacy, Czesi i Niemcy 
zasłużeni dla wolności, solidar-
ności i integracji europejskiej". 

500-stronicowe opracowa-
nie, częściowo wydrukowane 
w języku polskim, czeskim  
i niemieckim jest ciekawym 
przedstawieniem bardzo osobi-
stego przeżywania przez autora 
drogi do wolności, solidarności  
i  i nte gra c j i  e u ro p e j s k i e j .  
W opracowaniu są również cieka-
wie zaprezentowane losy ludzi,  
z Polski, Czech i Niemiec, z który-
mi autor współpracował.

Łącznie autor przedstawił po-
nad 50 osób zaangażowanych 
w walce o wolność, solidar-
ność i  integrację europej-
sk ą.  Osobnym rozdziałem  
w tej książce są trzy najważniejsze  
(wg autora) POLSKIE POSŁA-
NIA do narodów w Europie, 
które znacznie przyczyniły się  
do pojednania pomiędzy miesz-
kańcami różnych krajów oraz 
spowodowały wspólną walkę  
o wolność i integrację europej-
ską. W książce, bogato ilustrowa-
nej i przedstawiającej wspomnie-
nia autora zaangażowanego już 
od 1980 roku w walkę o wolność, 
zaprezentowane są także różne 
ważne dokumenty i fotografie. 
Książkę otwiera wprowadzenie 
prof. Jaroslava Panka z Czeskiej 
Akademii Nauk oraz prof. Lesława 
Koćwina. Autor zaprezentował 
wybrane postacie, przypisując 
je do ważnych wydarzeń ujętych  
w rozdziałach: Przykłady przeno-
szenia przez granicę idei „Bądźmy 
Rodziną”, Najważniejszy sierpień 
w moim życiu, Trzy najważniej-
sze przesłania otwierające pro-
ces porozumienia, pojednania  
i  i nte gra c j i  e u ro p e j s k i e j ,  
W 40-tą rocznicę uchwalenia 
„Posłania do Narodów Europy 
Wschodniej” w 1981 roku, Nie-
znani Kurierzy SPCzS, Mała cze-
ska wioska Neratov ma bardzo 
duże znaczenie dla pojednania 
między narodami Niemiec, Czech 

i Polski, Posłanie do sąsiadów 
Ukraińców, Spotkanie po 30 la-
tach na Borówkowej Górze, Spo-
tkanie w 40-rocznicę „KARTY 77”, 
Skwer SPCzS we Wrocławiu, Mało 
znana karta historii; współpraca 
Maltańskiej Służby Medycznej  
i Malteser Hilfsdienst, Polacy, 
Czesi i Niemcy zasłużeni dla 
wolności, solidarności i integracji 
europejskiej, Kalendarium.

Poniżej prezentujemy recen-
zje książki.

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek
Akademia Nauk 
Republiki Czeskiej

Wyjątkowa osobowość pana 
Juliana Golaka, znakomitego or-
ganizatora środkowoeuropejskiej 
współpracy chrześcijańskiej, wie-
loaspektowego autora i redak-
tora, nie musi być przedstawia-
na w Czechach, a tym bardziej  
w Polsce. O jego niezaprzeczalnej 
międzynarodowej sławie świad-
czą liczne medale, nagrody i wy-
różnienia, jakie otrzymał za swoją 
odważną, pełną poświęcenia  
i bezinteresowną pracę.

Ponieważ od wielu lat uważ-
nie śledzę działalność pana Go-
laka i miałem okazję recenzować 
jedną z jego poprzednich ksią-
żek dla centralnego przeglądu 
naukowego „Český časopis 
historický“ (przypis tłumacza: 
Czeskie czasopismo historyczne),  
z niecierpliwością oczekuję jego 
dalszej publikacji, poświęconej 
czterdziestu ważnym osobi-
stościom polskiego, czeskiego  
i niemieckiego życia publicz-
nego.

Są to osobowości o różnych 
orientacjach zawodowych i nie-
równym zasięgu. Są postacie  
o znaczeniu europejskim i świa-
towym, takie jak św. Jan Paweł II, 
kardynał Stefan Wyszyński czy 
prezydent Václav Havel; osoby, 
które w znaczący sposób wpły-
nęły na współczesną historię 
swoich narodów i Europy Środ-
kowej, jak Jerzy Giedroyc, Tade-
usz Mazowiecki, Miloslav Vlk i Jiří 
Dienstbier, lub które miały duże 

Ewa Jazienicka

KSIĄŻKA „POLACY, CZESI I NIEMCY ZASŁUŻENI 
DLA WOLNOŚCI, SOLIDARNOŚCI 
I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ”

Pierwsza promocja książki w Kudowie-Zdroju, 3 maja 2022 roku 

W sierpniu 1980 roku organizator strajków we Wrocławiu. 
Delegat do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 
we Wrocławiu. Współzałożyciel struktur krajowych i regio-
nalnych NSZZ Solidarność Pracowników Poligrafii (1980–
1981). Po zorganizowaniu strajków w stanie wojennym 
aresztowany i  uwięziony. Zwolniony z pracy z tzw. wilczym 
biletem. Pomimo wielokrotnych nacisków w czasie prze-
słuchań odmówił wyjazdu na Zachód. W stanie wojennym 
uczestniczył w wydawaniu i kolportażu nielegalnych cza-
sopism.
Szef Stowarzyszenia Solidarność Polsko- Czesko-Słowacka 
(1995 – nadal). Pomysłodawca, orga nizator i sekretarz spo-
łeczny Euro   regionu  Gla censis (1994–1998). Współzałożyciel 
 Polsko-Czeskiego Towarzystwa  Naukowego (przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej 2006/2009). Przewodniczący Komi-
tetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej „Bądźmy Rodziną” (1990 – nadal). Radny Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego od 2006 do 2018 roku. (wice-
przewodniczący Sejmiku od 2015 do 2018 roku).
Nagrody i wyróżnienia: Nagroda „Polcul Foundation” 
przyznana w Sydney (Australia). Nagroda Ministra Kultury 
Republiki Czeskiej – za szerzenie dobrego imienia kultury 
czeskiej za granicą (2001); nagroda w programie Zwyczaj-
ni-Niezwyczajni (1999), nagroda im. Grzegorza Pałki, tzw. 
Oskar Samorządowy (1999), Honorowy Obywatel Mia-
sta Kłodzka (1996). Dolnośląski Wolontariusz Powiatowy 
(2012). W 2008 roku otrzymał Krzyż Komandorski Orderu 
Odrodzenia Polski, przyznany przez Lecha Kaczyńskiego, 
Prezydenta RP. W 2019 roku otrzymał nagrodę MSZ „BENE 
MERITO”. W 2020 roku Minister Spraw Zagranicznych Re-
publiki Czeskiej przyznał mu nagrodę honorową „GRATIAS 
AGIT”. W 2021 roku otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności.

Wyjątkowa osobowość pana Juliana Golaka, znakomitego or-
ganizatora środkowoeuropejskiej współpracy chrześcijańskiej, 
wieloaspektowego autora i redaktora, nie musi być przedstawia-
na w Czechach, a tym bardziej w Polsce. O jego niezaprzeczalnej 
międzynarodowej sławie świadczą liczne medale, nagrody i wy-
różnienia, jakie otrzymał za swoją odważną, pełną poświęcenia 
i bezinteresowną pracę. Od wielu lat uważnie śledzę działalność 
pana Golaka. Miałem okazję recenzować jedną z jego poprzednich 
książek dla centralnego przeglądu naukowego „Český časopis histo-
rický“.  Z niecierpliwością oczekuję tej publikacji...
Dzięki wielkiemu doświadczeniu życiowemu i orientacji etycznej 
autora wzmocni ona także ogólny kierunek obrony najważniejszych 
wartości chrześcijańskiej Europy.

Praga, 4 września 2021 r.
Prof. PhDr. Jaroslav Pánek

DrSc., Dr.h.c., Czeska Akademia Nauk

V srpnu roku 1980 organizátor stávky ve Vratislavi. Delegát 
stávkového výboru ve Vratislavi. „Spoluzakladatel národních 
a regionálních struktur tiskařských pracovníků  „Solidarita“ 
(1980-1981).  Po zorganizování stávky během výjimečného 
stavu byl zatčen a uvězněn. Vyhozen z práce, když se dostal 
na černou listinu. I přes opakovaný nátlak během výslechů, 
odmítl emigrovat na západ. Během výjimečného stavu v Pol-
sku se podílel na vydávání a distribuci nelegálních časopisů. 
Šéf Asociace Polsko-česko-slovenské Solidarity (1995 – do-
posud). Původce, organizátor a tajemník Euro regionu Gla-
censis (1994–1998). Zakládající člen Polsko-české vědecké 
společnosti (předseda revizní komise 2006/2009). Předseda 
organizačního výboru Polsko-českych dnů křesťanské kul-
tury „Zůstaňme rodinou“ (1990 – doposud). Radní Sejmiku 
Dolnoslezského Vojvodství od roku 2006-2018 (místopřed-
seda Sejmiku od roku 2015-2018). Ceny a ocenění: Cena 
„Polcul Foundation“ udělena v Sydney (Austrálie), Cena mi-
nistra kultury České republiky – za šíření dobrého jména čes-
ké kultury v zahraničí (2001); cena v  pořadu... „Obyčejní-ne-
obyčejní“ („Zwyczajni-niezwyczajni“, 1999), cena Grzegorze 
Paki Grzegorze Pałki, tzv. Oscara místní správy (1999), čestný 
občan města Kladska (1996). Dolnoslezský okresní dobro-
volník (2012). V roce 2008 mu byl udělen Veli telský kříž řádu 
Polonia Restituta, který mu přiznal polský prezident Lech 
Kaczyńský. V roce 2019 obdržel cenu Ministerstva zahranič-
ních věcí „BENE MORITO“. V roce 2020 mu ministr zahranič-
ních věcí České republiky udělil čestné ocenění „GRATIAS 
AGIT“. V roce 2021 mu byl udělen Kříž svobody a solidarity. 
Spoluautor knihy „Vliv dopravy na životní  prostředí“. Autor 
knihy „Vzpomínky na lidi, kteří již odešli ...“ (2017). Laureát 
čestné ceny udělené mládeží; „Človek samosprávy polské 
mládežnické politiky – 2018“.

Wrocław 27.08.2020 r. Julian Golak był inicjatorem 
utworzenia  Skweru Solidarności Polsko-Czesko- 

-Słowackiej we Wrocławiu

ISBN 978-83-65892-93-5
ISBN 978-83-936378-3-6
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znaczenie dla rozwoju dziedzi-
ny, w której działały, jak bohema 
Jacek Baluch i polonista Wacław 
Burian. Niektóre postacie nie są 
powszechnie znane, ale bez ich 
pracy, wysiłków i poświęceń nie 
sposób wyobrazić sobie rozwoju 
naszych krajów w kierunku wol-
ności i demokracji.

Są to więc zawsze postacie 
ważne dla historii kulturowej, 
religijnej czy politycznej Eu-
ropy Środkowej na przełomie  
XX i XXI wieku. Autor znał je oso-
biście, więc może o nich pisać 
na podstawie autopsji i zebranej 
dokumentacji pisemnej. Ma więc 
możliwość kreowania ich biogra-
ficznego wizerunku i składania 
znaczących świadectw, łącze-
nia rzetelnie zebranych faktów 
z osobistym doświadczeniem  
i zrozumieniem, które jest jed-
nym ze skutecznych narzędzi za-
rządzania współczesną historią.

Można słusznie oczekiwać 
stworzenia bardzo wartościo-
wego ego-dokumentu, który 
wzbogaci wiedzę o niedawnej 
przeszłości naszej części Europy. 
Dzięki swojemu wielkiemu do-
świadczeniu życiowemu i orien-
tacji etycznej autora wzmocni 
także ogólny kierunek obrony 
najważniejszych wartości chrze-
ścijańskiej Europy.

Z pełną odpowiedzialnością 
i napiętym oczekiwaniem pole-
cam nową książkę pana Juliana 
Golaka, która jest na ukończe-
niu i życzę pięknego wydania,  
a następnie szerokiej dystrybu-
cji, tak aby książka dotarła do jak 
największej liczby czytelników.

prof. dr hab. Lesław Koćwin

Przygotowywane przez. Julia-
na Golaka opracowanie, pt. „PO-
LACY, CZESI I NIEMCY ZASŁUŻENI 
DLA WOLNOŚCI, SOLIDARNOŚCI 
I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ”, po-
siada aktualnie szczególne zna-
czenie, ponieważ: z jednej strony, 
stanowi historyczną dokumenta-
cję współpracy trzech narodów, 
opartą na wartościach chrześci-
jańskich cywilizacji łacińskiej 
oraz koncepcjach pierwszych 
twórców zjednoczonej Europy, 
a z drugiej zaś, utrwala i chroni 
przed zapomnieniem aktywność 
i dokonania ludzi zaangażowa-
nych w zjednoczenie Europy na 
zasadach suwerenności, partner-
stwa i przyjaźni.

 Przekaz zawarty w przygo-
towanym opracowaniu posiada 

szczególne znaczenie w obecnej 
wojnie kulturowej, jaka toczy się 
na obszarze Unii Europejskie, w 
której zwolennicy Baumanow-
skiej postnowoczesności, a ra-
czej kulturowego neomarksizmu, 
podjęli próbę narzucenia nowej 
świadomości społecznej i zasad 
współżycia społecznego, sprzecz-
nych z dotychczasowym duchem 
i tradycją Europy. 

Celem podjętych badań 
jest upamiętnienie przełomu 
oraz procesu, jaki rozpoczął się 
w Europie od 1989 mroku, który 
Autor definiuje następująco: „Rok 
1989 był dziwnym i przełomo-
wym rokiem, w którym nastąpiły 
wielkie demokratyczne przemia-
ny w Europie, które doprowadziły 
do upadku „żelaznej kurtyny” i 
ogólnej integracji europejskiej. 
Nagle kilka narodów w Europie 
podjęło udane starania o odzy-
skanie wolności. Tak duże zmiany 
nie byłyby możliwe, gdyby nie 
odważni ludzie, którzy przynieśli 
ze sobą tę wolność. Należy o nich 
wspomnieć nie tylko podczas ob-
chodów rocznicowych”.

Przedmiotem badań, które 
są publikowane w książce jest 
działalność opozycyjna, jak 
i zaangażowanie w budowę 
nowego, wolnościowego ładu 
społecznego, jak pisze Autor 
„40 wyjątkowych, często mało 
znanych postaci, które wniosły 
w mojej ocenie wielki wkład w 
rozwój dobrych relacji pomiędzy 
naszymi narodami w Europie”.

Dobór tych osób nie jest 
przypadkowy, dokonania ich 
dokumentują cenne materiały 
archiwalne znajdujące się w 
prywatnym archiwum Autora, 
jak i liczne publikacje na łamach 
czasopisma „Ziemia Kłodzka”, 
gdyż ich działalność polityczna 
i publiczna, często miała związek 
z rejonem ziemi kłodzkiej i Su-
detami, które były nadgraniczny-
mi obszarami tranzytowymi dla 
przenikania wolnościowych idei 
oraz spotkań solidarnościowych 
opozycjonistów z sąsiednich kra-
jów. W przedsięwzięciach tych 
brał bezpośredni udział Julian 
Golak, który poznał osobiście 
większość prezentowanych  
w książce postaci.

Poznanie działalności, jak 
pisze Autor (z czym należy się 
w pełni zgodzić oraz popierać ten 
zamysł), „ma znaczenie dla przed-
stawienia pewnych wzorców, dla 
wzmocnienia funkcjonowania 
społeczeństwa obywatelskiego 
w Europie oraz nowych wyzwań 

dla współpracy polsko – czesko 
- niemieckiej, w zmieniającej się 
sytuacji społeczno - politycznej, 
szczególnie po 1989 roku, aż do 
dnia dzisiejszego”.

 Gwarancją dla realizacji 
koncepcji Autora, jak i opraco-
wania interesującej i poczytnej 
książki są jego doświadczenia 
zawodowe oraz zaangażowanie 
w działalność społeczno-politycz-
ną, wielokrotnie wybieranego 
działacza samorządowego i pra-
cownika administracji lokalnej, 
służącego społeczności woje-
wództwa dolnośląskiego.

Chlubną kartą jego życio-
rysu jest jego zaangażowany 
udział w organizacji strajków 
i protestów przeciwko władzy 
komunistycznej w 1980 roku. 
Koordynował nimi, jako członek 
Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego we Wrocławiu (Za-
jezdnia autobusowa nr 7 przy ul. 
Grabiszyńskiej we Wrocławiu). 
Był również organizatorem akcji 
protestacyjnych i trzech strajków 
w stanie wojennym, wielokrotnie 
zatrzymywanym i aresztowanym 
w stanie wojennym we Wrocła-
wiu.

 Julian Golak jest znanym 
dziennikarzem, twórcą i wydaw-
cą trójjęzycznego czasopisma 
„Ziemia Kłodzka, Od Kadskeho 
pomezi, Glatzer Bergland”, na-
stępcy wydawanego w okresie 
stanu wojennego „Żółwia”. Pierw-
szy jego numer ukazał się oficjal-
nie w listopadzie 1989 roku, jesz-
cze poza debitem. Czasopismo 
to otrzymało wiele krajowych i 
zagranicznych nagród, z których 
warto wymienić otrzymaną w 
1997 roku nagrodę paryskiej 
„Kultury” oraz zaproszenie kilku 
członków redakcji czasopisma 
do odwiedzenia jej siedziby w 
Le Mesnil-le-Roi na spotkanie z 
Redaktorem Jerzym Giedroycem.

 Misją czasopisma jest in-
tegracja kulturowa polskich i 
czeskich mieszkańców nadgra-
nicznych regionów oraz mniej-
szości niemieckiej, współpraca 
z przedwojennymi mieszkań-
cami ziemi kłodzkiej, ochrona 
dziedzictwa kulturowego oraz 
przekaz historycznych wartości, 
jak kształtowanie społeczeństwa 
obywatelskiego.

 Redakcja czasopisma jest 
współorganizatorem od 1990 
roku Polsko-Czeskich Dni Kultu-
ry Chrześcijańskiej, pod hasłem 
„Bądźmy Rodziną”, W czasie mi-
nionych 32 edycji tej największej 
polsko-czeskiej akcji społecz-

no-kulturalnej zorganizowano 
ponad 2000, różnorodnych wy-
darzeń społeczno-kulturalnych. 
Organizację tej międzynarodo-
wej akcji od wielu lat wspierają 
i obejmują swoim patronatem 
honorowym Osobistości w Polsce 
i w innych krajach, m.in. ks. kard. 
Dominik Duka, Prymas Czech i 
Moraw.

Zaangażowany od okresu 
stanu wojennego w budowę 
dobrosąsiedzkich kontaktów 
polsko-czeskich Julian Golak 
w 1995 roku wybrany został na 
Przewodniczącego Solidarno-
ści Polsko-Czesko-Słowackiej. 
Rozwijające się transgraniczne 
kontakty przyczyniły się do utwo-
rzenia pierwszego polsko-cze-
skiego Euroregionu Glacencis, w 
którego koncepcję i stworzenie 
był bezpośrednio zaangażowa-
ny Julian Golak, o czym pisałem 
(jako novum) na łamach „Gazety 
Wyborczej”.

W okresie transformacji 
ustrojowej po 1989 roku Julian 
Golak zaangażował się w kreację 
procesu porozumienia i pojed-
nania między obecnymi oraz 
byłymi niemieckimi mieszkań-
cami ziemi kłodzkiej, efektem, 
którego stała się rewitalizacja 
wielu obiektów zabytkowych 
o wartości historycznej, której 
towarzyszyła ogłoszona przez 
niego na łamach „Ziemi Kłodzkie-
j”sentencja: „cudze dziedzictwo 
kulturowe nie jest tylko źródłem 
dumy, ale i przedmiotem troski”. 
W przedsięwzięciu restauracji za-
bytków uczestniczyło na zasadzie 
wolontariatu wielu byłych nie-
mieckich mieszkańców Kotliny 
Kłodzkiej.

W ramach kształtowania 
dobrosąsiedzkich polsko-nie-
mieckich stosunków Julian 
Golak był również inicjatorem i 
współorganizatorem odbudowy 
i zorganizowania Muzeum prof. 
Josepha Wittiga oraz Muzeum 
Górnictwa w Nowej Rudzie, jak 
i sześciu Sympozjów Wittigow-
skich w Nowej Rudzie. W or-
ganizowanych konferencjach i 
imprezach uczestniczyły duże 
grupy Niemców, angażujących 
się w proces turystycznej rewi-
talizacji ziemi kłodzkiej.

Ponadto, Julian Golak był po-
mysłodawcą wielu kontaktów i 
przedsięwzięć polsko-czeskich 
oraz polsko-niemieckich. Za co 
otrzymał liczne wyróżnienia, jak 
przykładowo w 2002, roku otrzy-
mał nagrodę im. Ks. Bolesława 
Domańskiego za działalność na 
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rzecz budowania społeczeństwa 
obywatelskiego, kultury, współ-
pracy na rzecz zbliżenia polsko-
-czesko-niemieckiego.  w

Został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi, przyznanym 
przez prezydenta RP Aleksan-
dra Kwaśniewskiego, Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodze-
nia Polski, przez prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego „za wybitne 
zasługi w działalności na rzecz 
przemian demokratycznych w 
Europie Środkowej”, Krzyżem 
Wolności i Solidarności, przy-
znanym przez Prezydenta RP, „Za 
zasługi w działalności na rzecz 
niepodległości i suwerenności 
Polski oraz respektowania praw 
człowieka w PRL”.

Otrzymał również Hono-
rowe odznaczenie „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”, przyznane 
przez Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu., 
Honorowe odznaczenie „Bene 
Merito”, przyznane przez Jacka 
Czaputowicza - Ministra Spraw 
Zagranicznych RP, „za działalność 
wzmacniająca pozycję Polski 
na arenie międzynarodowej”.
Honorowe odznaczenie „Dzia-
łacza opozycji antykomunistycz-
nej”, Odznaczenie „ Za zasługi 
dla Niepodległości”., Nagrodę 
„Gratias Agit”, przyznana przez 
Ministra Spraw Zagranicznych 
Rep. Czeskiej, Nagrodę Funda-
cji POLCUL w Australii , Nagro-
dę „Przyjaciel Kultury Czeskiej”, 
przyznaną przez Ministra Kultury 
Rep. Czeskiej.Medal św. Wojcie-
cha przyznany przez Prymasa 
Czech i Moraw.

Wymienione wyróżnienia, 
jak i opisana polityczno-samo-
rządowa działalność, stanowią 
m. in. potwierdzenie, że Julian 
Golak zna środowisko ludzi, 
których zaprezentował w swojej 
książce, rzetelnie przedstawił ich 
motywy działalności oraz doko-
nania, a upamiętniając życiory-
sy wybranych postaci stworzył 
wzorce osobowe niezbędne w 
patriotycznej dydaktyce.

 Znając w pełni działalność 
Juliana Golaka, autora i współ-
autora kilku książek oraz wielu 
artykułów oraz jego wielolet-
nie zaangażowanie społeczne 
w czynieniu dobra dla kraju i 
jego społeczności, jak i dbanie o 
przestrzeganie naszej narodowej 
pamięci historycznej, kultury i 
tradycji, nie mam wątpliwości, że 
książka spotka się zainteresowa-
niem czytelników. Uważam też za 
słuszną i godną kontynuowania 

ideę Autora, że: „Pokazanie zwy-
kłych ludzi, którzy dokonywali 
niezwykłych czynów powinno 
być drogowskazem dla kolejnych 
pokoleń, inspirować badaczy, 
dziennikarzy i społeczeństwo 
obywatelskie do ich naślado-
wania i czerpania wzorców”.

dr Piotr Chrzczonowicz 

Juliana Golaka poznałem  
w 1997 roku w rodzinnej Nowej 
Rudzie. Jako prezes Wydawnic-
twa „Ziemia Kłodzka” wydał 
pięć moich zbiorów poezji, tłu-
maczonych na języki francuski, 
niemiecki i czeski. Od zawsze był 
społecznikiem w pełnym zna-
czeniu tego słowa. Kilkakrotnie 
uczestniczyłem jako prelegent 
w organizowanej przez niego 
letniej szkole dla polskiej mło-
dzieży z Białorusi we Wrocławiu  
i w Karpaczu. Publikacja o przed-
stawicielach trzech narodów, 
zasłużonych dla kultury i wol-
ności w wieku XX, aż do czasów 
obecnych, jest w pewnym sensie 
dokumentem osiągnięć jej Auto-
ra. Stanowi ponadto doskonałą 
kronikę, prezentującą wielkich 
ludzi polityki, literatury i religii.

Autor książki jest organizato-
rem Polsko - Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodzi-
ną”, wieloletnim szefem Solidar-
ności Polsko-Czesko-Słowackiej, 
prezesem Wydawnictwa wyda-
jącego pismo „Ziemia Kłodzka”  
(po polsku, czesku i niemiecku), 
w którym miałem zaszczyt publi-
kować artykuły i wiersze. Spoty-
kał się z wielkimi osobistościami 
XX i XXI wieku. Niektóre z nich 
były bliskie także mojej osobie…

Redaktor paryskiej „Kultu-
ry” Jerzy Giedroyć zaprosił Ju-
liana Golaka do swojej siedziby  
w Maison-Lafitte i prowadził  
z nim korespondencję. Poprosił 
go o artykuł, opisujący integra-
cję Polaków i Czechów z regionu 
pogranicza, który następnie zo-
stał wydrukowany w KULTURZE. 
Jerzy Giedroyć przyznał w 1997 
roku twórcom czasopisma „Zie-
mia Kłodzka” nagrodę paryskiej 
„Kultury”.

Papież Jan Paweł II ( jeden  
z pierwszych recenzentów mo-
ich wierszy) gościł Juliana Golaka  
z okazji jubileuszu X-lecia Polsko- 
Czeskich Dni Kultury Chrześcijań-
skiej „Bądźmy Rodziną” w 1999 
roku, błogosławiąc działalność 
społeczną Autora niniejszej 
książki.

W grudniu 1999 roku uczest-
niczyłem w zorganizowanym 
przez Juliana Golaka spotkaniu 
Komitetu Organizacyjnego Pol-
sko-Czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej z prymasem Polski,  
ks. kard. Józefem Glempem, wrę-
czając moje polsko -francuskie 
tomiki poetyckie. Spotkanie to 
opisuje Autor w swej publikacji.

Bliski był mi także, wspo-
mniany w książce, Stanisław Ja-
zienicki, który pracował z moim 
ojcem śp. Romualdem Chrzczo-
nowiczem, urodzonym koło Wil-
na, w noworudzkim Technikum 
Poligraficznym. Przybył, jak mój 
ojciec, z Kresów, z okolic Lwowa, 
by po wojnie tworzyć w Nowej 
Rudzie polskie życie zawodowe 
i kulturalne.

Ksiądz prałat Zdzisław Osta-
piuk znany mi był z lat edukacji 
szkolnej w Liceum im. Henryka 
Sienkiewicza w Nowej Rudzie.

Moi rodzice opowiadali mi 
o pułkowniku Józefie Sokolu, 
którego znali, a który był uczest-
nikiem walk w słynnej bitwie  
o Monte Cassino. Kiedy umarł 
w 1974 roku orkiestra górnicza 
z kopalni w Nowej Rudzie grała 
słynną, aczkolwiek niechętnie to-
lerowaną przez komunistyczne 
władze pieśń „Czerwone maki  
na Monte Cassino”.      

Wybitne osobistości, któ-
re wpisały się w historię Polski  
i Europy, prezentowane w ni-
niejszej książce, to m.in. Václav 
Havel, Lech Kaczyński, Jan Lityń-
ski, Tadeusz Mazowiecki, Henryk 
Wujec, Jan Nowak-Jeziorański, 
ks. kardynał Stefan Wyszyński, 
znany duszpasterz akademicki 
Stanisław Orzechowski.

Wymienione osoby i ich dzia-
łalność, w sposób kronikarski 
opisane przez Autora książki, 
udokumentowane są archiwal-
nymi fotografiami. 

W 2016 roku w katedrze 
praskiej Julian Golak zainaugu-
rował nowy Międzynarodowy 
szlak świętego Wojciecha – 
z Pragi do Gdańska. Owocem 
tego dzieła była pięknie wydana 
polsko-czeska Antologia poezji  
o św. Wojciechu, w której miałem 
przyjemność publikować swo-
je wiersze.Wspominam tu tylko  
o drobnym wycinku opisanej 
w książce rozległej działalności 
Juliana Golaka, który był tak-
że przez 10 lat komendantem 
oddziału Maltańskiej Służby 
Medycznej oraz organizatorem 
międzynarodowych konferencji, 
między innymi w Pradze, Bro-

umovie, Nowej Rudzie, Kudowie, 
Kłodzku, Wrocławiu.

Julian Golak – od ponad 
ćwierć wieku - jest przewod-
niczącym Solidarności Polsko- 
Czesko-Słowackiej oraz twórcą 
Euroregionu Glacensis, został 
odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi przez prezydenta Alek-
sandra Kwaśniewskiego, Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski przez prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego, a także 
Krzyżem Wolności i Solidarno-
ści przez Prezydenta Andrzeja 
Dudę. Julian Golak tworzy nadal 
księgę dobrosąsiedzkich stosun-
ków polsko-czesko-niemieckich, 
został również trzykrotnie wy-
brany Wolontariuszem roku  
na Dolnym Śląsku.

Książka „Polacy, Czesi i  Niem-
cy zasłużeni  dla  wolności, soli-
darności  i  integracji  europej-
skiej”, wydana w trzech językach: 
polskim, czeskim i niemieckim, 
w Nowej Rudzie w 2021 roku  
to niejako także podsumowanie 
życia Autora oraz jego działal-
ności społecznej i politycznej  
o zasięgu międzynarodowym.   

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek

Die einzigartige Persön-
lichkeit von Herrn Julian Golak, 
einem hervorragenden Orga-
nisator der mitteleuropäischen 
christlichen Zusammenarbeit, 
einem facettenreichen Autor und 
Redakteur, muss nicht in Tsche-
chien, geschweige denn in Po-
len, präsentiert werden. Seinen 
unbestreitbaren internationalen 
Ruhm belegen die zahlreichen 
Medaillen, Preise und Auszeich-
nungen, die er für seine mutige, 
engagierte und selbstlose Arbeit 
erhielt.

Da ich die Tätigkeit von 
Herrn Golak seit vielen Jahren 
aufmerksam verfolge und die 
Gelegenheit hatte, eines seiner 
früheren Bücher für den zentra-
len wissenschaftlichen Überblick 
"Český časopis historický" (Anm. 
der Übersetzerin: tschechische 
Geschichtszeitschrift) zu rezen-
sieren, sehe ich seiner weiteren 
Publikation freudig entgegen, 
die vierzig bedeutenden polni-
schen, tschechischen und deut-
schen Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens gewidmet ist.

Das sind Persönlichkeiten 
mit unterschiedlicher berufli-
cher Ausrichtung und ungleicher 
Reichweite. Es gibt Persönlich-
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keiten von europäischer und 
weltweiter Bedeutung wie Hl. 
Johannes Paul II., Kardinal Stefan 
Wyszyński oder Präsident Václav 
Havel; Menschen, die die neu-
ere Geschichte ihrer Nationen 
und Mitteleuropas maßgeblich 
beeinflusst haben, wie Jerzy 
Giedroyc, Tadeusz Mazowiecki, 
Miloslav Vlk und Jiří Dienstbier, 
oder die für die Entwicklung ih-
res Tätigkeitsbereichs von großer 
Bedeutung waren, wie der tsche-
chische Philologe Jacek Baluch 
und der polnische Philologe 
Wacław Burian. Einige Persön-
lichkeiten sind nicht allgemein 
bekannt, aber ohne ihre Arbeit, 
Bemühungen und Opfer ist die 
Entwicklung unserer Länder in 
Richtung Freiheit und Demokra-
tie nicht vorstellbar.

Daher sind sie immer auch 
bedeutende Persönlichkeiten für 
die Kultur-, Religions- oder Poli-
tikgeschichte Mitteleuropas an 
der Wende vom 20. zum 21. Jahr-
hundert. Der Autor kannte sie 
persönlich, so dass er aus eige-
ner Anschauung und anhand 
der gesammelten schriftlichen 
Unterlagen über sie schreiben 
kann. So hat er die Fähigkeit, ihr 
biografisches Bild zu erstellen 
und aussagekräftige Zeugnisse 
abzugeben, zuverlässig gesam-
melte Fakten mit persönlicher 
Erfahrung und Verständnis zu 
verbinden, was eines der effek-
tiven Werkzeuge des modernen 
Geschichtsmanagements ist.

Zu Recht kann man die Er-
stellung eines sehr wertvollen 
Ego-Dokuments erwarten, das 
das Wissen über die jüngere Ver-
gangenheit unseres Teils Europas 
bereichert. Dank seiner großen 
Lebenserfahrung und der ethi-
schen Ausrichtung des Autors 
wird es auch die allgemeine 
Ausrichtung der Verteidigung 
der wichtigsten Werte des chri-
stlichen Europas stärken.

Mit voller Verantwortung 
und gespannter Erwartung 
empfehle ich Herrn Julian Golaks 
neues Buch, das kurz vor der Fer-
tigstellung steht, und wünsche 
Ihnen eine schöne Ausgabe und 
dann weite Verbreitung, damit 
das Buch möglichst viele Leser 
erreicht.

Prof. Lesław Koćwin

Die von Herrn Julian Golak 
erstellte Studie mit dem Titel 
"POLEN, TSCHECHEN UND DEUT-

SCHE, DIE SICH FÜR FREIHEIT, 
SOLIDARITÄT UND EUROPÄI-
SCHE INTEGRATION VERDIENT 
GEMACHT HABEN" ist derzeit von 
besonderer Bedeutung, denn:

Einerseits ist es eine histori-
sche Dokumentation der Zusam-
menarbeit von drei Nationen auf 
der Grundlage der christlichen 
Werte der lateinischen Zivilisa-
tion und der Konzepte der ersten 
Gründer eines vereinten Europas.

Andererseits bewahrt und 
schützt sie vor Vergessen die 
Aktivitäten und Leistungen der 
Menschen, die auf der Grundlage 
von Souveränität, Partnerschaft 
und Freundschaft an der Vereini-
gung Europas beteiligt waren.

Die in der vorbereiteten 
Studie enthaltene Botschaft ist 
von besonderer Bedeutung im 
aktuellen Kulturkrieg in der Euro-
päischen Union, in dem Anhän-
ger von Baumans Postmoderne, 
oder vielmehr vom kulturellen 
Neomarxismus, einen Versuch 
unternommen haben, ein neu-
es soziales Bewusstsein und 
Prinzipien des sozialen Zusam-
menlebens durchzusetzen, im 
Gegensatz zum gegenwärtigen 
Geist und der Tradition Europas.

Ziel der durchgeführten For-
schung ist es, an die seit 1989 in 
Europa begonnene Wende und 
den Prozess zu erinnern, die der 
Autor wie folgt definiert: „1989 
war ein seltsames und bahnbre-
chendes Jahr großer demokrati-
scher Veränderungen in Europa, 
die zum Fall des Eisernen Vor-
hangs und zur allgemeinen eu-
ropäischen Integration führten. 
Plötzlich unternahmen mehrere 
Nationen in Europa sehr erfolgre-
iche Bemühungen, die Freiheit 
wiederzuerlangen. Ohne die 
mutigen Menschen, die diese 
Freiheit mitgebracht haben, 
wären solch große Veränderun-
gen nicht möglich gewesen. Sie 
sollten nicht nur bei den Jubi-
läumsfeiern erwähnt werden“.

Gegenstand der in dem Buch 
veröffentlichten Forschung sind 
Oppositionsaktivitäten sowie die 
Beteiligung am Aufbau einer 
neuen, libertären Gesellschaft-
sordnung, wie der Autor schreibt: 
"40 außergewöhnliche, oft we-
nig bekannte Persönlichkeiten, 
die meiner Meinung nach einen 
großen Beitrag zur Entwicklung 
guter Beziehungen zwischen 
unseren Nationen in Europa 
geleistet haben".

Die Auswahl dieser Personen 
ist nicht zufällig. Ihre Leistungen 

sind durch wertvolles Archivma-
terial, das sich im Privatarchiv des 
Autors befindet, sowie durch za-
hlreiche Veröffentlichungen in 
der Zeitschrift "Ziemia Kłodzka" 
dokumentiert, da sich ihre poli-
tische und öffentliche Tätigkeit 
oft auf das Glatzer Land und die 
Sudeten bezog, die Grenzüber-
gangsgebiete für die Durch-
dringung der Freiheitsideen 
und Solidaritätstreffen von Op-
positionellen aus den Nachbar-
ländern waren. Julian Golak, der 
die meisten der im Buch vorge-
stellten Personen kennengelernt 
hat, hat sich persönlich an diesen 
Bemühungen beteiligt.

Das Kennenlernen der Akti-
vitäten, wie der Autor schreibt 
(dem man voll und ganz zu-
stimmen und diese Idee unter-
stützen sollte), „ist wichtig, um 
bestimmte Muster zur Stärkung 
des Funktionierens der Zivilge-
sellschaft in Europa und neue 
Herausforderungen für die po-
lnisch-tschechisch-deutsche 
Zusammenarbeit in der sich 
wandelnden sozial - politischen 
Situation vorzustellen, insbeson-
dere nach 1989, bis heute ”.

Die Garantie für die Umset-
zung des Konzepts des Autors 
und die Entwicklung eines inte-
ressanten und viel gelesenen Bu-
ches sind seine Berufserfahrung 
und sein Engagement in gesel-
lschaftspolitischen Aktivitäten; 
ein mehrfach gewählter Kom-
munalpolitiker und Mitarbeiter 
der Kommunalverwaltung, im 
Dienste der Woiwodschaft Nie-
derschlesien.

 Ein stolzer Teil seiner Biogra-
fie ist seine Beteiligung an der 
Organisation von Streiks und 
Protesten gegen das kommu-
nistische Regime im Jahr 1980. 
Er koordinierte sie als Mitglied 
des überbetrieblichen Streikko-
mitees in Wrocław (Busdepot Nr. 
7 in der Grabiszyńska-Straße in 
Wrocław). Er war auch Organi-
sator von Protesten und drei 
Streiks unter Kriegsrecht, viele 
Male während des Kriegsrechts 
in Wrocław festgenommen und 
inhaftiert.

Julian Golak ist ein bekannter 
Journalist, Gründer und Heraus-
geber der dreisprachigen Zeit-
schrift „Ziemia Kłodzka, Od Kad-
skeho pomezi, Glatzer Bergland“, 
der Nachfolgerin der „Schild-
kröte“, die während der Zeit 
des Kriegsrechts veröffentlicht 
wurde. Ihre erste Ausgabe wurde 
offiziell im November 1989 veröf-

fentlicht, noch über das Debüt 
hinaus. Die Zeitschrift hat viele 
nationale und internationale Au-
szeichnungen erhalten, darunter 
1997 den Kultura-Preis in Paris 
und die Einladung einiger Redak-
tionsmitglieder, ihren Hauptsitz 
in Mesnil-le-Roi zu besuchen, um 
sich mit dem Herausgeber Jerzy 
Giedroyc zu treffen.

Die Mission der Zeitschrift 
ist die kulturelle Integration der 
polnischen und tschechischen 
Grenzbewohner und der deut-
schen Minderheit, die Zusamme-
narbeit mit den Bewohnern der 
Vorkriegszeit des Glatzer Landes, 
der Schutz des kulturellen Erbes 
und die Vermittlung historischer 
Werte, wie die Gestaltung einer 
Zivilgesellschaft.

Die Redaktion der Zeitschrift 
ist seit 1990 Mitorganisator der 
polnisch-tschechischen Tage der 
christlichen Kultur unter dem 
Motto „Lasst uns eine Familie 
sein“. Während der letzten 32. 
Ausgaben dieser größten po-
lnisch-tschechischen sozialen 
und kulturellen Aktion wurden 
über 2.000 verschiedene soziale 
und kulturelle Veranstaltungen 
organisiert. Die Organisation die-
ser internationalen Aktion wird 
seit vielen Jahren unterstützt 
und unter der ehrenamtlichen 
Schirmherrschaft von Persön-
lichkeiten in Polen und anderen 
Ländern durchgeführt, u.a. von 
Kardinal Dominik Duka, Primas 
von Böhmen und Mähren.

 Seit der Kriegsrechtszeit am 
Aufbau gutnachbarlicher po-
lnisch-tschechischer Kontakte 
beteiligt, wurde Julian Golak 
1995 zum Vorsitzenden der Po-
lnisch-Tschechisch-Slowakischen 
Solidarität gewählt. 

Der Aufbau grenzüberschre-
itender Kontakte trug zur Entste-
hung der ersten polnisch-tsche-
chischen Euroregion Glacencis 
bei, an deren Konzeption und 
Gestaltung Julian Golak direkt 
beteiligt war, worüber ich (als 
Neuheit) in der Gazeta Wybor-
cza geschrieben habe.

Während der politischen 
Transformation nach 1989 be-
teiligte sich Julian Golak an 
der Schaffung eines Verständi-
gungs- und Versöhnungspro-
zesses zwischen den heutigen 
und ehemaligen deutschen 
Bewohnern des Glatzer Landes. 
Die Folge war die Revitalisierung 
vieler historischer Gebäude, be-
gleitet von dem in der "Ziemia 
Kłodzka" verkündeten Satz: "Das 
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kulturelle Erbe eines anderen ist 
nicht nur ein Grund des Stolzes, 
sondern auch ein Gegenstand 
der Besorgnis". Viele ehemalige 
deutsche Bewohner des Glatzer 
Landes nahmen ehrenamtlich 
an der Initiative der Denkmal-
restaurierung teil.

Im Rahmen der Gestaltung 
der gutnachbarlichen deutsch-
-polnischen Beziehungen war 
Julian Golak auch Initiator und 
Mitorganisator des Wiederau-
fbaus und der Organisation des 
Prof. Joseph Wittig-Museums und 
des Bergbaumuseums in Nowa 
Ruda sowie der sechs Wittig-
-Symposien in Nowa Ruda. An 
den organisierten Konferenzen 
und Veranstaltungen nahmen 
große Gruppen von Deutschen 
teil, die am Prozess der touri-
stischen Wiederbelebung des 
Glatzer Landes beteiligt waren. 

Darüber hinaus war Julian 
Golak der Begründer vieler 
polnisch-tschechischer und 
polnisch-deutscher Kontakte 
und Unternehmungen, für die 
er zahlreiche Auszeichnungen 
erhielt, wie zum Beispiel: 

2002 erhielt er den Bolesław 
Domański - Preis für Aktivitäten 
zum Aufbau der Zivilgesellschaft, 
der Kultur, der Zusammenarbeit 
und der polnisch-tschechisch-
-deutschen Annäherung. 

Das Goldene Verdienstkreuz, 
verliehen vom Präsidenten der 
Republik Polen Aleksander Kwa-
śniewski

Das Kommandeurskreuz 
des Ordens Polonia Restituta, 
verliehen vom Präsidenten der 
Republik Polen Lech Kaczyński, 
"für herausragende Verdienste 
um den demokratischen Wandel 
in Mitteleuropa".

Freiheits- und Solidarität-
skreuz, verliehen vom Präsiden-
ten der Republik Polen, "für Ver-
dienste um die Unabhängigkeit 
und Souveränität Polens und die 
Achtung der Menschenrechte in 
der Volksrepublik Polen".

Ehrenauszeichnung "Verdien-
ter für die polnische Kultur", ver-
liehen vom Minister für Kultur, 
Nationalerbe und Sport.

Ehrenauszeichnung "Bene 
Merito", verliehen von Jacek 
Czaputowicz - Außenminister der 
Republik Polen, "für Aktivitäten 
zur Stärkung der Position Polens 
auf der internationalen Bühne".

Ehrenauszeichnung "Aktivist 
der antikommunistischen Op-
position". 

Auszeichnung „Für Verdien-

ste um die Unabhängigkeit“.
Gratias Agit - Preis, verliehen 

vom Außenminister der Tsche-
chischen Republik

Der POLCUL Foundation - 
Preis in Australien

Preis "Freund der tschechi-
schen Kultur", verliehen vom Kul-
turminister der Tschechischen 
Republik.

Hl. Adalbert – Medaille ver-
liehen vom Primas von Böhmen 
und Mähren.

 
Die genannten Auszeich-

nungen sowie die beschriebene 
politische und kommunale Tätig-
keit sind u.a. eine Bestätigung, 
dass Julian Golak das Umfeld 
der Menschen kennt, die er in 
seinem Buch präsentieren möch-
te, ihre Motive und Leistungen 
zuverlässig darstellt und durch 
die Erinnerung an die Biografien 
ausgewählter Menschen persön-
liche Modelle schafft, die in der 
patriotischen Didaktik notwen-
dig sind.

 Da ich das literarische Werk 
von Julian Golak, Autor und Co-
-Autor mehrerer Bücher und 
zahlreicher Artikel und sein lan-
gjähriges soziales Engagement 
für das Gute für das Land und 
seine Gemeinschaft vollständig 
kenne sowie seine Sorge für die 
Beachtung unseres nationalen 
historischen Gedächtnisses, 
unserer Kultur und Tradition, 
unterstütze ich mit voller Veran-
twortung seinen Entwurf des von 
ihm vorbereiteten Buches, den 
er zur Zufriedenheit der Leser 
erfüllen wird. 

Ich halte es für richtig und 
lohnenswert, die Idee des Autors 
fortzusetzen, dass: „Gewöhnliche 
Menschen, die außergewöhn-
liche Taten vollbracht haben, 
ein Wegweiser für zukünftige 
Generationen sein sollten, um 
Forscher, Journalisten und die 
Zivilgesellschaft zu inspirieren, 
ihnen zu folgen und Vorbild zu 
sein.“ 

Prof. obyčejný dr hab. 
Lesław Koćwin

POSUDEK

týkající se: knihy Juliana 
Golaka s názvem „Poláci, Češi a 
Němci zasloužení pro svobodu, 
Solidaritu a evropskou integraci“. 

Studie připravená panem Ju-
lianem Golakem s názvem „Po-
láci, Češi a Němci zasloužení pro 

svobodu, Solidaritu a evropskou 
integraci“ je v současné době 
obzvláště důležité, protože: 

Na jedné straně jde o histo-
rickou dokumentaci spolupráce 
tří národů na základě křesťan-
ských hodnot latinské civilizace 
a konceptů prvních zakladatelů 
sjednocené Evropy. 

Na druhé straně zachovává 
a chrání před zapomenutím čin-
nost a úspěchy lidí zapojených 
do sjednocování Evropy na 
základě suverenity, partnerství 
a přátelství. Poselství obsažené 
v připravované studii je zvláště 
důležité v současné kulturní vál-
ce probíhající v Evropské unii, 
v níž se zastánci Baumanovy 
postmoderny, respektive kul-
turního neomarxismu, pokusili 
vnutit nové sociální povědomí 
a principy sociálního soužití, v 
rozporu se současným duchem 
a tradicí Evropy. 

Cílem provedeného výzku-
mu je připomenout průlom a 
proces, který v Evropě začal od 
temnoty roku 1989, který autor 
definuje následovně: obecná 
evropská integrace. Najednou 
několik evropských národů velmi 
úspěšně usilovalo o znovuzískání 
svobody. Tak velké změny by ne-
byly možné, nebýt odvážných 
lidí, kteří s sebou přinesli tuto 
svobodu. Měly by být zmíněny 
nejen během oslav výročí “. 

Předmětem výzkumu pu-
blikovaného v knize je opoziční 
aktivita a zapojení do budování 
nového, libertariánského sociál-
ního řádu, jak autor píše, Evropa “. 

Výběr těchto lidí není náhod-
ný, jejich úspěchy dokumentují 
cenné archivní materiály v so-
ukromých archivech autora a 
také četné publikace v časopise 
„Ziemia Kłodzka“, protože jejich 
politická a veřejná aktivita často 
souvisela s regionem Ziemie 
Kladska a Sudet, což byly pře-
shraniční tranzitní oblasti pro 
infiltraci liberálních myšlenek a 
solidární setkání opozičníků ze 
sousedních zemí. Těchto snah 
se osobně zúčastnil Julian Go-
lak, který poznal většinu postav 
uvedených v knize. 

Seznámení s aktivitou, jak 
píše autor (což by mělo být plně 
souhlaseno a podporováno to-
uto myšlenkou), „je důležité pro 
představení určitých vzorců pro 
posílení fungování občanské 
společnosti v Evropě a pro nové 

výzvy pro polsko-česko-německé 
spolupráce v měnící se sociální 
a ekonomické situaci - politická, 
zejména po roce 1989, až do so-
učasnosti “. 

Zárukou realizace autorovy 
koncepce a rozvoje zajímavé a 
čtené knihy jsou jeho odborné 
zkušenosti a zapojení do sociál-
ně-politických aktivit, mnoho-
násobně zvolený místní vládní 
aktivista a zaměstnanec místní 
správy sloužící komunitě Dolno-
slezského vojvodství . 

Chvályhodnou součástí jeho 
biografie je jeho zapojení do or-
ganizace stávek a protestů proti 
komunistickému režimu v roce 
1980. Koordinoval je jako člen 
Mezipodnikového stávkového 
výboru ve Vratislavi (Bus Depot 
č. 7 na Grabiszyńské ulici ve Vra-
tislavi). Byl také organizátorem 
protestů a tří stávek na základě 
stanného práva, mnohokrát za-
držen a zatčen během stanného 
práva ve Vratislavi. 

Julian Golak je známý novi-
nář, tvůrce a vydavatel trojjazy-
čného časopisu Ziemia Kłodzka, 
Od Kadskeho pomezi, Glatzer 
Bergland, nástupce želvy vy-
dávané v období stanného práva. 
Jeho první vydání bylo oficiálně 
vydáno v listopadu 1989, stále 
mimo debut. 

Časopis získal mnoho národ-
ních i mezinárodních ocenění, 
včetně pařížské ceny „Kultura“ 
z roku 1997 a pozvání několika 
redaktorů na návštěvu sídla v 
Le Mesnil-le-Roi, kde se setkal s 
redaktorem Jerzym Giedroycem. 
Posláním časopisu je kulturní 
integrace polských a českých 
obyvatel příhraničních regionů 
a německé menšiny, spolupráce 
s předválečnými obyvateli Klad-
ska, ochrana kulturního dědictví 
a předávání historických hodnot, 
jako je formování občanské spo-
lečnosti . Od roku 1990 je reda-
kční rada časopisu spoluorga-
nizátorem Polsko-českých dnů 
křesťanské kultury pod heslem 
„Zůstanme rodinou“. Během po-
sledních 32 vydání této největší 
polsko-české sociální a kulturní 
kampaně , bylo zorganizováno 
přes 2 000 různých společen-
ských a kulturních akcí. Tato 
mezinárodní organizace po mno-
ho let podporují a drží čestné 
sponzorství osobností v Polsku 
a dalších zemích, vč. Fr. Kartu. 
Dominik Duka, primas Čech a 
Moravy. Od roku stanného práva 
se podílel na budování dobrých 
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sousedských polsko-českých 
kontaktů, v roce 1995 byl Julian 
Golak zvolen předsedou pol-
sko-česko-slovenské solidarity. 
Rozvoj přeshraničních kontaktů 
přispěl ke vzniku prvního polsko-
-českého Euroregionu Glacencis, 
do jehož koncepce a tvorby byl 
přímo zapojen Julian Golak, o 
kterém jsem psal (jako novin-
ka) v Gazeta Wyborcza. Během 
politické transformace po roce 
1989 se Julian Golak zapojil do 
vytváření procesu porozumění 
a usmíření mezi současnými a 
bývalými německými obyvateli 
Kladska. Výsledkem byla revi-
talizace mnoha historických 
budov s historickou hodnotou, 
doprovázená větou, kterou v 
„zemi Kladska“ oznámil: „Kulturní 
dědictví někoho jiného je nejen 
zdrojem hrdosti, ale také před-
mětem obav“. Mnoho bývalých 
německých obyvatel Kladského 
údolí se přihlásilo jako dobrovol-
ník do projektu obnovy památek. 

V rámci utváření dobrých so-
usedských polsko-německých 
vztahů byl Julian Golak také ini-

ciátorem a spoluorganizátorem 
rekonstrukce a organizace Muzea 
prof. Josepha Wittiga a Hornic-
kého muzea v Nowé Rudě, stejně 
jako šest Wittigových sympozií 
v Nowé Rudě. Organizovaných 
konferencí a akcí se zúčastnily 
velké skupiny Němců zapojených 
do procesu revitalizace Kladska 
v oblasti cestovního ruchu. Ju-
lian Golak byl navíc původcem 
mnoha polsko-českých a polsko-
-německých kontaktů a podni-
ků. Za což získal řadu ocenění, 
například: 

• V roce 2002 obdržel Fr. 
Bolesław Domański za aktivity 
zaměřené na budování občanské 
společnosti, kultury, spolupráce 
a polsko-česko-německého sbli-
žování. 

• Zlatý záslužný kříž, který 
uděluje prezident Polské repu-
bliky Aleksander Kwaśniewski 

• Velitelský kříž Řádu Polonia 
Restituta, udělovaný preziden-
tem Polské republiky Lechem Ka-
czyńskim „za vynikající zásluhy o 
aktivity v oblasti demokratických 
změn ve střední Evropě“. 

• Kříž svobody a solidarity, 
udělovaný prezidentem Polské 
republiky, „za zásluhy v aktivitách 
za nezávislost a svrchovanost 
Polska a dodržování lidských 
práv v Polské lidové republice“. 

• Čestné uznání „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej“, udělované 
ministrem kultury, národního 
dědictví a sportu. 

• Čestné vyznamenání „Bene 
Merito“, které uděluje Jacek Cza-
putowicz - ministr zahraničních 
věcí Polské republiky, „za činno-
sti posilující postavení Polska na 
mezinárodní scéně“. 

• Čestné vyznamenání „Akti-
vista protikomunistické opozice“. 

• Ocenění „Za zásluhy o ne-
závislost“. • Cenu „Gratias Agit“ 
uděluje ministr zahraničních věcí 
Polské republiky čeština 

• Cena Nadace POLCUL v Au-
strálii • Cena „Přítel české kultury“ 
udělená ministrem kultury Polské 
republiky Čeština. 

• Medaile sv. Wojciech uděle-
ný primasem českým a mora-
vským. Zmíněné rozdíly, jakož i 
popsaná politická a místní vládní 

činnost, představují mimo jiné 
potvrzení, že Julian Golak zná 
prostředí lidí, které hodlá ve 
své knize představit, spolehlivě 
představí jejich motivy a úspěchy 
a vzpomínáním na životopisy vy-
braných postav vytvoří osobní 
modely nezbytné ve vlastenecké 
výuce. 

Plně znát literární dílo Julia-
na Golaka, autora a spoluautora 
několika knih a mnoha článků, 
a jeho mnohaletou sociální od-
danost dobru pro zemi a její 
komunitu, jakož i respektování 
naší národní historické paměti, 
kultury a tradice „S plnou odpo-
vědností podporuji jeho projekt. 
Knihu, kterou připravuje a kterou 
ke spokojenosti čtenářů splní. 
Považuji za správné a vhodné 
pokračovat v autorově myšlence, 
že: „Ukazování obyčejných lidí, 
kteří konali mimořádné činy, 
by mělo být ukazatelem pro 
budoucí generace, inspirující 
vědce, novináře a občanskou 
společnost, aby je následovali 
a následovali vzory“. 

magister filologii germańskiej

Irena Rogowska
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Wyjazdy Au-pair

telefon
(74) 

8726091

MAG. DER GERMANISCHEN PHILOLOGIE

IRENA ROGOWSKA
Vereidigte Dolmetscherin  

und Übersetzerin der deutschen Sprache

Tel. (00-48) 74 8726091 

Małgorzata Bednarek 
Przewodniczka sudecka, po Pradze czeskiej, pilotaż wycieczek.

www.latarniczka.wordpress.com
e-mail: ladek.bednarek@gmail.com

tel. +48 881 410 979
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25 kwietnia w Ośrodku Kul-
tury Chrześcijańskiej w Kłodzku 
odbyło się spotkanie autorskie 
Ireny Klimaszewskiej i Jacka 
Adamowskiego, promujące 
najnowszą książkę dla dzieci pt. 
„Arnošt. Tajemnica arcybiskupa 
Pragi. Opowieść na motywach 
starych legend kłodzkich i prze-
kazu skrzata Tymoteusza.” z ilu-
stracjami Jacka Adamowskiego. 
Irena Klimaszewska jest kusto-
szem w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 
opiekuje się zbiorami bibliotecz-
nymi , redaguje „Zeszyty Muze-
alne”, prowadzi lekcje muzealne 
dla młodzieży. Jest wybitnym 
znawcą dziejów Kłodzka i ziemi 
kłodzkiej od najdawniejszych 
czasów do współczesności. Swoją 
ogromną wiedzą dzieli się z czy-
telnikami, między innymi pisząc 
książki dla dzieci, co stanowi jej 
hobby. Jej zdaniem interesująca 
książka dla dzieci musi poruszać 
ich wyobraźnię, szczególnie 
w czasach hobbitów. Dzięki 
skrzatowi Tymoteuszowi histo-
ria staje się barwną i fascynującą 
opowieścią. W 2010 roku opu-
blikowała książkę „Jak skrzat 
Teofil zwiedzał Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej?”. Następnie ukazały się 
„Na tropach chochlika Gburka” 
oraz „Duszek Maksio i tajemnice 
muzealnego dziedzińca”. W 2019 
roku ukazała się „Valeska”- opo-
wieść o legendarnej założycielce 
grodu w Kłodzku. Jacek Ada-
mowski jest znanym kłodzkim 

plastykiem, ilustratorem książek 
I. Klimaszewskiej. Książkę wyda-
ła Fundacja im. Tomasza Morusa 
w Kłodzku. Organizatorem spo-
tkania była Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna W Kłodzku 
Filia pod Pegazem.. Spotkanie in-
teresująco prowadziła dyrektor 
Marta Zilbert.

Najnowsza książka to opo-
wieść o żyjącym w XIV wieku 
arcybiskupie Pragi, związanym 
z Kłodzkiem od najmłodszych lat. 
Był - jak stwierdziła - postacią kul-
tową i zmarł w opinii świętości. 
Jego grób w kłodzkim kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny był przed wiekami miej-
scem pielgrzymek na równi z Bar-
dem Śląskim i Wambierzycami. 
Napisanie tej książki nie było ła-
twym zdaniem I. Klimaszewskiej, 
gdyż pisząc o postaciach histo-
rycznych musimy być bardzo od-
powiedzialni i dysponować rze-
telną wiedzą. Tymczasem okres 
dzieciństwa, o którym opowiada 
Autorka, owiany jest tajemnicą 
i niewiele wiemy na temat wy-
darzenia, które miało miejsce 
w kłodzkim kościele, podczas 
którego figura Matki Bożej  
w prezbiterium ożyła i odwróciła 
od niego głowę. Wydarzenie to 
mocno wpłynęło na całe jego ży-
cie. Snując opowieść wokół tego 
wydarzenia Autorka korzystała 
z kłodzkich legend. Dlatego też 
delikatnie poddaje w wątpliwość 
prezentowane fakty przez skrza-

ta Tymoteusza i zastanawia się 
czy czegoś nie zmyślił. Do bajki 
dołączony jest komentarz histo-

ryczny do opowiadania Tymote-
usza oraz fotografie prowadzące  
po śladach bohatera w Kłodzku. 

Teresa Bazała 

NAJNOWSZA KSIĄŻKA DLA DZIECI IRENY KLIMASZEWSKIEJ

Irena Klimaszewska (z lewej ) i prowadząca spotkanie Marta Zilbert, dyrektor Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku.

Irena Klimaszewska i Jacek Adamowski  
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Rok – powiedzmy salonowy –  
rozpoczął się od styczniowej – ro-
dzinnie – wizyty w pracowni rzeź-
biarskiej prof. Mariana Molendy 
(Plac Kilińskiego 1). Mistrz akurat 
kończył ponad dwumetrową –  
w glinie – postać rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego. ( Latem pomnik 
z brązu stanął w Opolu).

Ar tysta  –  prz y lampce 
przedniego trunku – opowie-
dział o dylematach twórczych 
związanych z oddaniem praw-
dy szczegółu, ale i charakteru 
osobowości postaci kawalerzy-
sty znanej przede wszystkim  
z działalności niepodległościowej 
i bestialsko zamordowanej. Ale 
to także malarz – po dziś dzień 
w kościele parafialnym w Krupie 
wiszą dwa obrazy pędzla Witolda 
Pileckiego. Pamiętajmy! Postacie 
pomnikowe to przecież kiedyś 
żywi ludzie?!

8 kwietnia boleśnie uderzył  
w Dolnośląski Oddział Związku 
Literatów Polskich śmierciami: 
Danuty Kobyłeckiej (Covid-19) 
rocznik 1963; Nysanki, poet-
ki, psychologa, nauczycielki, 
inicjatora oświaty niepublicz-
nej, autorki czterech zbiorów 
wierszy i książki biograficz-
nej Jerzego Kozarzewskiego, 
patrona Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego, którego była 
dyrektorem. I Wiesława Prastow-
skiego, rocznik 1936, urodzonego 
w Łunińcu na Polesiu. Wrocławia-
nina, dr n. med. internisty – an-
ginologa, dla którego medycy-
na była legalną żoną, a poezja 
kochanką. Nauczyciela akade-
mickiego, ordynatora oddziału. 
Autora jedenastu tomów wierszy. 
Poezja Wiesława to zapis reflek-
sji lekarza nad przeżywaniem 
rzeczywistości, poszukiwaniem 
prawdy o świecie i człowieku, 
odczuwania przemijania.

 Początkiem czerwca ponow-
nie z Violą i Oskarem gościmy 
w pracowni nad rzeką. Mistrz 
tworzy pomnik – ławeczkę Je-
rzego Kozarzewskiego poety, 
więźnia niemieckich obozów 
koncentracyjnych, emisariusza 
rządu londyńskiego, więźnia 
komunistycznego (dwukrotnie 
skazanego na śmierć), prawnuka 
Ksawerego Norwida (rodzonego 
brata Cypriana Kamila), od 1 listo-
pada 1955 roku mieszkańca Nysy, 
twórcy Ogniska Muzycznego  

w naszym mieście, społecznika. 
Postaci wraz z żoną Magdaleną 
(organizatorki nyskiej pediatrii  
i ordynatora) w regionie znanych 
i szanowanych. Profesorowi za-
leżało na naszej opinii – że tak 
powiem – wizualnej gdyż pań-
stwa Kozarzewskich znaliśmy,  
a Viola w dzieciństwie mieszka-
ła nawet po sąsiedzku przy ulicy 
Żwirki i Wigury.

 „Poeci są blisko” – czerwcowe 
spotkania w podcieniach „ Starej 
Wagi” w ramach Nyskiego Salo-
nu Literackiego zgromadziły 
sporą grupę poetów nie tylko  
z Opolszczyzny. Nie zawiodły 
Gosi Bobak: Danuta Bartosz-
czuk (Mazowsze) – indywidualne 
widzenie świata. I Lucyna Brzo-
zowska (Podbeskidzie), o której 
w eseju „ Jaskółka… i popiół ta-
jemnicy…” pisałem” „ Siedziała 
obok mnie – emanując kobieco-
ścią. – Na podorędziu wymyśliła 
haiku sytuacyjne (szkoda, że nie 
zanotowałem, przepadło). Zapre-
zentowanym lirykiem poruszyła 
publiczność do głębi.” A było jej 
naprawdę dużo. Zabrakło krze-
seł, ludzie stali półkolem na ulicy. 
Ruch kołowy zamarł.

W lipcu po raz dziewiętnasty 
Stasiewiczówka gościła poetów 
„Bitwą w tle”. Przybyli: Jan Szczu-
rek; autor, František Všetička; tłu-
macz Časoměr člověka / Czaso-
mierz człowieka książki czesko – 
polskiej. (Gospodyni w barwach 
ogrodu uwieczniła tandem auto-
rów na fotografii pomieszczonej 
na tle okładki). Zosia Kulig, Rysio 
Ścibor, Bożena Tokar-Matkow-
ska, Witek Hreczaniuk, Ada Ja-
rosz, Mundek Borzemski, Gosia 
Bobak, Daniela Długosz - Penca. 
Ze łzą w oku wspomniano: Da-
nusię Kobyłecką (zawsze obecną)  
i Zdzisława Borzemskiego – tatę 
Edmunda – przyjaciela poetów.

Grażyna Drobek – Bukowska 
miała być „ gwoździem” progra-
mu. Cieszyła się ze spotkania  
z dużą grupą pisarzy. Przygoto-
wała pamięciowo wiersze, krótki 
fragment prozy, garść anegdot. 
Nieszczęśliwy upadek (progi) 
uniemożliwił przyjazd. Ale ból – 
jak ciemność – nie zamyka świa-
ta. Była długa rozmowa telefo-
niczna z uczestnikami „ bitwy”. 
Były liryki, z kalectwa – raczej 
niemocy – uczyniła metaforę. 
Sycąc zebranych życiodajnym 

ogniem. W następnym tygodniu 
każdy z uczestników otrzymał 
pocztą tom wierszy Grażyny  
z obszerną dedykacją?(!)

Esej gospodarza „Tragedia 
źródłem dobroci – ze szczyptą 
poetyckiej soli - na drodze życio-
wej Grażyny Drabek-Bukowskiej” 
drukowany w większości gazet 
literackich w Polsce i pomiesz-
czony w tomie poezji Najpięk-
niejsze kwiaty dla Stwórcy (2021) 
przeczytała z atencją Ada Jarosz.

Biesiada u Violi i Jerzego to 
także dobre jadło i wykwintne 
trunki – nie mylić z cieczą gra-
fomana - napędzające dyskusję 
przy huku armat, szarży konnicy; 
wdziękach markietanek. I nocy 
białej jak wiersz.

Końcem miesiąca z Janem 
Szczurkiem i Adą Jarosz po raz 
kolejny przez Głuchołazy – ma-
lowniczą pagórkowatą trasą 
wzdłuż całych Czech, ruszyliśmy 
na podbój Hodanina, ścielącego 
poezję „ Po obu stronach Mora-
wy”, kwaterą powitała parafia 
czeskiego kościoła husyckiego 
z jej rezydentką i organizatorem 
festiwalu – 10 edycja – Jarmilą 
Moosovą. Oficjalne otwarcie  
w Galerii Sztuk Pięknych. Słowo 
laudacji Vlado Petroviča gospo-
darza po słowackiej stronie. Pre-
zentacja uczestników wierszem. 
Wernisaż połączony z promocją 
albumu malarsko- poetyckiego 
Žalmy duše (2020) Jozefa Jele-
náka (artysty malarza, rocznik 
1935), okraszony liryką Ewy 
Kubánowej (poetki, ur. 1971 
roku), w zabytkowym budynku 
fabryki fajansu, ufundowanym 
przez Franciszka Stefana Lotriń-
skiego w Holičy. Dziś Teatr rodu 
Švrčków-Beseda. Szukanie inspi-
racji twórczych w tajemniczych 
uliczkach Hodonina, na dziedziń-
cu zamku Holič, letniej rezydencji 
Habsburgów (Marii Teresy i Fran-
ciszka Stefana z Lotaryngii).Rejs 
po granicznej Morawie statkiem 
„Konstancja” do kanału Baty.  
Na górnym pokładzie wystąpie-
nia poetów w języku narodo-
wym, ciekawie (niezrozumiale dla 
wszystkich) brzmiał węgierski, 
urozmaicone muzycznie – bal-
lady Jarmili Synkowej. Wzdłuż 
przystani ukryte w szuwarach 
postacie z czechosłowackich 
bajek.( Dowiedziałem się –  
o zgrozo – że Rumcajs po słowac-

ku to Rumpel, a byłem święcie 
przekonany, że to… samochód 
sąsiada.) Nocna biesiada – dawno 
się nie widzieliśmy – pełna dysku-
sji o poezji i roli poety w świecie 
coraz bardziej online. Z osobistą 
refleksją Ladislava Špánika. Ra-
czeni regionalnym winem (Po-
łudniowe Morawy)antidotum  
na covid. Co ciekawe uczestnicy 
wykazali jednomyślność nawet 
przy… kilkunastu dawkach 
toastu, pod nutę słowiańskich 
pieśni.Tak rodzą się przyjaźnie 
i współpraca. W przyszłym mie-
siącu na łamach polskiej prasy 
zaprezentowałem poezję Mircey 
Dan Duty - rumuńskiego poety. 

20 sierpnia na zawołanie 
Małgorzaty Bobak – Końcowej – 
Pierwsza Nyska Noc Poetów – 
do Śląskiego Rzymu z najdal-
szych zakątków Rzeczpospoli-
tej dzielić się słowem, ściągnęli 
tłumnie – wymienię zapadłych  
w pamięć i oko: Teresa Bachleda – 
Kominek, Bogusława Chwierut, 
Małgorzata Hrycaj, Sławomir 
Jankowski, Marta Klubowicz, 
Krzysztof Kokot, Joanna Nowo-
cień, Bogusław Olczak, Izabela 
Ptak, Małgorzata Skwarek – Ga-
łęska, Joanna Wicherkiewicz  
i Walter Pyka. Konkretnie Harry 
Duda omówił życie i twórczość 
Cypriana Kamila Norwida „ducha 
nocy”. Miałem zaszczyt przed 
takim gremium zaprezentować 
„Płomienie poezji sięgają obu 
fortów”. Liryka przeplatała się  
z pieśnią, niesiona wiatrem po-
nad dachem bazyliki pw. świę-
tych Jakuba i Agnieszki (najbar-
dziej stromy dach w Europie), 
którą nazajutrz poeci mieli okazję 
zwiedzić, łącznie z poddaszem  

Jerzy Stasiewicz 

SZLAKIEM FESTIWALI I SALONÓW 2021 ROKU

Jerzy Stasiewicz
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i wieżą – tylko dla śmiałków; 54m 
wysokości. ( Piszący te słowa  
i Ryszard Grajek po dziś dzień 
chodzą na gumowych nogach). 
Była wędrówka z przewodnikiem 
po historycznej części miasta  
i rejs po jeziorze. Dodatkowo go-
ście zostali obdarowani rzeczową 
publikacją Nysa wspólne dzie-
dzictwo kulturowe pogranicza  
i trójpakiem książęcego browa-
ru zawierającym: „ nyskie jasne”, 
„nyskie chmielone”, „ Sudety”.  
Na etykiecie samochód „ Nysa” 
kojarzony od zawsze z miastem. 
Piękny jak żona w dniu ślubu.

23 września odsłonięcie 
pomnika – ławeczki Jerzego 
Kozarzewskiego przed Urzędem 
Miejskim w Nysie. Wieczorem 
usiadłem przy poecie w świetle 
reflektorów, zastanawiając się 
jak ta skromna osoba czuje się 
wystawiona na widok publiczny. 
Wydawało mi się nawet, że Pan 
Jerzy skulił się w sobie i próbował 
przepraszać za zamieszanie.

Festiwal Poezji Słowiańskiej 
Czechowice-Dziedzice ma swój 
klimat i specyfikę porządku. 
Wszystko tutaj dopięte, dokrę-
cone do ostatniego zwoju. Każdy 
z poetów jest jednakowo ważny, 
ma swój – wystarczający – czas 
na prezentację (szkoły, dom kul-
tury). Ma możliwość poznania  
i wysłuchania najwybitniejszych. 
Ale po kolei… Dotarłem w towa-
rzystwie Gosi Bobak i Ady Jarosz 
(a niech mi zazdroszczą!). Inau-
guracja festiwalu w historycznej 
przestrzeni. W czasie wędrówki 
z przewodnikiem po najstar-
szej części miasta – zaskocze-
nie. Tutejsze tereny wchodziły  
w skład Księstwa Cieszyńskiego. 
Jako lenników króla Czech, nie 
dotknęła nas Polaków na tych 
ziemiach hańba rozbiorów. Tu-
taj Rysiu Grajek odnalazł źródła 
Euterpe; słowo – człowiek trwa 
szlachetnością; poezja to przy-
jaźń. Najbardziej odczuliśmy to 
w szkołach; w skupieniu, w za-
słuchaniu młodzieży. Odważ-
nej prezentacji uczniów - przy 
rówieśnikach – młodzieńczych 
wierszy. W Książnicy Beskidzkiej 
w rozmowach nie tylko wierszem 
Barbary Gryszki - Zych z Maria-
nem Kisielem. Juliusza Wątroby 
z klasykiem Józefem Baranem 
(utwory w podręcznikach szkol-
nych). Ale i na sesji literę, także 
autorkę fotografii pomieszczo-
nych w publikacji.

Wystąpienia poetyckie w celi 
klasztornej, warsztaty w kynic-
kim schronisku ( baza festiwa-

lu), gdzie miałem przyjemność 
zaprezentować Pisarze wobec 
zagrożeń cywilizacji, antologia 
poezji i prozy pod redakcją Ireny 
i Stanisława Nyczajów, wydanej 
w Oficynie Wydawniczej „ STON2” 
w Kielcach.

Gościliśmy w Janoviczkach 
(widać Śnieżkę) na jubileuszu 
30-lecia Polsko – Czeskiego 
klubu artystycznego „ Art. Stu-
dio” połączonego z wystawą 
prac malarskich jego członków. 
Wyróżnieniem jest znać i spo-
tykać takich ludzi jak: Henryk 
Hnatiuk, Antoni Matuszkiewicz, 
Vera Kopecka, Miroslaw Kapusta, 
Jaroslav Schnerch, Jana Wiene-
rová. Móc porozmawiać z Teresą 
Bazałą naczelną „ Ziemi Kłodz-
kiej” miesięcznika wydawanego  
w językach polskim, czeskim  
i niemieckim.

Do Polanicy Zdroju na Mię-
dzynarodowy Festiwal Poezji „ 
Poeci bez granic” im. Andrzeja 
Bartyńskiego wyruszyłem koleją, 
malowniczą górską trasą przy-
wróconą niedawno do ruchu 
przez Otmuchów, Paczków, Ka-
mieniec Ząbkowicki, Bardo Ślą-
skie, Kłodzko. Polecam widoki  
z okien na zbocza i doliny, ciszę 
przejazdu. Naprawdę warto 
zostawić samochód w garażu. 
Spacerkiem przejść się z dworca  
do Hotelu „ Medical Sensus”. Po-
czuć wolność wędrowca nałado-
wanego liryką i wzrok samotnych 
(?)… kuracjuszek.

Wprawdzie spóźniłem się kil-
ka minut, trwało akurat wręcze-
nie „ piór zasłużonych literaturze”, 
tym z powołania - jak podkreślił 
Andrzej Walter, jeden z pomysło-
dawców nagrody. Ale zaraz była 
promocja festiwalowego alma-
nachu Jeszcze zmierzch żarzy  
(62 autorów z 8 krajów). Pod 
redakcją i wyborem Kazimierza 
Burnata. Kaziu nie poddawaj 
się – trzymamy za ciebie kciuki 
podparte modlitwą. Zaprezen-
towałem miniaturkę prozator-
ską „Rozdrapywanie krajobrazu”, 
zżarty tremą. Tyle wybitnych 
osobowości.

Nazajutrz założenie kwia-
tów pod pomnikiem Adama 
Mickiewicza, recytacja utwo-
rów wieszcza. Spacer szlakiem 
historycznych miejsc miasta i po-
szukiwanie natchnienia. Wielką 
zaletą i nauką dla uczestników 
są referaty tematyczne - wygło-
szone przez Andrzeja Dębkow-
skiego, Andrzeja Waltera, Darka 
Pawlickiego, Marka Wawrzkie-
wicza – poświęcone literaturze 

z otwartą dyskusją i z udziałem 
publiczności. Przed, którą także 
mieliśmy możliwość wystąpić  
w kawiarni Bohema na poetyc-
kim Hyde Parku. I w biesiadzie 
artystycznej.

Festiwal to również „ zgru-
powania” kuluarowe - miałem 
zaszczyt poznać: Marię Magda-
lenę Pocgaj, Zbigniewa Gordzie-
ja. Grono uzupełniali: Zbyszek 
Niedźwiecki – Rawicz, Darek 
Pawlicki, Anita Pawlak, (odcią-
gnął mnie do swego pokoju  
na małe co nie co, znawca wy-
kwintnych napitków Józef Frąc-
kowiak, Europejczyk z Ziemi 
Kępińskiej i miłośnik koni). Ali-
na i Krzysztof Galasowie, Rysiu 
Grajek - drogą powrotną odsta-
wił mnie do Nysy. A ja po trasie 
pokazałem mu mury obronne 
Paczkowa (polskie carcassonne). 
W grodzie Przecława z Pogorzeli 
za parę dni w ramach jesiennych 
Spotkań Literackich miałem wie-
czór autorski ( z honorarium, dziś 
zupełnie zapomniane słowo)  
pt. „Powróciłem” z widownią 
ponad stu osób. Wielka zasłu-
ga dyrektora Andrzeja Kłoczki, 
potrafiącego połączyć „ Książ-
kę na warsztat” – prezentacje 
powarsztatowe młodzieży PSP 
nr 3 w Paczkowie (konsultant 
Danuta Babicz-Lewandowska) 
z wernisażem poplenerowym 
Paczkowskiej Grupy Artystycz-
nej i recitalem Kamili Bilewicz.

Mury Zamku Moszna były 
świadkami promocji 31 nr „Li-
ryDramu” – twarzą Marcin Or-
liński – a właściwie oryginalne 
zachowana pałacowa sień,  
z największym kominkiem  
w gmachu – jedyny czynny – 
śmiejącym się płomieniem dę-
bowych polan do poetów jak  
w czas wizyt ( polowania) cesarza 
Wilhelma II. Skrzypienie otwartej, 
rzeźbionej antresoli i klatki scho-
dowej świadczyło o duchowej 
obecności Tiele – Wincklerów 
(śląskiego rodu – potentata 
węgla i stali – rezydującego  
w zamku 99 wież i wieżyczek, 
365 pomieszczeń w latach 1866-
1945).

Rzeczowe słowo o kwartal-
niku wygłosiła Marlena Zynger 
redaktor naczelna. Przedstawiła 
zebranym właściciela firmy kon-
serwatorskiej – powinowactwo 
serca – dokonującej renowacji 
obiektu. Stąd na łamach czaso-
pisma obszerna historia zamku 
Moszna i terenów przyległych, 
i  cały rozdział poświęcony 
twórczości poetyckiej poetów  

z Opolskiego Oddziału Związku 
Literatów Polskich. Przybyli obo-
wiązkowo z wierszem.

Marek Wawrzkiewicz (pozaz-
drościć mobilności: Gorzów, Po-
lanica, Moszna. Pomiędzy stolica 
na zmianę garnituru) przedstawił 
w obszernym skrócie stulecie 
działalności początkowo Związku 
Zawodowego Literatów Polskich, 
a od 1949 roku posługującego 
się obecną nazwą. Z pierwszym 
prezesem po odzyskaniu niepod-
ległości Stefanem Żeromskim.

O twórczości Marcina Orliń-
skiego ze znawstwem wypo-
wiedział się Rafał Gawin – Dom 
Literatury Łódź.

Zaprezentowano wiersze po-
mieszczone w periodyku i udzie-
lono głosu poetom przybyłym 
z najdalszych zakątków kraju: 
Małgorzata Hrycaj, Rafał Róże-
wicz, Robert Marcinkowski, Beata 
Zalot. Był czas dla bardów pio-
senki autorskiej: Janusz Ochocki, 
Jarosław Kąkol, Sylwia Lehner.

Stoły uginały się od napitków 
i jadła co sprzyja biesiadzie i cza-
rom. Dojeżdżając – zabłądziłem. 
Powrotem – rozbiłem zderzak. 
Gosia Bobak jako pasażer zniosła 
to dzielnie choć odpokutowała 
covidem.

Początkiem grudnia zawi-
tałem do Prudnika ( willa Fran-
kla) na promocję Nábřeži non / 
Nabrzeże non Františka Všetički 
książki czesko – polskiej w prze-
kładzie Wojciecha Ossolińskiego. 
Autor jak i translator kontynu-
ują po wiekach przerwy – bez 
żadnych modyfikacji – strofę 
włoskiej poezji renesansowej 
złożoną z dziewięciu dziesięcio-
sylabowych wersów z obrazem 
rymowym: abababccb. Wprowa-
dzając ją na nowo do czeskiej  
i polskiej literatury.

U c z t ą  p r a w d z i w ą  b y ć 
wśród twórców potrafiących 
mówić, którym i słuchanie nie 
jest obce. Współpracujących  
z sobą dziesiątki lat w przyjaźni – 
czasem kolczastej. Znakomicie 
uwiecznionej na obrazie (okład-
ka książki) Pawła Pałczyńskiego. 
Dziś dopiero dostrzegłem w głębi 
płótna – nie góry – a rubensow-
skie kształty kobiece.

Mimo pandemii widać, że ży-
cie literackie i towarzyskie powoli 
wraca na normalne tory. Twórcy 
odetchnęli, poczuli bliski kon-
takt z czytelnikiem nie zawsze 
przestrzegającym obostrzeń? Ale 
coś za coś. A może to już powrót 
do normalności. Bo przecież ile 
może być kolejnych fal?
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Świat za oknami pędzi jak 
stado spłoszonych koni i nie 
wie nikt jak zmienią swój bieg  
i w jakim pogalopują kierun-
ku. Czy w stepy dalekie, czy 
nad przepastne urwisko, gdzie 
kończą się wszelkie drogi. A my 
siedzimy jak na karuzeli zdarzeń. 
Jeszcze gra muzyka, jeszcze gdzie 
nie gdzie słychać śmiech. Choć 
już nie taki jak dawnymi laty, gdy 
był szczery i serdeczny, głęboki  
i niosący radość życia. Nadchodzi 
niewiadome… i ma dwa oblicza, 
jak wszystko na tym Świecie. 
Tak jak Księżyc, który ma swoją 
ciemną i jasną stronę. I nigdy nie 
wiadomo, po której stronie my 
się odnajdziemy. I cóż dalej szary 
człowieku… jak w wierszu moim 
sprzed lat - w myśl polskiego tłu-
maczenia tytułu książki Hansa 
Fallady. Choć wtedy, gdy pisa-
łam ten wiersz, jeszcze o wiele 
mniej trosk było… nie było wojny  
w Ukrainie, grozy śmierci i znisz-
czenia, tragedii niewinnych 
rodzin, bestialskich czynów  
i traumy bezbronnych dzieci. Nie 
było inflacji, która przyśpiesza jak 
efekt Domina, bowiem wszystko 
tu na tym Świecie powiązane jest 
ze sobą niewidzialną energią czy-
nów i myśli. I tak jak konie prze-
straszone na pastwisku, zrywają 
się do galopu, tak nie wie nikt, 
kiedy i czy już za chwilę to się 
stanie. A wtedy obudzimy się  
w innym Świecie.

Ukraina – spichlerz Europy 
rodzi swoje plony jak matka 
dzieci i w czas pokoju, i w czas 
wojny. Jednak drogi do owego 
wielkiego spichlerza życia i syto-
ści w czas wojny ruch wstrzymały  
i być może Europa nadarem-
nie będzie czekać na plon.  
Na płody rolne, na zboża. A wielki 
port w Odessie pomimo starań 
wspólnoty narodów… zamarł. 
Zastygł. Ile to już razy w historii 
Świata, ludzkość głód cierpiała. 
I ten tylko go zna, kto go przeżył 
i doświadczył głęboko.

A w kwestii głodu, to łago-
dząc temat, powiem Wam, że na 
wszelakie głody i troski… miód 
to dar boski. A to powiem Pań-
stwu, że na wielki krzak kolczasty 
i iglasty Różanego Dworu przy-
wędrował rój pszczeli wraz z mat-
ką swoją. Matka wielka i zacna, 
pszczółki malutkie i pracowite 
… i na drzewcu, na wysokości 

człowieka zawisł ogromny kokon, 
nawis, cały z ciałek ruszających 
się małych owadów. W środku so-
pla pszczelego… Matka pszczela.  
A i nie bez powodu miejsce 
to obrały, bo róże w Różanym 
Dworze kwitnąć poczęły i róża-
neczniki królewskie, i lilie złote, 
i rozmaitego kwiecia ogrody. 
To pszczółki mądrale, po co to 
gdzieś w dalekie pola i łąki wę-
drować jak tutaj wszystko na 
miejscu, tuż obok. A że ponoć 
taki rój wędrujący… ul powinien 
na własność posiadać jako dom 
swój do którego miodny ekstrakt 
noszą, to i sąsiadka moja zacna 
zawezwała znajomego pszczela-
rza z okolicy. Tenże w rynsztun-
ku pszczelarskim z wielką siatką  
na głowie i drabiną w dłoni 
pszczoły łapać począł. Łapał  
i łapał, i… Matkę i połowę roju 
zabrać mu się udało, ale niestety 
pół roju na drzewie pozostało.  
A pszczelarz śpieszył się, bo jakoś 
to zdaje się dzień był świąteczny. 
No i pszczółki pozostawił. A rój 
taki bez Matki pszczelej zginąć 
musi i setki pszczół na zatrace-
nie. Oj, co to ja się nadzwoniłam, 
napytałam o ratunek dla pszczół 
wędrowniczek. A nawet polanic-
ka Straż Miejska pomagać była 
gotowa i znaleźliśmy dzielnego 
pszczelarza z Krosnowic, który 
w dzień świąteczny wieczorem 
przyjechał z synem swoim i pięk-
nie wszystkie pszczółki wyzbierali 
i do pasieki swojej na nową posa-
dę zabrali. Podziękować chciałam 
szczerze i z serca za dobroć i to 
wielkie staranie ojca i syna, aby 
pszczoły uratować. Bowiem bez 
ludzkiej pomocy nie przetrwały 
by samotnie bez swojej pszcze-
lej Matki. A i powiem Wam, że 
pszczelarz ten słój miodu mnisz-
kowego w darze przywiózł do 
Różanego Dworu, a ja jak żyję, 
lepszego miodu nie jadłam… jak 
wszyscy w domu posną, to wte-
dy nocą owym miodem się pasę  
i w wiklinowym kufrze dobrze 
schowany trzymam. A i Wam 
szczerze polecam ku zdrowot-
ności miody naturalne z polskiej 
pasieki Państwa Frąckowiaków  
z Krosnowic. Prawdziwych 
pszczelarzy o dobrym sercu… 
takich co ani jednej pszczółce zgi-
nąć nie pozwolili. Bo to przepo-
wiednia jest taka, że gdy umrze 
na Świecie ostania pszczoła, to 

i człowiek nie będzie już miał tu 
nic do roboty.

A po miodach o Gościach Ró-
żanego Dworu opowiem. O Pan-
teonie Gwiazd co zagościł w Salo-
nie Literackim Różanego Dworu. 
Pochód otwiera wielka gwiazda 
literatury europejskiej – Monika 
Taubitz. Zagościła wieczorem ra-
zem z przyjaciółką Anne Wachter. 
Dwie sławne kobiety - Wielkie 
Kreatorki Wangener Kreis. Oj, wiły 
się opowieści w języku niemiec-
kim, o wszystkich niedolach tego 
Świata, a też o miłych i ciepłych 
chwilach … jakimi to życie osła-
dza nam trudny czas. A już dnia 
następnego zagościła Rodzina 
Stasiewiczów pod przewodem 
Jerzego Stasiewicza – naszego 
działacza Dolnośląskiego Związ-
ku Literatów Polskich, znamieni-
tego twórcy, poety, felietonisty  
i animatora kultury. Zagościł też 
sławny pisarz Zbyszek Niedź-
wiedzki - Ravicz … autor dwóch 
tomów powieści biograficznej 
o Marii Teresie Oliwii Hochberg 
von Pless zwanej Daisy – księżnej 
pszczyńskiej, hrabinie von Hoch-
berg, pani baronowej na zam-
ku Książ. Autor zagościł z gitarą  
i prezentował własne kompo-
zycje muzyczne. A powiem 
Państwu w sekrecie, że tego lata 
tutaj w Różanym Dworze narodzi 
się trzeci tom powieści o księżnej 
Daisy. Bowiem Muza w Różanym 
Dworze łaskawa i nisko lata jak… 
jaskółki przed deszczem.

I  kończąc już,  powiem  
o wielkiej Miłości w Różanym 
Dworze do… kina. Kocham kino!  

W Kłodzku grałam 17 czerwca 
małą rolę w wielkiej produkcji 
filmu fabularnego – Kajtek Cza-
rodziej na podstawie powieści 
Janusza Korczaka, słynnego leka-
rza, pedagoga, pisarza, zgładzo-
nego w Treblince wraz z grupą 
wychowanków Domu Sierot. 
O filmie w reżyserii Magdaleny 
Łazarkiewicz z plejadą gwiazd 
polskiego kina na czele mówi się, 
że to polski Harry Potter. Myślę, 
że będzie piękny i dobry jak Du-
sza Korczaka i serdeczne oddanie 
sztuce - reżysera, ekipy filmowej  
i aktorów – całej tej wielkiej, 
wspaniałej machiny kinem 
zwanej. A szczególnie powiem 
Państwu, że serce moje skradła 
maleńka Anna Dzieduszycka, gra-
jąca jedną z ról w tej zaczarowa-
nej historii. Anna, która też grała 
główną rolę w filmie ,,Sukienka” 
nominowanym do Oskara. 

Moja Calineczka. I w sercu 
moim Ją chowam jak białą go-
łębicę. A jutro już jadę do Wrocła-
wia na trzy dni zagrać małą rolę 
w kostiumowym filmie polsko- 
amerykańskim „Winterreise”’  
z plejadą amerykańskich gwiazd 
filmowych na czele. Kocham kino! 
A kończąc już, powiem Wam, że 
prowadziłam ostatnio rozmowę 
telefoniczną z pewnym obieży-
światem… a on spytał mnie jaką 
mam pasję. Pomyślałam chwilę, 
ale zliczyć się nie da pasji moich, 
bo papieru by brakło… jednak 
prawdziwie rzecz ujmując… Pa-
sją moją jest ŻYCIE !

Monika Maciejczyk

PASJE I GOŚCIE Z PANTEONU GWIAZD

Monika Maciejczyk z Moniką Taubitz przy „szafie Marysi”.
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 A co tam w Różanym Dworze 
… opowieść o tym, jak życie znaj-
duje sobie, swoje własne ścież-
ki. Zaskakująco małe ucieczki  
od traumatycznej codzienności.

 I … kocham kino !!!

 Przez Świat przetoczyła się 
Pandemia Covid 19 i trzeba by 
rzec, czy można już o niej mó-
wić w czasie przeszłym. Bowiem 
może jeszcze ludzkość zaskoczyć 
w sposób i na skalę jakiej się nie 
spodziewamy. Trwa czas wojny  
w Ukrainie, exodus tysięcy 
uchodźców ratujących życie. 
Matki i dzieci. Staruszkowie.  
I Polska otwierająca przyjazne 
granice. Cierpliwa i oddana  
w nieszczęściu,  jak Matka 
chroniąca swoje dzieci. Wojna  
w Ukrainie. Wielka trauma nowo-
czesnej Europy rozgrywająca się 
na oczach Świata i… ta ogromna 
bezsilność cywilizacji Zachodu. 
Bowiem to jak gra w szachy… 
każdy ruch, wywołuje kolejny  
ze strony przeciwnika. A stawką 
jest śmierć i zagłada lub wolność 
i życie.

Nadchodzi jeden z najwięk-
szych kryzysów w dziejach 
Świata; jak określiła to jedna  
z najwybitniejszych ekonomistek 
amerykańskich z Uniwersytetu 
Berkeley w Kaliforni. Jej wypo-
wiedź pojawiła się na chwilę 
jak meteor i utonęła w szumie 
medialnym. Usłyszałam i zrozu-
miałam. To nadchodzi powoli… 
z dnia na dzień, a zaczyna swo-
ją obecność inflacją. To jak cisza 
przed burzą. Bądźmy czujni i roz-
ważni. Rozważni i myślący. Cogito 
ergo sum – Myślę, więc jestem 
…jak rzekł Kartezjusz (Rene De-
scartes ), oficer wojny 30-letniej, 
podczas pewnej bezsennej nocy. 
A wszystko to stało się w chłop-
skiej chacie i zmieniło na zawsze 
historię filozofii. Te słowa to ka-
mień milowy w historii naszej tu 
egzystencji. Słowa te powtórzył 
po nim nasz wielki poeta Zbi-
gniew Herbert. A zawarł w nich 
przesłanie do bezinteresownego 
heroizmu, za który nie oczekuje 
się chwały ani nagrody. To etycz-
ne postępowanie i szacunek dla 
tradycji.

To jest zawsze aktualne. Skła-
dajmy z obrazów współczesne-
go Świata … jak z Puzzli – obraz 
dni, które nadchodzą. Bowiem 

jak rzekł mędrzec czeski, biskup 
praski Arnošt z Pardubic … ,,Prze-
widuj i przygotuj się‘’ … Wielka to 
mądrość i nie każdemu dana, bo 
wiedzieć, a czynić … nie jedno 
to i to samo.

 Trudny to Świat. I według 
słów Zofii Nałkowskiej, zawar-
tych w motto książki Medaliony, 
to … ,, Ludzie ludziom zgotowali 
ten los ‘’ … I w tym gąszczu zła,  
w dżungli ludzkiej, gdzie tylko 
na chwilę pojawia się światło,  
a później znika... musimy prze-
trwać. I każdy z nas na swoją 
własną miarę znajduje ścieżkę, 
która mu na to pozwoli.

 Kierownik planu filmu Jana 
Holoubka ,, Doppelganger. Sobo-
wtór’’(TVN) mówi do aktorów, tuż 
przed zdjęciami… pamiętajcie 
podczas, gdy siedzicie w słońcu, 
barwni i uśmiechnięci we francu-
skiej kawiarni na rogu Rue Anne 
… tam daleko w Polsce trwa stan 
wojenny. Jest smutno i szaro.  
A tu we Francji jest inny Świat. 
Miły, wesoły i przyjazny. Ogrom-
na różnica. I po kilku słowach już 
wiem wszystko i… taka jestem. 

Bo oto trwa już od 2 lat moja 
nowa przygoda z kinem. I tak tam 
wtedy… tak i tu teraz. Życie znaj-
duje swoje ścieżki. Ratujmy się, 
odnajdując odrobinę szczęścia, 
radości i sensu w realizacji daw-
nych marzeń sprzed lat.

Kocham kino ! Kiedyś napiszę 
o tym.

A wszystko to zawdzięczam 
mojemu Ojcu Stanisławowi, który 
miłość do kina przekazywał mi 

jako dziecku przez lata. I pozo-
stała ona wierna i odnaleziona 
wtedy, gdy nadszedł czas. Jak 
wiele zawdzięczam moim Rodzi-
com i Dziadkom. Sprawy, które 
zdają nam się w dzieciństwie 
takie zwyczajne i oczywiste,  
w rzeczywistości takie nie bywa-
ją. Bowiem każdy dom dzieciń-
stwa inne ma przesłanie. Bagaż, 
z którym idziemy w Świat. Kiedyś 
napiszę o tym blisko i ciepło … 
jak to się zaczęło w moim wcze-
snym dzieciństwie. I mogłoby 
w nawałnicy życiowej ulec za-
pomnieniu. Jednak ja ocza-
mi dobrej pamięci widzę tam  

w oddali czasu, małą drobną syl-
wetkę ojca prowadzącego za rękę 
swoje małe dziecko do… kina. 
Wszystko przeminęło, a miłość 
pozostała. Miłość do kina, kaba-
retu, książek, poezji śpiewanej.  
I nie wiem jakby to było w życiu 
bez tej Wyspy marzeń. I jakie to 
szczęście, że po latach można tę 
Wyspę odnaleźć.

A ja życzę Państwu, abyście  
w tym czasie trudnym odnaleźli 
to dobro, które jak ziarno wyrasta 
z czasu waszego dzieciństwa. To 
pozwoli przetrwać najtrudniej-
szy czas.

Monika Maciejczyk

A CO TAM W „RÓŻANYM DWORZE”…

Monika Maciejczyk

Święto aranżacji muzycznej w „Różanym Dworze”.
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Po przymusowej, trzylet-
niej przerwie, spowodowanej 
pandemią, członkini naszego 
towarzystwa, ceniona i szano-
wana poetka i autorka prozy, 
której przodkowie pochodzą  
z ziemi kłodzkiej, Monika Taubitz 
z Meersburga nad Jeziorem Bo-
deńskim, ponownie odwiedzi-
ła NTSK w Kłodzku, w sobotę,  
4 czerwca 2022 r., pierwszy raz  
od 2019 roku, aby ponownie 
w siedzibie naszego klubu za-
prezentować swoje najnowsze 
utwory.

Powitanie było ciepłe, jak 
to wśród przyjaciół, po długiej 
nieobecności. Szczególnie ucie-
szyło nas to, że Monika Taubitz, 
mimo szczególnych okoliczności 
ostatnich trzech lat, nadal jest 
pełna entuzjazmu i kreatywności,  
o czym świadczy również fakt, 
że od czasu jej ostatniej wizyty 
ukazały się w 2021 roku aż dwa 
nowe zbiory wierszy („Breslau 
zur Zeit der Pandemie” (Wrocław  
w czasach pandemii) i „Für einen 
Lidschlag nur” (Na jeden tylko 
ruch powieki), oba w 2021 r.) 
oraz prozą („Tillmanns Frau und 
andere Erzählungen”, również  
w 2021 r.), z których czytała przed 
zainteresowaną publicznością 
wybrane przez siebie fragmenty.

Na początku, po krótkim 
wprowadzeniu przez wiceprze-
wodniczącego NTSK, H.-P. Keu-
tena, pani Taubitz przeczytała 
niedawno opublikowany wiersz 
zatytułowany: „Słuchaj, żołnierzu 
uzurpatora”. Kto by pomyślał, że 
wiersz, poruszający ten sam te-
mat, którym zajmowano się już 
w niemiecko-polsko-czeskim 
zbiorze wierszy Antologia pokoju 
/ Antologie míru /  Friedensan-
thologie, którego niemiecka 
część składa się z wierszy Mo-
nikiTaubitz (ukazał się w 2018 
roku), będzie tak samo aktualny 
dzisiaj, w 2022 roku?

Po tym zupełnie nowym 
wierszu, recytowanym w orygi-
nale i dwóch polskich przekła-
dach (prof. E. Białka i obecnego H. 
Grzybowskiego), Monika Taubitz 
oczarowała słuchaczy nowymi 
wierszami i opowiadaniami, 
opublikowanymi w ostatnich 
latach.Wiersze, m.in. o Wrocławiu 
w okresie pandemii, zachęcały 
słuchaczy do przemyśleń i me-
dytacji,w szczególności wiersz 
„Weź pióro mewy”ze zbioru  
o tej samej nazwie z 2018 r., któ-
rego heraklityczną kwintesencję 
wieńczą słowa: „Stała jest zmiana, 
tylko ona pozostanie.” Natomiast 
lektura zabarwionego autobio-

graficznie opowiadania „Wujek 
Georg przyjeżdża”, z dużą dozą 
lokalnego, śląskiego kolorytu  
(ze zbioru Tillmanns Frau ), do-
starczyła publiczności wiele ra-
dości i rozbawienia. Dla tej części 
słuchaczy, którzy nie znali języka 
niemieckiego, teksty tłumaczyła 
Irena Rogowska z Nowej Rudy, 
tłumaczka i członkini NTSK, 
dzięki czemu wszyscy obecni 
kłodzczanie, zarówno niemiec-
cy, jak i polscy, mogli przeżywać 
nowe utwory Moniki Taubitz. 
Przypadkowo lub nie, teksty, 
które słuchacze usłyszeli tego 
popołudnia, prześledziły też  
na swój sposób najważniejsze 
etapy życia autorki – począw-
szy od jej dzieciństwa na ziemi 
kłodzkiej i na Dolnym Śląsku, aż 
po wysiedlenie w roku 1946. Los 
rzucił ją najpierw na wybrzeże 
Morza Północnego, a później  
do południowych Niemiec, gdzie 
mieszka do dziś i gdzie została 
honorowym obywatelem miasta 
Meersburg. Jednak do dzisiaj jest 
wierna swoim stronom rodzin-
nym – ziemi kłodzkiej - wiedząc, 
że część jej mieszkańców po-
chodzi z polskich Kresów, które 
dzisiaj leżą na Ukrainie, w kraju 
zmuszonym przez rosyjskiego 
agresora do wojny i nikt nie wie, 

jak ta tragedia się skończy.
Na zakończenie spotkania 

słuchacze mieli możliwość za-
dawać pytania i dyskutować  
z Autorką. Na koniec przewod-
niczący NTSK wręczył naszemu 
honorowemu gościowi bukiet 
kwiatów, podziękował w imieniu 
wszystkich obecnych za spotka-
nie i poprosił Monikę Taubitz, aby 
przy najbliższej okazji ponow-
nie nas odwiedziła. Następnie, 
przy poczęstunku i lampce wina 
była jeszcze okazja do rozmowy 
z Autorką, która wpisywała dedy-
kacje na zakupionych książkach. 
Dodać należy, że podczas tego-
rocznej wizyty Monika Taubitz, 
jak zawsze, miała spotkanie nie 
tylko w Kłodzku, ale została za-
proszona na spotkania autorskie 
na Uniwersytecie Wrocławskim, 
w Bibliotece Publicznej w Polani-
cy-Zdroju, a na koniec w Żelaźnie, 
gdzie mieszkała jako dziecko.

Jesteśmy zaszczyceni i bar-
dzo dziękujmy Monice Taubitz  
za tak wspaniałe spotkanie  
i mamy nadzieję, że wkrótce po-
witamy Ją ponownie w Kłodzku – 
a na ten czas pozostawiła nam 
wartościową lekturę…

Heinz-Peter Keuten

WIECZÓR AUTORSKI MONIKI TAUBITZ W NTSK W KŁODZKU 

Spotkanie autorskie Moniki Taubitz w klubie Niemieckiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego w Kłodzku.
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Nach der coronabedingten 
Zwangspause war unsere Land-
smännin, die geschätzte und ve-
rehrte Poesie- und Prosadichterin 
mit Grafschafter Wurzeln, Frau 
Monika Taubitz aus Meersburg 
am Bodensee, am Samstag, dem 
4. Juni 2022, wieder im DFK Glatz 
zu Besuch, um zum ersten Mal 
seit 2019 wieder in unseren Räu-
men aus ihren neusten Werken 
zu lesen. 

Herzlich war die Begrüßung 
wie unter Freunden nach einer 
langen Abwesenheit. Besonders 
gefreut hat es uns, dass Monika 
Taubitz trotz der besonderen 
Umstände der letzten drei Jahre 
voller Elan und Schaffenskraft ge-
blieben ist, was auch darin seinen 
Ausdruck findet, dass seit ihrem 
letzten Besuch nicht weniger als 
zwei neue Gedichtsammlungen 
(„Breslau zur Zeit der Pandemie”, 
„Für einen Lidschlag nur”, beide 
2021) sowie ein Prosawerk aus 
ihrer Feder („Tillmanns Frau und 
andere Erzählungen”, ebenfalls 
2021) erschienen sind, aus denen 
sie dem neugierigen Publikum 
von ihr selbst gewählte Auszüge 
vortrug. 

Zu Beginn, nach einer kurzen 
Einführung durch den stellver-
tretenden Vorsitzenden des 
DFK Glatz, H.-P. Keuten, las Frau 
Taubitz aus aktuellem Anlass 
ein gerade erst veröffentlichtes 
Gedicht vor, das den Titel trägt: 
„Höre, Soldat des Usurpators”. 
Wer hätte gedacht, dass ein 
Gedicht, das denselben The-
menkreis anspricht, den bereits 
die 2018 erschienene deutsch-

-polnisch-tschechische Gedicht-
sammlung Friedensanthologie 
behandelt (dessen deutscher 
Teil aus Gedichten von Monika 
Taubitz besteht), heute, im Jahre 
2022, eine so traurige Aktualität 
bekommen würde?

Nach diesem ganz neuen Ge-
dicht, das im Original und zwei 
polnischen Übersetzungen (von 
Prof. E. Białek sowie dem anwe-
senden H. Grzybowski) vorge-
tragen wurde, konnte Monika 
Taubitz ihr Publikum mit neuen 
Gedichten und Erzählungen in 
ihren Bann ziehen, die in den 
vergangenen Jahren veröffen-
tlicht wurden.

Während die Gedichte, u.a. 
über das Breslau der Pandemie-
zeit, die Zuhörer zum Nachden-
ken und Meditieren anregten 
(nicht zuletzt auch in dem Ge-
dicht „Nimm eine Möwenfeder” 

aus der gleichnamigen Samm-
lung aus dem Jahre 2018, dessen 
heraklitische Quintessenz in den 
Worten kulminiert: „Beständig 
ist der Wandel, er allein wird 
bleiben.”), bereitete die Lektüre 
der autobiographisch gefärbten 
Erzählung „Onkel Georg kommt 
zu Besuch” mit viel schlesischem 
Lokalkolorit (aus der Sammlung 
Tillmanns Frau) dem Publikum 
große Freude und Amüsement. 
Für den der deutschen Sprache 
nicht mächtigen Teil des Publi-
kums übersetzte die vereidigte 
Dolmetscherin und DFK-Mitglied 
Irena Rogowska aus Neurode 
dankenswerterweise die Texte, 
und so konnten sich alle anwe-
senden Glatzer (die deutschen 
und die polnischen) an den neu-
en Werken von Monika Taubitz 
erfreuen. Ob Zufall oder nicht, 
die Texte, die dem Publikum an 
diesem Nachmittag zu Gehör ka-
men, zeichneten auf die ihnen 
eigene Weise gleichzeitig auch 
die wichtigsten Stationen des 
Lebens der Autorin nach – von 
ihrer Kindheit in der Grafschaft 
Glatz und Niederschlesien über 
die Stadt Breslau und die Ver-
treibung, die sie zunächst an 
die Nordseeküste verschlug, 
bis nach Süddeutschland, wo 
sie bis heute wohnt und Ehren-
bürgerin der Stadt Meersburg 
wurde, wobei sie gleichzeitig 
ihrer alten Heimat, der Grafschaft 
Glatz, treu geblieben ist, in der 
heute wiederum nicht wenige 
Menschen eine neue Heimat ge-

funden haben, die ursprünglich 
aus der Gegend stammen, in der 
gegenwärtig die Ukraine durch 
den russischen Aggressor in 
einen Krieg gezwungen wurde, 
dessen Ausgang ungewiss ist.

Das Treffen mit Monika Tau-
bitz wurde abgeschlossen mit 
einer kleinen Gesprächsrunde, 
in der alle Anwesenden eingela-
den waren, der Autorin Fragen zu 
stellen und mit ihr ins Gespräch 
zu kommen. Zum Schluss der 
Veranstaltung überreichte der 
DFK-Vorsitzende unserem verehr-
ten Gast einen Blumenstrauß, 
bedankte sich herzlich im Na-
men aller Anwesenden und bat 
Monika Taubitz, uns bei nächster 
Gelegenheit wieder zu besuchen. 
Bei Snacks und einem Glas Wein 
kam man anschließend noch ins 
Gespräch und konnte die gera-
de erstandenen Bücher von der 
Autorin signieren lassen.

Es sei angemerkt, dass Moni-
ka Taubitz bei ihrem diesjährigen 
Besuch, wie immer, nicht nur im 
DFK Glatz gelesen hat, sondern 
auch zu Lesungen an der Univer-
sität Breslau, in der Stadtbiblio-
thek von Bad Altheide sowie, last 
but not least, in ihrem Heimatort 
Eisersdorf eingeladen war.

Wir bedanken uns auch an 
dieser Stelle noch einmal für die 
Ehre und Freude ihres Besuchs 
und hoffen, sie bald wieder in 
Glatz begrüßen zu dürfen – für 
die Zwischenzeit hat sie uns 
einiges an neuer lohnenswerter 
Lektüre dagelassen …

Monika Taubitz (Mitte) liest aus ihrem neusten Gedichtband, links Dolmetscherin Irena Rogowska, rechts DFK-Vizevorsitzender  
H.-P. Keuten 

Heinz-Peter Keuten

MONIKA TAUBITZ NACH DREIJÄHRIGER PAUSE WIEDER IM 
DFK GLATZ ZU EINER DICHTERLESUNG!

Der DFK-Klubraum ist gefüllt für die Dichterlesung von Monika Taubitz
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Z tego prawdziwego „pogra-
nicza obfitości literackiej” po cze-
skiej stronie wybierzmy niewiel-
kie miasto Česką Skalicę, miejsce 
związane z klasyczką literatury 
czeskiej, właściwą twórczynią li-
terackiej prozy czeskiej, Boženą 
Němcovą. Urodziła się wprawdzie 
we Wiedniu (1820), ale szybko 
znalazła się ze swoimi rodzicami 
w Czechach, w zabudowaniach 
gospodarczych pałacu w Ratibo-
řicach opodal Skalicy. Nazywała 
się wówczas Barbora Panklova, 
po ojcu, pałacowym stangrecie 
(trzeba wszak dodać, iż istnieje 
hipoteza jej ukrywanego arysto-
kratycznego pochodzenia). Tutaj 
spędziła dzieciństwo, m.in. w bli-
skości swojej babki Magdaleny 
Novotnej, którą unieśmiertelniła 
później w swym głównym dziele 
„Babunia” („Babička”). Obecnie  
w Českiej Skalicy jest kilka miejsc 
upamiętniających pisarkę. Po-
mnik przed poświęconym jej 
muzeum (pierwsze czeskie lite-
rackie muzeum), które mieści się 
w budynku byłego zajazdu, gdzie 
odbyło się jej wesele. Zwiedzić 
można również „Barunčiną školę” 
(„Szkołę Basi”), gdzie się uczyła. 
Zabytkiem narodowej kultury  
i przyrody jest Babiččino údolí, 
czyli siedmiokilometrowy odci-
nek doliny rzeki Upy, od Českiej 
Skalicy do Ratibořic, w której 
rozgrywa się akcja wspomnianej 
powieści. Nic dziwnego, że także 
miejscowa biblioteka nazywa się 

Knihovna Barunki Panklové. 
To tutaj, czwartego maja br., 

odbyło się z inicjatywy kierują-
cej biblioteką Lady Kabelovej  
(i poprowadzone przez nią) cze-
sko - polskie spotkanie literackie  
(w ramach projektu „Česko-pol-
ské čtení”, współfinansowanego 
ze środków EFRR poprzez Eurore-
gion Glacensis), w którym swoje 
wiersze czytali: poetka, a także 
fotografka i wydawczyni, wybitna 
postać kultury pogranicza, Věra 
Kopecká z Křinic koło Broumova, 
Krystyna Leśniewska-Pasionek, 
poetka i malarka z Lądka-Zdroju 
oraz Antoni Matuszkiewicz, poeta 
i prozaik z Martínkovic. Spotkanie 
przebiegało w obydwu językach, 
ponieważ wiersze Věry Kopeckiej 
były tłumaczone przez Antonie-
go Matuszkiewicza, natomiast 
ona przełożyła wiersze obojga 
Polaków. Prócz miejscowych go-
ści, wśród których była również 
poetka Alena Kordiková, obec-
na była także grupa czytelników, 
przyjaciół Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Kudowie-Zdroju, która 
współpracuje z książnicą skalicką, 
z jej dyrektorką Violettą Bierna-
cik. Po odczytaniu utworów i roz-
mowie autorów ze słuchającymi, 
spotkanie nabrało charakteru 
towarzyskiego, połączonego 
z korzystaniem z poczęstunku 
przygotowanego przez orga-
nizatorów. Odbyło się również 
zwiedzanie budynku bibliote-
ki. Z wielkich okien można było 

śledzić ponad dachami centrum 
miasta okoliczne wzniesienia, te 
same, na jakie patrzyła zapewne 

sama Božena Niemcová prawie 
dwieście lat temu. 

Antoni Matuszkiewicz

U BARUNKI PANKLOVEJ

Antoni Matuszkiewicz Czesko - polskie spotkanie literackie. Od lewej: Krystyna Leśniewska - Pasionek, Věra 
Kopecká, Antoni Matuszkiewicz i Lada Kabelová - dyrektorka biblioteki w Českiej Skalicy.
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Ve dnech 15. - 22. 5. 2022 se 
uskutečnil v Křinicích jubilejní 
X. mezinárodní malířský plenér 
Za krásami Křinic a Broumovska. 
Organizátorem plenéru byla po 
celých 10 let obec Křinice, vedo-
ucí plenéru V. Kopecká.

Plenéru se v letošním roce 
zúčastnilo celkem 22 osob, z toho 
7 bylo z Čech, 3 ze Slovenska 12 
z Polska. Většina z nich byla na 
celém plenéru.

Noví účastníci měli možnost 
v pondělí poznat při společné 
vyjížďce nejbližší okolí a místa 
zajímavá pro malování – Boža-
nov, rybník pod Korunou, ko-

stel a hřbitov v Martinkovicích, 
nejstarší kamenný most na 
Broumovsku, kostel v Šonově a 
samozřejně náměstí a klášter v 
samotném Broumově.

Součástí plenéru byl již tra-
diční večer poezie 17. 5. Jeho 
hostem byl pan Julian Golak s 
manželkou, jeden z hlavních 
organizátorů polsko-českých 
kulturních setkávání, plenérů a 
soutěží. Pozvání na setkání přijal 
i Antoni Matuszkiewicz, básník 
a účastník polsko-českých set-
kání, který žije už více než 10 let 
v Čechách. Svoji literární tvorbu 
představili autoři z řad účastníků 

plenéru (K. Pasionek, J. Maršálo-
vá, Z. Noga, K. Karkola, V. Kopec-
ká) a host A. Matuszkiewicz.

Druhou již tradiční akcí v 
rámci plenéru bylo malování s 
dětmi v klášterní zahradě, je-
hož se zúčastnily tentokrát dvě 
třídy ze ZŠ Masarykova. Dětem i 
učitelkám se společné malování 
líbilo.

Účastníci plenéru vytvořili a 
odevzdali organizátorům mno-
ho pěkných obrazů, jež mohla 
veřejnost shlédnout v sobotu 
dopoledne 21. 5. na náměstí v 
Broumově a odpoledne v sále 
Obecního domu v Křinicích. 

Plenér zahájila i ukončila 
starostka obce Křinice Libuše 
Rosová, jejíž zásluhou se ple-
néry v Křinicích konají a s níž se 
účastníci setkávali v průběhu 
celého plenéru.

Jménem účastníků plenéru 
bych chtěla poděkovat obci Křini-
ce za možnost setkávat se a dělit 
o své zkušenosti na takovýchto 
plenérech, v tak překrásném kraji, 
jakým je Broumovsko. Zaměst-
nancům Obecního domu pak za 
přívětivé a příjemné prostředí, 
vstřícnost a dobré jídlo.

Věra Kopecká 

X. MEZINÁRODNÍ MALÍŘSKÝ PLENÉR

Uczestnicy X Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Křinicach.
Účastníci 10. mezinárodního malířského plenéru v Křinicích.

W dniach 15-22 maja 2022 r. 
odbył się jubileuszowy X Mię-
dzynarodowy Plener Malarski, 
w pięknym otoczeniu Křinic i Bro-
umova. Kierownikiem pleneru 
była Věra Kopecká.

W tegorocznym wydarzeniu 
wzięły udział 22 osoby, w tym  
7  z  Czech,  3  ze  S łowacj i  
i 12 z Polski. W pierwszym dniu 
uczestnicy mieli okazję poznać 
najbliższą okolicę i miejsca 
ciekawe do malowania: Boža-
nov, staw pod Koroną, kościół 
i cmentarz w Martinkovicach, 
najstarszy kamienny most 
na ziemi broumovskiej, ko-

ściół w Šonovie, a także rynek   
w Broumovie i tamtejszy klasz-
tor.

W trzecim dniu odbył się 
Plenerowy wieczór poetycki. 
Jego gościem był Julian Golak 
z żoną, jeden z głównych or-
ganizatorów polsko-czeskich 
spotkań kulturalnych, plenerów  
i  konkursów. Zaproszenie  
na spotkanie przyjął również 
Antoni Matuszkiewicz, poeta 
i uczestnik polsko-czeskich 
spotkań, który od ponad 10 lat 
mieszka w Czechach. Swoją twór-
czość literacką zaprezentowali 
artyści uczestniczący w plenerze:  

K .  Leśniewska -  Pasionek,  
J. Maršálová, Z. Noga, K. Karkola,  
V. Kopecká oraz gość A. Matusz-
kiewicz.

Tradycyjnym wydarzeniem 
plenerowym było malowanie  
z dziećmi w przyklasztornym 
ogrodzie, w którym wzięły udział 
dwie klasy ze Szkoły Podstawo-
wej im. Masaryka. Dzieciom 
i nauczycielom podobało się 
wspólne malowanie.

Uczestnicy Pleneru utworzyli 
i zaprezentowali organizatorom 
wiele obrazów, które publicz-
ność mogła zobaczyć w sobotę,  
21 maja na rynku w Broumovie 

oraz po południu w sali Domu 
Kultury w Křinicach.

Plener otworzyła i zamknęła  
Libuše Rosová - starostka Křinic, 
dzięki której wydarzenie to od-
bywa się regularnie w Křinicach. 

W imieniu uczestników 
Pleneru, pragnę podziękować 
starostce Křinic za możliwość 
spotkania i podzielenia się 
swoimi doświadczeniami arty-
stycznymi. Specjalne podzię-
kowania przekazuję pracowni-
kom Dom Kultury, za przyjazną  
i miłą atmosferę, pomoc i dobre 
jedzenie.

Věra Kopecká 

X MIĘDZYNARDOWY PLENER MALARSKI
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Když druhá světová válka 
skončila, měla malá Sidonia Rup 
šest let (narodila se roku 1938 ve 
Lvově). Matka jí zemřela a otce 
jako anglického špióna uvěznili 
Sověti a odsoudili jej na 25 let 
do lágru v Kazachstanu. Matka, 
ještě než skonala, jí neustále při-
pomínala, aby zapomněla na své 
židovské křestní jméno, a aby si 
zapamatovala, že se jmenuje 
Irena. V poválečném Polsku ne-
byla tato záměna výjimkou, Židé 
měnili celá příjmení. Budoucí 
básnířka a prozaička používala 
později obou křestních jmen.

Jméno se dá změnit, obtížněji 
však sociální postavení – Irena 
Sidonia se stala sirotkem. O 
svém pobytu v sirotčinci v Biel-
sku, kde ji a ostatní opatrovaly 
řádové sestry, podala po letech 
svědectví v miniaturní próze Si-
rotčinec (Sierociniec, Głuchołazy 
2000; 2. vydání pod názvem Dům 
sirot [Dom sierot]).

Po Bielsku a Zakopaném žila 
Irena Sidonia v městě Kladsku a 
v Głuchołazích. Verše psala již od 
čtrnácti let, ale že bude a chce 
být básnířkou, si uvědomila 
teprve v Kłodzku, kde se zapo-
jila do místní klubové činnosti. 
V memoárové knize Temnoty 
není (Ciemności nie ma, Głu-
chołazy 2011) o svých krocích 
píše: „Setkávali jsme se jedenkrát 
v měsíci, četli jsme svá dílka a 
plánovali představení v Domu 
kultury. Po určité době se setkání 
přenesla do kavárny, která se sta-
la střediskem naší malé kladské 
bohémy. Právě tam vystavil své 
avantgardní práce poeta Maks. 
Na stěnách rozvěsil kartóny, na 
kterých byla chaotičně vytištěna 
velká a malá písmena.“ – „Spo-
tykaliśmy się raz w miesiącu, 
czytając swoje utwory i planu-
jąc imprezy w Domu kultury. Po 
jakimś czasie spotkania przenio-
sły się do kawiarni, która stała się 
światkiem naszej malej kłodzkiej 
bohemy. Właśnie tam wystawił 
swoje awangardowe prace Maks 
– poeta. Na ścianach rozwiesił 
kartony, na których chaotycznie 
nadrukowane były duże i małe 
litery.”

Vzpomínková kniha Temnoty 
není je mimo jiné závažná tím, 
že zahrnuje otcovy zápisky, kdy 
se ve službách anglické rozvěd-
ky podílel na odhalení německé 

špionážní sítě v oblasti Lvova a 
Krakova. Sidonin otec byl holand-
ského židovského původu, rodina 
se původně jmenovala Van Gille 
Ruppe. Této své rodině připsala 
básnířka sbírku Shema (Głucho-
łazy 2012).

Autorčin osud a osud jejích 
předků určil také téma její poezie 
– převládají v ní židovské náměty. 
Pozdní sbírka Vedle Slova (Obok 
Słowa, Gorzów Wielkopolski, bez 
vročení) je pro Rupovou typická. 
Téma holokaustu v ní vyslovuje 
např. v básni Výročí šoa (Rocznica 
Szoah):

Zapálit pochodně
to je málo
Položit kamínek na hrob?
oni nemají hroby
Jaké květy položit?
všechny jsou málo smutné
Zemřelí mlčí
jakož i ti
kteří se lhostejně dívali
na jejich umírání
Ticho
na té i tamté straně světa…

…..

Zapalić pochodnie
to za mało
Położyć kamyk na grobie?
oni nie mają grobów
Jakie kwiaty złożyć?
wszystkie za mało smutne
Umarli milczą
jak i ci
którzy obojętnie patrzyli
na ich umieranie
Cisza
po tej i tamtej stronie świata...

Tento způsob poetické výpo-
vědi je pro Rupovou příznačný 
– plynulý básnický výraz tklivého 
ladění, v jiných verších často in-
spirovaný biblí.

Ve sbírce Vedle Slova se Ru-
pová obrací ke třem básníkům, 
v prvé řadě a na prvním místě 
k Paulu Celanovi, s nímž se cítí 
vnitřně spjata. Báseň se jmenuje 
Reflexe nad poezií Paula Celana 
(Refleksje nad poezją Paula Ce-
lana). Pro málo zasvěcení třeba 
dodat, že ve východních Černo-
vicích se básník narodil:

Putuji s tebou ulicemi Černovic
vcházím do strof tvých veršů
jak do ukřižovaného lesa

Ten vyrůstá ve mně nerozumnou 
tesknotou
Tamten čas
stává se prahem
před kterým se vracíme v temnotu
Pouze umírání probleskuje…

…..

Wędruję z tobą ulicami Czerniowca
wchodze w strofy twych wierszy
jak w ukrzyżowany las
Też rośnie we mnie nierozumna 
tęsknota
Tamten czas
staje się progiem
przed którym cofamy się w ciem-
ność
Tylko umieranie blyszczy...

Vedle Kladska pobývala Rupová 
ve slezských Głuchołazích. Tam 
také zorganizovala zájemce o po-
ezii při poradně pro narkomany, 
kde pracovala jako volontérka. 
Později byla činná v Domě kultu-
ry v Głuchołazích. V současnosti 
žije v Domově společenské péče 
(Dom Pomocy Spolecznej) v Ko-
pernikách u Nysy.

V knize Temnoty není se au-
torka letmo zmiňuje o povále-
čném pobytu v  české Praze, 
želbohu tragickém jak pro jejího 

otce, tak pro nastávající sověti-
zaci země. Rupová píše: „Mého 
otce uvěznili v Praze, když přijel, 
aby se s námi spojil po útěku ze 
Lvova. Uvěznili ho komunisti, již 
po osvobození Československa 
z německé okupace. Přivezli ho 
do Lvova, kde byl sovětskou 
vládou obviněn z konspirace 
proti Sovětskému svazu a po-
slán na 25 let do gulagu v Kara-
gandě (Kazachstan).“ – „Mojego 
ojca aresztowano w Pradze, 
gdy przyjechał dołączyć do nas  
po ucieczce ze Lwowa. Areszto-
wali go komuniści, już po wyzwo-
leniu Czechosłowacji spod oku-
pacji niemieckiej. Przewieziono 
go do Lwowa, gdzie został oskar-
żony przez władze radzieckie  
o działalność przeciwko Związ-
kowi Radzieckiemu i zesłany na 
25 lat do gułagu w Karagandzie 
(Kazachstan).” 

V Kopernikách jsme básnířku 
navštívili v dosti neblahé době 
– začala právě pandemie. Seděli 
jsme v zahradním altánku a já si 
uvědomil cosi příbuzného – její 
debut se totiž jmenoval Hledání 
ztracené drachmy (Poszukiwanie 
zagubionej drachmy).

František Všetička 

HLEDÁNÍ ZTRACENÉ DRACHMY

Sidonia Rup

František Všetička
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Echizen to miasto położone 
w środkowej części wyspy Hon-
siu, w pobliżu wybrzeża Morza 
Japońskiego, niemal 500 km  
od Tokio. Górzysta okolica spra-
wiała, że przed wiekami życie 
było tu ciężkie, a miejscowa 
ludność nie opływała w dostatki.  
Wg prastarej legendy, około 1300 
lat temu pojawia się tam tajemni-
cza kobieta, która nauczyła ubo-
gich mieszkańców wytwarzać 
papier. Nowe zajęcie pozwoliło 
im znacząco poprawić swój los. 
Z czasem przedziwna nauczy-
cielka została uznana za boginię 
papieru, a nazwano ją Kawakami 
Gozen. Czczona jest do dziś jako 
patronka wszystkich japońskich 
papierników. Jej ołtarze znajdują 
się we wszystkich papierniach  
w Echizen, a warsztatów tych jest 
kilkadziesiąt.

Jeden z posążków bogini 
wraz z oryginalnym, komplet-
nym warsztatem do produkcji 
papieru washi z Echizen znajduje 
się od niedawna w Muzeum Pa-
piernictwa w Dusznikach-Zdroju. 
To dar rodziny Yamaguchi – pa-
pierników którzy kadź czerpalną, 
sita i inne narzędzia przez kilka 
pokoleń wykorzystywali jako 

źródło utrzymania. I choć trud-
no jest jednoznacznie, określić 
kiedy powstał warsztat rodziny 
Yamaguchi, szacować możemy, 
że było to przeszło 120 lat temu – 
całość jest więc namacalnym 
świadectwem trwania trady-
cyjnego, japońskiego rzemiosła 
papierniczego.

Podarowany przez rodzinę 
Yamaguchi warsztat papierniczy, 
z dopełniającą całości figurką 
Kawakami Gozen oraz kolekcją 
arkuszy washi liczącą ponad  
100 okazów, niezwykle wzboga-
ca zbiory Muzeum Papiernictwa, 
sprawiając, że dysponuje ono 
jedną z najciekawszych kolekcji 
dotyczących japońskiego papier-
nictwa na naszym kontynencie. 
Spore zbiory japońskich arkuszy 
washi znajdują się w Europie  
w dwóch muzeach: Victoria and 
Albert Museum w Londynie oraz 
w holenderskim Muzeum Etno-
graficznym w Lejdzie. Jednak tyl-
ko w Dusznikach prócz arkuszy 
papieru, zobaczymy wszystkie 
urządzenia do ich wytwarzania. 
Tym samym dusznicki młyn pa-
pierniczy jest nie tylko miejscem 
istotnym dla pielęgnowania eu-
ropejskich tradycji papierniczych, 

lecz także staje się coraz waż-
niejszym punktem gromadze-
nia obiektów i wiedzy na temat 
papiernictwa skali całego świata. 

Już od 9 lipca zwiedzający 
Muzeum Papiernictwa będą mie-
li okazję na wystawie czasowej  
pt. „Za siódmą górą, za siódmą 
rzeką” obejrzeć: japoński warsztat 
papierniczy, arkusze washi oraz 
figurkę bogini Kawakami Go-
zen. Ekspozycja przygotowana 
wspólnie z Joanną Kokoć (inicja-
torką sprowadzenia japońskiego 
warsztatu papierniczego do Pol-
ski) i Wojciechem Luchowskim, 
przybliży japońskie tradycje 
papiernicze, znacznie dłuższe 
niż europejskie (na naszym 
kontynencie pierwsze papier-
nie założyli Arabowie dopiero  
w XII wieku – około pół tysiąca 
lat później niż w Japonii).  

Warsztaty papiernicze z Echi-
zen do dziś pozostają źródłem 
doskonałych wyrobów papier-
niczych, cenionych między inny-
mi na dworze cesarskim. Sztuka 
wytwarzania papieru washi ma 
ogromne znaczenie dla rozwoju 
japońskiej cywilizacji, w dowód 
czego w 2014 roku znalazła się  
na Liście niematerialnego dzie-

dzictwa UNESCO. Co w nim 
takiego szczególnego? Arku-
sze powstają z występujących  
w Japonii roślin gampi, morwy 
papierniczej lub mitsumaty i po-
mimo że mogą być bardzo cien-
kie, są znacznie bardziej trwałe 
niż arkusze z celulozy stosowanej  
na Zachodzie. Dzięki wykorzysta-
niu wielkoformatowych sit, washi 
mogą mieć formaty kilkakrotnie 
większe niż arkusze wytwarzane 
w europejskich młynach papier-
niczych. Wykorzystuje się je nie 
tylko do pisania, ale również  
do wykonywania odzieży, ozdób, 
elementów wyposażenia domów, 
konserwacji zabytków i dzieł 
sztuki. 

Warto dodać, że papier washi 
od wieków fascynował wielu Eu-
ropejczyków. Już niedługo dzięki 
wystawie prezentowanej w Mu-
zeum Papiernictwa, nie trzeba 
będzie wybierać się do Japonii 
by obejrzeć oryginalny warsztat 
do tworzenia washi oraz arkusze 
wytworzone przez mistrzów pa-
piernictwa z Echizen. Wystawa 
w naszym młynie papierniczym 
dostępna będzie do 2 paździer-
nika br.

Izabela Mieczkowska

JAPOŃSKA BOGINI PAPIERU W MUZEUM PAPIERNICTWA

Warsztat papierniczy rodziny Yamaguchi w Echizen
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Echizen ist eine Stadt im 
zentralen Teil der Insel Honsiu, 
in der Nähe der japanischen Me-
eresküste, rund 500 km von Tokio 
entfernt. Die bergige Landschaft 
bedeutete, dass das Leben hier 
vor Jahrhunderten sehr hart war 
und die Einheimischen nicht ge-
rade in Wohlstand lebten. Einer 
alten Legende zufolge erschien 
dort vor etwa 1300 Jahren eine 
rätselhafte Frau und brachte den 
armen Einwohnern bei, wie man 
Papier herstellt. Durch die neue 
Beschäftigung konnten die Men-
schen ihr Los erheblich verbes-
sern. Im Laufe der Zeit wurde die 
sonderbare Lehrerin zur Göttin 
des Papiers erkoren und erhielt 
den Namen Kawakami Gozen. Bis 
heute ist sie die Schutzpatronin 
aller japanischen Papierherstel-
ler und wird als solche verehrt. 
Ihre Altäre sind in allen Papier-
manufakturen in Echizen zu fin-
den, von denen es Dutzende in 
dieser Stadt gibt.

Eine der Statuen der Göttin 
befindet sich zusammen mit 
einer originalen kompletten 
Washi-Papiermanufaktur aus 
Echizen seit kurzem im Papier-
museum in Duszniki-Zdrój (Bad 
Reinertz). Es ist ein Geschenk der 
Familie Yamaguchi, Papierma-
chern, welche die Schöpfkelle, 
die Siebe und andere Werkzeuge 
über viele Generationen hinweg 
als Einkommensquelle nutzten, 
und obwohl es sich nur schwer 
sagen lässt, wann die Werkstatt 
der Familie Yamaguchi gegrün-
det wurde, kann man davon aus-
gehen, dass es mehr als 120 Jahre 
her ist. Es ist also ein greifbares 
Zeugnis für die Fortführung der 
traditionellen japanischen Kunst 
der Papierherstellung.

Die von der Familie Yamagu-
chi gestiftete Papierwerkstatt mit 
einer Figur der Göttin Kawaka-
mi Gozen und einer Sammlung 
von mehr als 100 Washi-Bögen 
bereichert die Sammlung des 
Papiermuseums beträchtlich 
und macht sie zu einer der in-
teressantesten Sammlungen 
zur japanischen Papierherstel-
lung auf unserem Kontinent. In 
Europa gibt es in zwei Museen 
eine beeindruckende Sammlung 
von japanischen Washi-Bögen 
dies sind das Victoria and Albert 
Museum in London und das Nie-

derländische Ethnografische Mu-
seum in Leiden. Allerdings wer-
den Sie nur in Duszniki-Zdrój in 
den Genuss kommen, neben den 
Papierbögen auch die gesamte 
Gerätschaft zur Papierherstellung 
zu sehen. Somit ist die Papier-
mühle in Duszniki-Zdrój nicht nur 
ein wichtiger Ort für die Pflege 
der europäischen Papiermacher-
traditionen, sondern wird auch 
zu einer immer wichtigeren Sam-
melstelle für Objekte und Wissen 
über die Papierherstellung im 
globalen Rahmen. 

Bereits ab dem 9. Juli haben 
die Besucher des Papiermuseums 
die Möglichkeit, in der Sonde-
rausstellung mit dem Titel "Jen-
seits des siebten Berges, jenseits 
des siebten Flusses" eine japa-
nische Papierwerkstatt, Washi-
-Bögen und eine Figur der Göttin 
Kawakami Gozen zu sehen. Die 
gemeinsam mit Joanna Kokoć 
(der Initiatorin der Japanischen 
Papierwerkstatt in Polen) und 
Wojciech Luchowski vorbereitete 
Ausstellung stellt die japanischen 
Traditionen der Papierherstellung 
vor, die viel weiter zurückreichen 
als die europäischen (denn auf 
unserem Kontinent wurden die 
ersten Papiermühlen von den 
Arabern erst im 12. errichtet, 
also  rund 500 Jahre später als 
in Japan).  

Die Papierwerkstatt von Echi-
zen ist bis heute eine Quelle für 
erstklassige Papiererzeugnisse, 
die unter anderem am kaiserli-
chen Hof Anerkennung fanden. 
Die Kunst der Herstellung von 
Washi-Papier ist für die Entwic-
klung der japanischen Zivili-
sation von großer Bedeutung, 
was durch die Aufnahme in die 
Liste des immateriellen Kul-
turerbes der UNESCO im Jahr 
2014 zum Ausdruck kam. Was 
ist also das Besondere daran? 
Die Bögen werden aus den in 
Japan vorkommenden Gampi-, 
Papiermaulbeer- oder Mitsu-
mata-Pflanzen hergestellt, und 
obwohl sie sehr dünn ausfallen 
können, sind sie viel haltbarer 
als die im Westen verwende-
ten Zellulosebögen. Durch die 
Verwendung großformatiger 
Siebe können Washi-Bögen um 
ein Vielfaches größer sein als die 
in europäischen Papiermühlen 
hergestellten Bögen. Sie werden 

nicht nur zum Schreiben verwen-
det, sondern auch zur Herstel-
lung von Kleidungsstücken, Or-
namenten, Einrichtungsgegen-
ständen, historischem Kulturgut 
und Kunstwerken. 

Im Übrigen hat Washi-Papier 
viele Europäer schon seit Jahr-
hunderten fasziniert. Mit dieser 
Ausstellung im Papiermuseum 

wird es bald nicht mehr nötig 
sein, nach Japan zu reisen, um 
Washi-Werkstätten im Original 
und die von den Papiermeistern 
aus Echizen hergestellten Bögen 
zu sehen. Die Ausstellung in 
unserer Papierfabrik ist noch bis 
zum 2. Oktober 2022 zu sehen.

Izabela Mieczkowska

JAPANISCHE PAPIERGÖTTIN IM PAPIERMUSEUM

Kawakami Gozen – bohyně papíru
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Echizen je město ležící v cen-
trální části ostrova Honšú, neda-
leko pobřeží Japonského moře, 
téměř 500 km od Tokia. Hornaté 
okolí způsobilo, že před staletími 
zde byl těžký život a místní oby-
vatelstvo nebylo bohaté. Podle 
prastaré legendy se tam asi před 
1300 lety objevila tajemná žena, 
která naučila chudé obyvatele 
vyrábět papír. Nové zaměstnání 
jim umožnilo výrazně zlepšit svůj 
osud. Časem byla podivná uči-
telka uznána za bohyni papíru a 
byla nazvána Kawakami Gozen. 
Dodnes je uctívána jako patronka 
všech japonských výrobců pa-
píru. Její oltáře jsou ve všech 
papírnách v Echizenu a těchto 
dílen je několik desítek.

Jedna ze sošek bohyně 
společně s originální, komplet-
ní dílnou na výrobu washi pa-
píru z Echizenu se nachází od 
nedávna v Muzeu papírenství 
v Dusznikach-Zdroji. Je to dar 
rodiny Yamaguchi – papírníků, 
kteří používali čerpací káď, síta 
a další nástroje po několik ge-
nerací jako zdroj příjmů. I když 
nelze jednoznačně určit, kdy 
dílna rodiny Yamaguchi vznikla, 
můžeme odhadovat, že to bylo 
před více než 120 lety – celek je 
tedy hmatatelným svědectvím 
o trvání tradičního japonského 
papírenského řemesla.

Papírenská dílna darovaná 
rodinou Yamaguchi, s doplňu-
jící figurkou Kawakami Gozen a 
kolekcí washi archů čítající více 
než 100 kusů, výrazně oboha-

cuje sbírky Muzea papírenství a 
přispívá k tomu, že Muzeum má 
jednu z nejzajímavějších sbírek 
japonské výroby papíru na na-
šem kontinentu. Obsáhlé sbírky 
japonských washi archů se na-
cházejí v Evropě ve dvou muze-
ích: Victoria and Albert Museum 
v Londýně a v nizozemském Et-
nografickém muzeu v Leidenu. 
Pouze však v Dusznikach kro-
mě archů papíru můžeme vidět 
všechna zařízení na jejich výrobu. 
Papírenský mlýn v Dusznikach je 
tak nejen důležitým místem pro 
udržování evropské tradice výro-
by papíru, ale také se stává stále 
důležitějším místem pro shroma-
žďování předmětů a znalostí o 
výrobě papíru v celosvětovém 
měřítku.

Již od 9. července návštěvníci 
Muzea papírenství budou mít 
příležitost prohlédnout si na 
dočasné výstavě s názvem „Za 
sedmou horou, za sedmou ře-
kou“ japonskou papírenskou 
dílnu, washi archy a sošku bo-
hyně Kawakami Gozen. Expozice, 
kterou připravili Joanna Kokoć 
(iniciátorka dovezení japonské 
papírenské dílny do Polska) a 
Wojciech Luchowski, přiblíží ja-
ponské tradice výroby papíru, 
mnohem delší než ty evropské 
(na našem kontinentu první 
papírny založili Arabové teprve 
ve 12. století – asi o půl století 
později než v Japonsku).

Papírenské dílny v Echizenu 
jsou dodnes zdrojem vynikajících 
papírenských výrobků, oceňo-

vaných mimo jiné na císařském 
dvoře. Umění výroby washi pa-
píru má obrovský význam pro 
rozvoj japonské civilizace, o 
čemž svědčí i jeho zařazení na 
seznam nehmotného kulturního 
dědictví UNESCO v roce 2014. Co 
je na tom tak zvláštního? Archy 
se vyrábějí z rostlin gampi, pa-
pírové moruše nebo mitsumaty 
vyskytujících se v Japonsku, a 
přestože mohou být velmi ten-
ké, jsou mnohem odolnější než 
celulózové archy používané na 
Západě. Díky použití velkofor-
mátových sít mohou mít washi 
papíry formáty několikrát větší 
než archy vyráběné v evropských 

papírenských mlýnech. Používají 
se nejen pro psaní, ale také pro 
výrobu oděvů, dekorací, byto-
vého vybavení a konzervování 
památek a uměleckých děl.

Stojí za to dodat, že washi 
papír již po staletí fascinoval 
mnoho Evropanů. Již zanedlo-
uho díky výstavě instalované v 
Muzeu papírenství nebude třeba 
jezdit do Japonska, aby bylo mo-
žné zhlédnout originální dílnu na 
výrobu washi a archy vyrobené 
papírenskými mistry v Echizenu. 
Výstava v našem papírenském 
mlýnu bude přístupná do 2. října 
letošního roku.

Izabela Mieczkowska

JAPONSKÁ BOHYNĚ PAPÍRU V MUZEU PAPÍRENSTVÍ

Forma na čerpání washi papíru

8 lipca, godz. 17:00 - wer-
nisaż wystawy Za siódmą górą,  
za siódmą rzeką. Japoński 
warsztat papierniczy w Mu-
zeum Papiernictwa w Duszni-
kach-Zdroju. 

Japońska technika ręcznego 
wytwarzania arkuszy papieru wa-
shi ma w sobie coś z medytacji. 
Wymaga nieustannego skupie-
nia począwszy od przygotowa-
nia masy z włókien roślinnych, 
po formowanie arkuszy metodą 
wielokrotnego, powtarzalnego 
ruchu zanurzania formy. To rze-
mieślnik nadaje bezładnej masie 
papierniczej postać trwałego, 
niepowtarzalnego arkusza. Ory-

ginalny, kompletny warsztat z ja-
pońskiego Echizen, nazywanego 
Papierniczą Wioską, sprowadzony 
w 2021 roku do Muzeum Papier-
nictwa, zostanie zaprezentowany 
na wystawie czasowej. Jest on 
namacalnym świadectwem trwa-
nia tradycyjnego, japońskiego 
rzemiosła papierniczego, które-
go historia liczy ponad 1400 lat.  
Na ekspozycji zwiedzający zoba-
czą także artystyczną formę pa-
pieru washi w postaci wielkofor-
matowych arkuszy barwionych 
oraz posążek bogini papieru – 
Kawakami Gozen. Warsztaty 
papiernicze z Echizen są źró-
dłem perfekcyjnych wyrobów, 

cenionych do dziś między innymi  
na dworze cesarskim.

23-24 lipca, w godzinach 
10:00 do 18:00 – XXI Święto 
Papieru największa plenerowa 
impreza organizowana przez 
Muzeum Papiernictwa z okazji 
urodzin. 

Zapraszamy na liczne warsz-
taty, konkursy oraz do odwie-
dzenia stoisk z produktami lo-
kalnymi. Z pełnym programem 
imprezy będzie można już wkrót-
ce zapoznać się na stronie www.
muzeumpapiernictwa.pl. 

Corocznie podczas Święta 
otwierane są także wystawy sztu-
ki papieru - tym razem pozosta-

jemy poniekąd w dalekowschod-
nich klimatach -  będziemy mieć 
przyjemność zaprezentowania 
przepięknej wystawy pt. Puls, 
autorstwa łódzkiej artystki Ewy 
Latkowskiej-Żychskiej, która  
na ekspozycji przedstawi prace, 
wyrażające jej odczuwanie świa-
ta. Będą to inspirowane naturą, 
wielkoformatowe kompozycje 
z czerpanego przez nią papieru 
z kozo i polskich roślin. Kolekcja 
mniejszych formatowo prac to 
papiery czerpane techniką ja-
pońską.

Więcej info na www.muzeumpa-
piernictwa.pl

 

LIPIEC W MŁYNIE PAPIERNICZYM
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Pan Martin Jirka z Matínko-
vic nám poskytl tuto informaci 
o obnovení tradiční Svatojiřské 
pouti, která se uskuteční 22. a 23. 
dubna tohoto roku: 

Támhle pod těmi stromy to 
bylo! Největší slavnost v celém 
kraji. Tisíce lidí, procesí a stovky 
stánků, kolotoče, houpačky, 
fakír a polykač ohně. Slavnost 
naplněná radostí ze setkávání, 
zbožným očekáváním, co nad-
cházející rok přinese, a soused-
skou družností v nářečí, kterému 
by dnes už sotvakdo rozuměl. 
Svatojiřská pouť. Doba kolem 
svatého Jiří. 

Nejdříve se v tichosti roz-
jímalo, poté hlasitě slavilo. 
Zábavě předcházelo zklidnění 
a hledání odpovědí na důležité 
otázky, zhodnocení toho, co se 
událo a co by se mělo stát v roce 
nadcházejícím. Procesí poutníků 
vycházelo od kostela a pro větší 
názornost se vzhlíželo k příklad-
nému životu patrona martínko-
vického kostela, k svatému Jiří, 
jehož stará dřevěná socha se z 
kostela vynášela. Byla to chvíle, 
kdy bylo možné předat některé 
ze svých malých i velkých starostí 
na bedra vyšší moci a v ideálním 
případě si připustit, že je snad i 
dost důvodů k vděčnosti. Hod-
ně z našich bývalých sousedů a 
místních sedláků nejspíš využilo 
příležitost přimluvit se v tento 
jarní čas také za dobrou úrodu v 
roce nadcházejícím. Ano, tehdy 
to ještě bez pomoci přírody a 
vyšší moci nešlo.

To, co následovalo potom, si 
dnes stěží dovedeme představit. 

V tehdejších podmínkách, kdy se 
o autobusovém spojení napříč 
Broumovskem ani nesnilo, se se-
šly tisíce poutníků a na louce pod 
Georgsbergem, „Horou svatého 
Jiří“, hlučel trh s více než dvěma 
sty stánků domácích potřeb, 
oblečení i lahůdek. Návštěvníci 
z celého Broumovska, malí i 
velcí, dováděli na houpačkách 
a kolotočích. Staří známí se opět 
po roce sešli a mladí se těšili na 
nová seznámení. Zvláště pak 
večerní tancovačka v hospodě 
Na Písku, která bývala vrcholem 
celé slavnosti, musela být při tak 
hojné účasti hotovou přehlídkou. 
Ne nadarmo se svátku, který byl 
velkou nadějí pro všechny neza-
dané, lidově přezdívalo „trh se 
hříbátky“ – Fohlenmarkt.

Z tradic, zvyků a tehdejšího 
vědění nezbylo do dnešních 
dnů až na pár místních názvů 
v němčině téměř nic. Zato celý 
kraj, obce i jednotlivé domy jsou 
jedním velkým otiskem doby a 
životů předchozích obyvatel. 
Jedná se o stopy v pravém slova 
smyslu. Stopy někoho, kdo tu 
prošel, zanechal nesmazatelný 
otisk, ale co to bylo za člověka, 
se už asi nikdy nedozvíme. 
Stopy jsou všude, nelze se jim 
vyhnout, nebo je dokonce ne-
vidět. Je jich tolik, že se staly 
součástí i našich životů. Co nám 
ale mohou říct o lidech, kteří je 
tu zanechali? Napadne nás něk-
dy, když bereme za kliku našich 
domů, že těmi stejnými dveřmi 
do svých domovů vcházeli i jiní 
lidé? Co nás s nimi vlastně spo-
juje?

Příběh našeho kraje se nás 
přímo dotýká a jeho objevování 
je objevováním příběhu nás 
všech. Jeho současnost nám 
leží před očima, ale abychom 
ho mohli pochopit celý, začátek 
musíme hledat v minulosti. Ten 
příběh nekončí, je otevřený a 
jeho další kapitoly, aniž bychom 
si to možná uvědomovali, právě 
píšeme. Jsme jeho součástí, hi-
storie se v něm prolíná se souča-
sností a jeho další vývoj záleží 
čistě na nás.

Jiřská pouť jistě patřila mezi 
největší společenské události, 
které kdy tento kraj zažil. Její 
obnovení nám může dát na-
hlédnout do hodnot a zvyků 
našich předchůdců a rozkrýt 
část příběhu, který se s našimi 
obcemi přímo pojil. Pokud ale 
staronové události nedáme 
současný význam, pokud nám 
nebude připomínat věci aktuál-
ní a důležité, bude to jen další z 
řady prázdných zvyků bez života. 
Tradici nedělá to, že jsme se tu 
sešli, ale to, že víme, proč jsme se 
tu sešli. Možná dnes vzniká nová 
tradice a čeká, čím ji naplníme. 
Je na každém, aby hledal, jaký 
smysl chce dnešnímu dni dát. 
Naši předchůdci se rozhodli 
tento den věnovat bilancování, 
přáním a vděku následovaným 
setkáváním, sousedskou dru-
žností, bujarou zábavou i novým 
seznámením. Co z toho už dnes 
nepotřebujeme?

Vytvořme si svoji tradici a ona 
bude přesně taková, jakou si ji 
uděláme.

A k čemu že vás lákáme ten-
to rok? K příležitosti setkat se s 
vašimi blízkými v příjemné jarní 
atmosféře na Broumovsku. Za-
žít společnou pouť od jednoho 
barokního skvostu k druhému 
a potom společně posedět při 
hudbě na louce u hostince Na 
Písku.

Program pouti:

PÁTEK 22. 4. 

20.00 Koncert Člověk krve 
(CZ) a Aliaksandr Yasinski (BY), 
Villa Strooikaas, Otovice 139

Poutnický předprogram, 
benefiční dobrovolné vstupné

SOBOTA 23. 4.

9.30 Shromáždění u sv. Barbory, 
Otovice
10.00 - 12.00 Procesí od kostela 
ke kostelu, Otovice - Martínko-
vice
11.45 - 12.00 Komentovaná proh-
lídka kostela, kostel sv. Jiří a sv. 
Martina, Martínkovice
12.00 - 13.00 Mše svatá s hudbou 
Tria Braunensis, kostel sv. Jiří a sv. 
Martina, Martínkovice
13.00 - 15.00 Tvůrčí dílna se stu-
diem Upupeapop, fara Martín-
kovice

Od 14h doprovodný program a 
volná zábava pro děti i dospělé 
Na Písku, Otovice

Petr Cirkl

SVATOJIŘSKÁ POUŤ Z OTOVIC DO MARTÍNKOVIC
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2 6 .  Fe s t i w a l  M u z y c z -
ny  –  g i t a ra  B ro u m ovs k á . 
odbył się w sobotę, 25 czerwca 
w Broumowie. O 15.20 wystąpiła 
grupa The Deep X, a po nich za-
prezentował się zespół Antheater. 
Następnie na scenie pojawili się 
Aneta & The Soul Uncles. Gwiaz-
dą festiwalu był Jadek Ledecký.  
Ostatnią grupą, która zagrała 
na scenie to Prago Union. Ich 
koncert skończył się 90 minut 
po północy.

Ładna pogoda i aktywni 
uczestnicy zapewnili niezapo-
mnianą atmosferę wydarzenia. 
Dziękuję wszystkim partnerom, 
pracownikom i wykonawcom.

Była to ostatnia edycja Fe-
stiwalu. Organizatorzy zapo-
wiedziei, że nie będzie on kon-
tynuowany w przyszłym roku  
z powodów finansowych. To było 
miłe, piękne 26 lat. Wszystko się 
kończy, ale wspomnienia pozo-
stają. Główni organizatorzy po-

dziękowali współpracownikom 
i uczestnikom „Dziękujemy  

za wszystko, czego tu doświad-
czyliśmy. Wspierajmy tego rodza-

ju regionalne imprezy kulturalne.”

Petr Cirkl

26. FESTIWAL MUZYCZNY - GITARA BROUMOVSKA

V sobotu 25. června se v are-
álu Dětského hřiště v Broumově 
uskutečnil již 26. ročník hudeb-
ního festivalu – Broumovská 
kytara.

Program byl skutečně  boha-
tý – kolem pů čtvrté odpoledne 
vystoupilo seskupení The Deep 
X, poté následovala vystoupení 
Antheatra. Dále se na scéně ob-
jevila Aneta & The Soul Uncles. 

Hvězdhou festivalu se stal Jadek 
Ledecký. Na závěr této plejady 
vystoupila skupina Prago Union, 
která hrála až do půl jedné po 
půlnoci.

Pěkné počasí dostali pořa-
datelé jako odměnu od pana 
Boha a posluchači festivalu  
vytvořili  skvělou atmosféru 
tohoto podvečera.Dík patří 
všem partnerům, personálu, 

všem kapelám a interpretům, 
kteří odehráli skvělý koncert na 
tomto setkání.

Nicméně festival v tomto 
rozsahu se stal ztrátový, přišlo 
jen něco přes 500 lidí, takže se 
pořadatelé rozhodli, že bohužel 
tento ročník byl poslední.

Bylo to pěkných krásných 26 
let. Ale všechno jednou končí, ale 
vzpomínky zůstavají.

 Děkujeme za vše, co jsme 
zde prožili, podporujte i nadále 
tento druh kultur v tomto regio-
nu – to na závěr řekli dva hlavní 
pořadatelé  - Karl & Thom.

Díky patří všem, kteří tento 
festival připravili a tak se orga-
nizátorsky podíleli na celém 
koncertu.

Petr Cirkl

26. ROČNÍK BROUMOVSKÉ KYTARY SE USKUTEČNIL  
25. ČERVNA
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W maju w broumovskim 
szpitalu spotkała się rada admi-
nistracyjno-nadzorcza tamtejsze-
go szpitala. Uczestniczyli w niej 
członkowie zarządu Funduszu 
Brouomva, którzy zobaczyli po-
szczególne oddziały placówki.

MD Miroslav Švábl podzię-
kował  w imieniu Szpitala Woje-
wódzkiego w Náchodzie za do-
skonałą i wieloletnią współpracę 
wszystkim, którzy angażują się  
w działania Funduszu. Z tej 
okazji przekazał przedstawi-
cielom Funduszu prezent - 
obraz przedstawiający szpital  
w Broumovie.

B r o u m o v s k i  s z p i t a l  
w ostatnim okresie przeszedł 
gruntowny remont. Zainwesto-
wano wiele środków finanso-
wych. Zmiany widać zarówno  
w wyglądzie zewnętrznym, jak  
i wewnątrz.

Od początku tego roku  
NF Hospital Broumov zaku-
pił  sprzęt o wartości oko-
ło 279 000 CZK dla nowo 
u t w o r z o n e g o  o d d z i a ł u  
r e h a b i l i t a c j i .  Z a k u p i o n o  
20 stołów do jadalni, sprzęt  
do rehabilitacji i fizjoterapii oraz 
wyposażenia kuchni i pokoju pie-
lęgniarek. Ze środków Funduszu 

zakupiono także część wyposaże-
nia gabinetu lekarza rodzinnego 
o wartości 171 000 CZK.

Fundusz zdecydował rów-
nież o zakupieniu ze środków 
własnych dodatkowy sprzęt 
przeciwodleżynowy o wartości 
195 000 CZK.

Fundusz finansuje również 
przedsięwzięcia na rzecz rekreacji 
pracowników szpitala. W zakresie 
aktywizacji zajęć rekreacyjnych.  
Jana Rösselová, Jana Zuščáková  
i Andrea Středová zapewniają 
opiekę pooperacyjną pacjen-
tom, a Hana Beranova i Marie 
Kristova towarzyszą pacjentom 

podczas spacerów po ogrodzie. 
Nikol Trnovcová świadczy usługi 
arteterapii. Za sprawną obsługę 
rachunkowo-księgową odpowia-
da - Mgr. Ewa Vodochodska.

Fundusz nie mógłby funk-
cjonować bez wspierających 
go osób, którzy wnoszą wkład 
w jego działalność. Dziękujemy 
wszystkim za wsparcie i wie-
rzymy, że będzie ono kontynu-
owane, a w rezultacie wzrośnie 
poziom świadczonej opieki.

Petr Cirkl

O DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU SZPITALA BROUMOV

Předsedkyně Nadačního fon-
du Broumov – ing. Eva Blažková 
nás informovala , že v květnu 
tohoto roku se sešla správní 
a dozorčí rada NF Hospital  V 
broumovské nemocnici,  kde si 
členové této rady fondu mohli 
prohlédnout jednotlivá oddělení 
nemocnice.

M U D r.  M i r o s l a v  Š v á b l 
poděkoval jménem oblastní ne-
mocnice n Náchodě za výbornou 
a dlouholetou spolupráci všem, 
kteří se na činnosti fondu podílejí.

Při této příležitosti předal 
zástupcům fondu dar – obraz 
původní broumovské nemoc-
nice..

Broumovská nemocnice pro-
šla za poslední období rozsáh-
lými rekonstrukcemi a bylo do ní 
investováno mnoho finančních 
prostředků, což je znát nejen na 
jejím vnějším vzhledu, ale i při 
prohlídce  jednotlivých oddělení 
nemocnice.

Od počátku letošního roku 
NF Hospital Broumov nakoupil 
pro nově vzniklé oddělení lůžek 
následné péče vybavení v hod-
notě cca 279 tisíc Kč. Jednalo se 
o nákup 20 kusů jídelních stol-
ků, rehabilitační pomůcky pro 
fyzioterapii a vybavení kuchy-
ňky a místnosti pro sestry, déle  
byly nakoupeno z prostředků 

fondu část vybavení ordinace 
praktického lékaře v hodnotě 
171 tisíc Kč. 

Z fondu nadace také bylo 
schválen nákup dalšího vyba-
vení proti proleženinám za cca 
195 tisíc Kč,

Nadační fond průběžně 
financuje i nadále činnost pra-
covnic  na úseku aktivizačních  
činností volnočasových aktivit 
–  paní Jany Rösselové, Jany Zu-
ščákové a Andrei Středové, kte-
ré zajišťují pro klienty oddělení 
lůžek následné péče aktiviy, 
dále činnost Hany Beranové a 
Marie Kristové, které pomáhají 
na oddělení a doprovázejí klien-

ty na procházkách v zahradě. S 
uměleckou terapii se po covidové 
době opět vrátila ke své činnosti 
také Nikol Trnovcová. 

Protože se zde pracuje s vel-
kým množstvím majetku, oce-
ňuje fond dobrou práci účetní 
fondu -  Mgr. Evu Vodochodskou.

Nadační fond by nemohl 
fungovat bez podporovatelů, 
kteří přispívají k činnosti fondu. 
Díky za stálou přízeň a podporu 
všech  a věříme že tato podpora 
pomůže nadále nemocnici zkva-
litňovat péči o pacienty.

Petr Cirkl

O ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU HOSPITAL BROUMOV
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WILLKOMMEN IM PAPIERMUSEUM IN BAD REINERZ

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

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

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

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

Přijďte a načerpejte si hi-
storii! 

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

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

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

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

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

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

Przyjdź i zaczerpnij historii! 
Muzeum Papiernictwa po-

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

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

In der historischen Mühle 
befindet sich heute ein Pa-

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

Der Zeit laufen die Be-
mühungen die Papiermühle in 

die Welterbeliste der UNESCO 
aufzunehmen.

Kommen Sie und schöpfen 
Sie aus der Geschichte!

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

MUZEUM PAPÍRENSTVÍ V DUSZNIKACH ZDROJI VÁS ZVE
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KRZESZÓW - EUROPEJSKA PERŁA BAROKU 
EUROPEJSKA PERŁA BA-

ROKU - tak nazywają Krzeszów 
znawcy kultury i sztuki z całego 
świata. Jest zabytkiem klasy „0”, 
znajdującym się na liście prezy-
denckiej i  będącym żelaznym 
kandydatem do umieszczenia 
na liście UNESCO. Krzeszów 
to niewielka miejscowość ma-
lowniczo położona nad rzeką 
Zadrną niedaleko Kamiennej 
Góry na Dolnym Śląsku, w Die-
cezji Legnickiej. Najważniejszą 
atrakcją Krzeszowa są monu-
mentalne 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 Krze-
szowska.

STOLICA MATKI BOŻEJ 
ŁASKAWEJ - mówią o tym miej-
scu czciciele Matki Bożej z kraju 
i  zagranicy. Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej jest głównym 
sanktuarium Diecezji Legnic-
kiej. Obecnie Diecezja Legnic-
ka, w  osobie bpa legnickiego 
oraz kanclerza kurii legnickiej, 
zatroskana o  piękno krzeszow-
skiego sanktuarium, realizuje ze 
środków europejskich renowa-
cje zabytków na niespotykaną 
do tej pory skalę. Największym 
skarbem krzeszowskiego sank-
tuarium jest ikona Matki Bożej 
Łaskawej. Datowana jest ona 
na pierwszą połowę XIII wieku. 
Jest to najstarszy obraz maryjny 
w Polsce. Cystersom prawdopo-
dobnie podarował go fundator 
klasztoru - książę świdnicko-ja-
worski Bolko I. 2 czerwca 1997 
roku Sługa Boży Jan -Paweł II, 
podczas wizyty w  piastowskiej 

Legnicy, ukoronował ikonę ko-
ronami papieskimi.

Wszystkim Pielgrzymom 
i  Turystom, którzy będą na-
wiedzać Krzeszowskie Sanktu-
arium, życzymy, aby w  Domu 
Łaskawej Matki w  Krzeszowie 

doznali wielu łask i  wspaniałe-
go spotkania z Bogiem i Matką 
Chrystusa. Życzymy również 
niezapomnianych wrażeń ob-
cowania z  pięknem barokowej 
sztuki i architektury.

EUROPÄISCHE -BAROCK-
PERLE. So wird das Kloster 
Krzeszów/ Grüssau von Kunst- 
und 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 UNE-
SCO vorgesehen, befindet sich 
in einem kleinen, malerisch ge-
legenen Ort am Fluß Zadrna/ 
Zieder, unweit von Kamienna 
Góra / Landeshut in Nieder-
schlesien in der Diözese Legnica 
/ Liegnitz. Als Hauptattraktion 
in Krzeszów/ Grüssau gelten 

die monumentalen Kunstwer-
ke der größten schlesischen 
Barockkünstler: M. Willmann, 
M. Engler und G.W. Neunhertz 
sowie von F.M. Brokoff, P.Brandl 
und G. Schrötter. Zur Gesam-
tanlage gehören die Basilica 
minor „Mariä Himmelfahrt„, die 
Josephskirche, das Mausoleum 
der schlesischen Piasten, das 
Kloster der Benediktinerinnen 
und der Kalvarienweg von Krze-
szów/ Grüssau.

Dieser Ort wird im In- und 
Ausland als das Zentrum der 
mildtätigen Gottesmutter bez-
eichnet. Das Sanktuarium der 
mildtätigen Gottesmutter ist 
das Hauptsanktuarium in der 

Diozöse Liegnitz. Der Bischof 
der Diözese und der Kanzler der 
Kurie sichern eine weitere Sa-
nierung des Sanktuariums mit 
Mitteln der EU, um die Schön-
heit dieses einmaligen Bau-
denkmals zu bewahren.

Der wertvollste Schatz des 
Sanktuariums in Krzeszów/ 
Grüssau ist die Ikone der Gotte-
smutter 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 Va-
ters Johannes Paul II wurde die 

Ikone während seines Besuches 
in Legnica / Liegnitz, einer der 
Pistensitze, mit Papstkronen ge-
krönt. 

Wir hoffen, dass alle Pilger 
und Touristen, die das Grüssau-
er Sanktuarium aufsuchen, hier 
im Hause der Gottesmutter das 
finden, was sie suchen: die Gna-
de 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 PER-
LA - tak jmenují Křešov znalci 
kultury a umění z celého světa. 
Je památkou třády „0”, nacháze-
jící se na prezidentské listině a 
je také železným kandydátem 
k umístění na listině UNESCO. 
Křešov je to neveliké městečko, 
které leží u řeky Zadrny neda-
leko Kamenné Hory na Dolním 
Slezsku, v Legnické diecézy. Nej-
důležitější atrakcí Křešova jsou 
monumentální díla největších 
tvůrců slezského baroka: M. Wil-

lmanna, M. Englera, J. W. Neun-
hertza, F. M. Brokofa, P. Brandla, 
J. Schrottera. Komplet se skládá 
z menší baziliki Nanebevzetí 
NPM, kostela sv. Josefa, mau-
zolea Slezských Piastů, klášteru 
sester benedyktynek, Křešovské 
Kalorie.

HLAVNÍ MĚSTO MILOSTI-
VÉ MATKY BOŽÍ - tak o tom 
místě mluví ctitelé Matky Boží 
z kraje i ze zahraničí. Svatyně 
Milostivé Matky Boží je hla-
vní svatyní -Legnické Diecéze. 

Obecně Legnická Diecéze, za-
stoupená 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 nevída-
né škále. Největším pokladem 
křešovské svatyně je ikona Mi-
lostivé 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 Pa-
vel II, při návštěvě v piastovské 
Legnici, ukorunoval ikonu pa-
pežskými korunami. Všem po-
utníkům a turistům, kteří budou 
navštěvovat Křešovskou Svatyni 
přejeme, aby se jim v Domě Mi-
lostivé Matky dostalo mnoho 
milosti a nádherného setkání s 
Bohem a Kristusovou Matkou. 
Přejeme také nezapomenutel-
né zážitky ve styku s krásou ba-
rokního umění a architektury.
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Ośrodek Kultury i Sztuki 
Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego

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

War Diaries 2022 to niezwykle 
aktualna wystawa dokumental-
na ukraińskich artystów przed-
stawiająca i opisująca wojnę 
poprzez ich codzienne posty  
na kanałach społecznościowych.

Ta wojna to przerażająca cisza, 
samotność człowieczeństwa. Po-
jedyncza sylwetka wspina się po 
zaśnieżonym wzgórzu, lodowaty 
wiatr wieje jej w twarz, z trudem 
stawia kroki na ciężkim, mokrym 
śniegu. Musi jednak brnąć na-
przód, musi dostać się na szczyt, 
przez zamarznięte ciała torturo-
wanych ofiar na zboczu. Jedyna 
droga wiedzie w górę. Trzeba ją 
pokonać lub umrzeć, próbując. 

Ta wojna wprawia w onie-
mienie, żadne słowa nie mogą 
jej opisać. Ta wojna to porażka 
ludzkości, upadek naszych wspól-
nych wartości. Wartości, o które 
walczyli nasi przodkowie, za które 
nasi obywatele zapłacili krwią, 
aby nigdy do niej nie doszło. 
Nigdy nie wierzyliśmy, że to 
się znowu nam przytrafi. Prze-
szłość zamknęliśmy w muzeach, 
postawiliśmy pomniki ofiarom 
wojny. Komponowaliśmy utwory, 
tworzyliśmy filmy i obrazy opi-
sujące zbrodnie wojenne i odda-
jące cześć poległym. Uczyliśmy 

nasze dzieci historii, aby mieć 
pewność, że nigdy więcej nie 
zobaczą wojny. Ignorowaliśmy 
inne konflikty zbrojne, sądząc, 
że to nie my jesteśmy za nie od-
powiedzialni i to nie nas doty-
czą. Chociaż gdzieś nieopodal, 
po sąsiedzku, ktoś uczył swoje 
dzieci innych wartości, wpajał im 
odmienne przekonania, myśle-
liśmy, że każdy ma prawo mieć 
swoje zdanie. Udawaliśmy, że 
jesteśmy wystarczająco sprytni,  
a w razie potrzeby zawsze znaj-
dziemy właściwe słowa do roz-
mów. Ale w rzeczywistości nigdy 
nie nauczyliśmy się lekcji płyną-
cych z historii, byliśmy tak zado-
woleni z siebie, że oślepliśmy. 
Cały świat był świadkiem inwazji 
Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 
roku. Z życia Ukraińców zniknęła 
„normalność” codziennych spraw. 
Zwykłe, nieciekawe rzeczy, takie 
jak zakupy, kłótnie rodzinne, spa-
cery, projekty w pracy, spotkania 
na zoomie, itp., zniknęły z dnia  
na dzień i zostały zastąpione 
nową rutyną. Przeglądanie ka-
nałów informacyjnych w po-
szukiwaniu aktualnych danych 
o ruchach wojsk, sprawdzanie 
bezpieczeństwa bliskich, ochotni-
cza służba i walka to nasza nowa 

rzeczywistość. Schrony przeciw-
bombowe, stacje metra i piwni-
ce stały się nowymi miejscami 
życia społecznego. Każdy dzień 
przynosi więcej przerażających 
wieści, więcej bólu, a co za tym 
idzie, więcej gniewu wywołane-
go nieludzkim okrucieństwem. 
Artyści, jak wszyscy inni, są za-
kładnikami tej wojny. Jednak ich 
głos jest coraz lepiej słyszalny, 
ich ból przebija się przez zimne 
powietrze wczesnowiosennych 
dni, niesiony jedyną dostępną 
im prawdą – prawdą ich pracy.
Kuratorka: Ana Riaboshenko
 
Organizator:
O ś ro d e k  Ku l t u r y  i  S z t u k i 
we Wrocławiu – Instytucja 
Kultur y Samorządu Woje -
wó d z t wa  D o l n o ś l ą s k i e g o 
Galeria FOTO-GEN Ośrodka 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu – 
Instytucji Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego

Patronat honorowy nad wystawą 
objął Konsulat Generalny Ukrainy 
we Wrocławiu i Ambasada Gruzji 
w Polsce. 
Dofinansowano z budżetu Sa-
morządu Województwa Dolno-
śląskiego

WAR DIARIES 2022
14 maja – 19 czerwca 2022 

   Galeria FOTO-GEN, plac bp. Nankiera 8, Wrocław
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Wystawa „Słońce w kuchni” 
Zdzisława Jurkiewicza pre-
zentuje prace, które powstały  
we wrocławskim mieszkaniu 
artysty przy ul. Łaciarskiej, to 
właśnie ono było figurą łączącą 
ze sobą poszczególne aspekty 
twórczości artysty, a nawet czymś 
więcej: centralnym punktem,  
w którym przecinały się liczne, 
zajmujące go i inspirujące sprawy 
i wątki, ale mowa tu oczywiście 
o czymś znacznie więcej niż tyl-
ko tradycyjnie rozumiana rola  
i funkcja pracowni artystycznej, 
nie chodzi także o genius loci.  
W latach 70. to mieszkanie stało 
się wręcz swoistą kapsułą-labora-
torium i ogrodem botanicznym 
jednocześnie.

Jurkiewicz prowadził z okna 
swojego pokoju obserwacje 
astronomiczne. W tym samym 
czasie w małej kuchni zastawił 
swoistą „pułapkę” na słońce i 
stworzył jej fotograficzny za-
pis. Tak powstała praca Słońce 
1.VII.1972 (1972) – na sekwencji 
czarno-białych zdjęć widzimy sło-
neczną tarczę na kuchennej ścia-
nie w otoczeniu zwykłych przed-

miotów, naczyń, szczypiorku  
w słoiku. Jest to zarówno jedna  
z najważniejszych prac artysty, 
jak i kluczowa praca na wystawie, 
ponieważ świetnie ukazuje to, 
w jaki sposób w pracach Jurkie-
wicza dochodziło do spotkania 
tego co odległe, nieosiągalne,  
z tym co bliskie, codzienne, 
zwykłe.

Ta strategia, którą artysta przy-
jął ponad 50 lat temu, oparłszy 
swoją twórczości na mikro- i ma-
kro-obserwacjach codzienności 
we wszystkich jej przejawach czy-
nionych w przestrzeni swojego 
mieszkania, w szczególny sposób 
rezonuje z globalną sytuacją,  
w jakiej znaleźliśmy się wszyscy 
w związku z pandemią, która roz-
poczęła się na początku 2020 
roku i trwa nadal. Od kilkunastu 
miesięcy „zostajemy w domu”  
w myśl popularnego na początku 
pandemii hasła z mediów spo-
łecznościowych. Skończyły się 
nasze nie tak dawne podróże 
odbywane z łatwością w ciągu 
pół doby na inny kontynent, na 
drugi koniec świata. Dlatego 
właśnie postawa i działalność 

Jurkiewicza, łącząca obie sfery 
życia: prywatność i twórczość, 
oparta na otwarciu na rzeczy-
wistość i jej uważne kontem-
placyjne obserwowanie, oparta 
na ciekawości i chęci poznania, 
która może zostać zaspokojona 
tu i teraz, w każdym miejscu,  
w którym się znajdujemy, bez ko-
nieczności odbywania podróży 
na inny kontynent, bądź na inną 
planetę, jest tak aktualna.

Kuratorka: Marika Kuźmicz
Organizator: Ośrodek Kultury 

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

Współorganizator:  TOP  
e. V. Association for the Promo-
tion of Cultural Practice

Par tner:  Instytut Polsk i  
w Berlinie

Dofinansowano z budżetu 
Samorządu Województwa Dol-
nośląskiego oraz ze środków 
Fundacji Współpracy Polsko- 
Niemieckiej

ZDZISŁAW JURKIEWICZ.  „DIE SONNE IN DER KÜCHE”
26 maja – 7 czerwca 2022 

TOP. Transdisciplinary Project Space 
Schillerpromenade 4, 12049 Berlin

„Czas umierania os” to spek-
takl w reżyserii Przemysława 
Wojcieszka, oparty na tekście 
jego autorstwa, który opowiada 
o współczesnej emigracji z Pol-
ski. Premiera sztuki odbędzie się  
w czeskiej Pradze podczas Festi-
walu WILD!, a jej koproducentem 
jest OKiS we Wrocławiu. Spektakl 
opowiada historię młodych ludzi 
z polskich środowisk mniejszo-
ściowych na tle zmieniających się 
nastrojów społecznych w kraju. 
Wojcieszek – autor scenariu-
sza, reżyser oraz niestrudzony 
krytyk warunków panujących  
w e  w s p ó ł c z e s n e j  Po l s c e  
i w Europie, opisuje poszczególne 
dramaty i pokazuje mechanizmy 
dyskryminacji, które doprowa-

dziły młodych ludzi do decyzji  
o emigracji z ojczyzny. Tekst 
dramatu został w opublikowa-
ny 2021 roku w kwietniowym 
numerze miesięcznika DIALOG 
(nr 4 773) oraz znalazł się w półfi-
nale Gdyńskiej Nagrody Drama-
turgicznej.

Festiwal Wild! odbywał  się 
w dniach 25-29 maja 2022  
w Pradze w przestrzeni Ve-
nuše ve Švehlovce. Premiera 
spektaklu „Czas umierania os”  
w czeskojęzycznej wersji oraz  
w polsko-czeskiej obsadzie od-
była się 28 maja 2022 o godzinie 
20.00.

Tekst i reżyseria: Przemy-
sław Wojcieszek, tłumaczenia 
na język czeski: Anna Šaško-

vá Plasová, scenografia, ko-
stiumy i światła: Anton Unai 
muzyka: Magdalena Gorwa 
video: Jacek Chamot

Obsada:M agda:  Bar bo -
ra Šupová/ Karolina Zajdel 
Alicja: Paulina Dobosz

Producenci i organizatorzy: 
Spektakl jest koprodukcją Prze-
mysława Wojcieszka oraz Ośrod-
ka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – 
Instytucji Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego

Współorganizator premiery: 
Venuše ve Švehlovce

Dofinansowano z budżetu 
Samorządu Województwa Dol-
nośląskiego

„CZAS UMIERANIA OS” – CZESKA 
PREMIERA SPEKTAKLU PRZEMYSŁAWA WOJCIESZKA

28 maja 2022, godz. 20.00 
Venuše ve Švehlovce, Slavíkova 22 13000 Praga, Czechy
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Międzynarodowy Festiwal 
„Maj z Muzyką Dawną” to je-
dyne wydarzenie kulturalne 
w zachodniej Polsce, którego 
głównym celem jest promocja 
muzyki dawnej – od średniowie-
cza do baroku – wykonywanej 
według oryginalnych tabula-
tur i partytur na oryginalnych, 
bądź na kopiach instrumentów 
pochodzących z epoki. Festiwal, 
podczas którego prezentują się 
zarówno profesjonalni artyści  
z Polski i zagranicy, jak i zespoły 
dziecięco-młodzieżowe, organi-
zowany jest z powodzeniem nie-
przerwanie od 1992 r. Koncerty 
odbywają się w miejscach zwią-
zanych kulturowo z wykonywaną 
muzyką, dzięki czemu meloma-
ni mają możliwość odkrywania 
piękna dawnych kompozycji  
w przestrzeniach z epoki oraz 
przeżycia swoistej podróży  
w czasie.

Głównym nurtem muzycznym 
tegorocznej edycji  „Maja z Mu-
zyką Dawną” były prezentacje 
artystów z Gruzji (Narodowy 
Chór Adżarii), którzy przybliżyły 

słuchaczom kulturę, sztukę mu-
zyczną oraz taniec swojego kraju. 
W programie festiwalu znalazły 
się również prawdziwe gratki dla 
wysmakowanych melomanów, 
m.in.: Nieszpory Maryjne Monte-
verdiego w wykonaniu Wrocław 
Baroque Ensemble z Narodowe-
go Forum Muzyki pod dyrekcją 
Andrzeja Kosendiaka czy baro-
kowe i klasyczne arie operowe 
w wykonaniu artystów z Czech. 
Festiwalowa publiczność usły-
szała także Laureatów Konkursu 
Zespołów Muzyki Dawnej Scho-
la Cantorum, Jacka Kowalskiego  
i Klubu Świętego Ludwika, wy-
konującego francuską  poezję  
z XIII oraz Zespół Muzyki Dawnej 
Rocal Fuza.

Festiwal „Maj z Muzyką Dawną” 
jest ważnym przedsięwzięciem 
w kontekście kultury całego re-
gionu dolnośląskiego, otwartym 
dla szerokiego grona odbiorców. 
Koncerty odbywają się nie tyl-
ko w różnych miejscowościach 
na Dolnym Śląsku, ale również  
w sposób szczególny promują lo-
kalnych artystów oraz prawdziwe 

perły regionalnej architektury.
Organizatorzy: Ośrodek 

Kultury i Sztuki we Wrocławiu – 
Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego 
Akademickie Stowarzyszenie 
Kultury „Wagant”

Patronat honorowy: Wicemi-
nister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Wanda Zwinogrodzka 
S e n a t o r  R z e c z p o s p o l i t e j 
Polskiej  Aleksander Szwed 
Poseł na Sejm Rzeczpospoli-
tej Polskiej Michał Dworczyk 
Marszałek Województwa Dolno-
śląskiego Cezary Przybylski

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury – 
państwowego funduszu ce-
lowego, w ramach programu 
„Muzyka”, realizowanego przez 
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca 
oraz z budżetu Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL „MAJ Z MUZYKĄ DAWNĄ”
21 maja – 5 czerwca 2022 

24 czerwca – 5 lipca 2022 – edycja letnia, Dolny Śląsk

W dniach 16 - 19 czerwca 2022 
roku odbędzie się 57. edycja Fe-
stiwalu poświęconego osobie 
oraz twórczości Henryka Wie-
niawskiego. Festiwal jest jedy-
nym wydarzeniem w Polsce, któ-
re kultywuje tradycję koncertów 
polskiego wirtuoza skrzypiec w 
dolnośląskim kurorcie, prezen-
tuje jego dorobek twórczy oraz 
twórczość innych kompozytorów 
europejskich współczesnych Wie-
niawskiemu. 

W programie tegorocznego 
wydarzenia znajdą się koncer-
ty kameralne, symfoniczne oraz 
jazzowe, na które zaproszono 
artystów i zespoły z Polski oraz 
zagranicy. Szczególnymi atrakcja-
mi tegorocznej edycji Festiwalu 
będzie koncert włoskiego skrzyp-

ka Davide Alogna, który wyko-
na Koncert skrzypcowy e-moll  
op. 64 Felixa Mendelssohna-Bar-
tholdy'ego z towarzyszeniem 
wrocławskiej Orkiestry Leopol-
dinum z Narodowego Forum 
Muzyki pod batutą Andrzeja 
Kosendiaka, a także koncert 
Klaidiego Sahatçi ze Szwajcarii, 
który wykona program kameral-
ny na skrzypcach Antonia Stra-
divariego, należących niegdyś  
do Henryka Wieniawskiego. 

Jedną z tradycji Festiwalu jest 
zaproszenie do udziału w koncer-
tach laureatów Międzynarodo-
wego Konkursu Skrzypcowego  
im. Henryka Wieniawskiego, któ-
ry odbywa się co kilka lat w Po-
znaniu. Dotychczas na Festiwalu 
w Szczawnie-Zdroju zaprezen-

towali się wszyscy trzej laureaci 
ostatniej edycji tego prestiżowe-
go konkursu, a na jednym z tego-
rocznych koncertów usłyszymy 
skrzypaczkę Martę Gidaszewską, 
zakwalifikowaną do kolejnej edy-
cji konkursu, który odbędzie się 
już w październiku 2022 r. Młoda 
instrumentalistka wystąpi z Or-
kiestrą Symfoniczną Filharmonii 
Kaliskiej pod batutą Rubena Silvy.

W programie znajdzie się rów-
nież wykład Marka Dyżewskie-
go, a także koncert znakomitych 
gitarzystów, Marka Pasiecznego 
i Krzysztofa Pełecha, którzy za-
prezentują się z utworami Wie-
niawskiego, Tansmana, Brouwera 
oraz własnego autorstwa pod-
czas jednego z koncertów w 
Teatrze Zdrojowym.  Tegorocz-

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W SZCZAWNIE-ZDROJU

16 – 19 czerwca 2022, Szczawno-Zdrój 
Epilog: 15 sierpnia 2022, godz. 19:00 (Hala Spacerowa w Parku Zdrojowym)
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Spotkanie wokół monografii 
artystki Miry Żelechower-Alek-
siun pt. „Mira między A i Ż. Ma-
larstwo (1966 - 2021)”, w którym 
udział wezmą Mira Żelechower- 
Aleksiun oraz autorzy tekstów 
i goście artystki, m.in. Walde-
mar Okoń, Zofia Gebhard, Alina 
Drapella-Hermansdorfer i Ewa 
Molenda-Pilecka. Dyskusję mo-
derował będzie Mariusz Szczygieł 
– dziennikarz, reportażysta, autor 
bestsellerowych książek.

Wstęp tylko z wejściówka-
mi, które można zarezerwować 
przez formularz dostępny przez 
www.okis.pl. Liczba miejsc ogra-
niczona.

Monografia jest prezentacją 
dzieł malarskich – z okazji jubi-
leuszy 55-lecia pracy artystycz-
nej (1966–2021) oraz 80-lecia 
urodzin (1941–2021) uznanej 
wrocławskiej artystki, malarki  

i scenografki teatralnej – Miry Że-
lechower-Aleksiun, pod redakcją 
Kazimiery Kuzborskiej. Zawiera, 
w układzie achronologicznym, 
wybrane dzieła głównych cy-
kli malarskich, a także teksty 
poświęcone sztuce Artystki,  
m.in.: Małgorzaty Baranowskiej 
(1945-2012), Małgorzaty Kitow-
skiej-Łysiak (1953-2012), Zofii Ge-
bhard, Waldemara Okonia, Piotra 
Jakuba Fereńskiego. Publikacja 
ma charakter monografii. Kryty-
cy w sposób komplementarny 
przedstawiają zarówno malar-
stwo, jak i klimat, aurę i przesła-
nia, które ono zawiera. 

Bardzo istotnym tekstem 
jest Autoportret w ruchu Miry 
Żelechower-Aleksiun. Artyst-
ka wspomina ważne dla siebie 
wydarzenia artystyczne, które ją 
inspirowały, kształtowały i wzbo-
gacały postawę twórczą.

W trakcie wydarzenia będzie 
możliwość zakupu książki.

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

Partnerem wydawniczym 
książki jest Strefa Kultury Wro-
cław w ramach Wrocławskiego 
Programu Wydawniczego.

Organizatorzy spotkania:        
O ś ro d e k  Ku l t u r y  i  S z t u k i  
we Wrocławiu – Instytucja Kul-
tury Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego oraz Instytut  
im. Jerzego Grotowskiego

Publikacja współfinansowana 
z budżetu Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego

SPOTKANIE WOKÓŁ KSIĄŻKI 
„MIRA MIĘDZY A I Ż. MALARSTWO (1966 - 2021)”

15 czerwca 2022, godz. 18.00         
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

ny Festiwal zakończy sierpnio-
wy koncert WIENIAWSKI&JAZZ  
z udziałem wybitnego pianisty 
jazzowego Joachima Mencla oraz 
wrocławskich artystów – Bartło-
mieja Chojnackiego i Przemysła-
wa Jarosza. Podczas koncertu 
zabrzmią jazzowe aranżacje 
utworów Wieniawskiego wyko-
nywane na lirze korbowej oraz 
instrumencie klawiszowym piano 
Rhode. Festiwal organizowany 
jest od 1966 roku i jest jednym  
z większych wydarzeń muzycz-
nych realizowanych rokrocznie 
przez Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu we współpracy  
z Teatrem Zdrojowym w Szczaw-
nie-Zdroju. Przedsięwzięcie cie-

szy się niegasnącym zaintereso-
waniem melomanów i na stałe 
wpisało się w repertuar kultu-
ralny Dolnego Śląska. Koncerty 
organizowane w zabytkowym 
wnętrzu Teatru Zdrojowego oraz  
w Parku Zdrojowym są bezpłatne 
i otwarte dla szerokiego grona 
odbiorców. 

Organizatorzy:Teatr Zdrojowy 
w Szczawnie-Zdroju, Uzdrowi-
skowa Gmina Miejska Szczawno-
-Zdrój, Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu – Instytucja Kul-
tury Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego

M e c e n a t :  I n v e s t  Pa r k .
W a ł b r z y s k a  S p e c j a l -
n a  S t r e f a  E k o n o m i c z n a , 

Fundacja ARP, Wałbrzyskie Za-
kłady Koksownicze Victoria S.A, 
STOART

 
Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury – 
państwowego funduszu ce-
lowego, w ramach programu 
„Muzyka”, realizowanego przez 
Narodowy Instytut Muzyki i Tań-
ca oraz z budżetu Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN

POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ

Drewniany kościół w Kamień-
czyku. Drewniany kościół pw. św. 
Michała z  1710 r. We wsi znajduje 
się również kilka chat będących 
przykładem budownictwa wiejskie-
go z XVIII w. 

Holzkirche in Kamieńczyk 
(Steinbach). Die Holzkirche St. 
Michael stammt aus 1710. Im Dorf 
befinden sich auch einige Bauern-
hütten, die Beispiel der Dorfbebau-
ung des 18. Jh. sind. 

Kamieńczyk - kostel. Dřevěný 
kostel sv. Michala z  roku 1710. 
V Kamieńczy ku se nachází také 
několik chalup, které jsou příkladem 
venkovské architektury 18. století.

Schloss-Park-Anlage in Między-
lesie (Mittelwalde). Reste der 
gotischen Burg mit dem Schwarzen 
Turm und die  Schlossresidenz im Re-
naissance-Barockstil. In einem Flügel 
ist ein Hotel eingerichtet. 

Międzylesie - hrad a  zámek. 
Zbytky gotického hradu s Černou 
věží, renesanční dvůr a  barokní 
zámek. Jedno křídlo zámku je ada-
ptováno na hotel.

Zespół zamkowo-pałacowy 
w  Międzylesiu. Pozostałości go-
tyckiego zamku z Czarną Wieżą oraz 
renesansowo-barokową rezydencją 
pałacową. W jednym skrzydle urzą-
dzony jest hotel. 

Twierdza Kłodzka i labirynty. 
Najcenniejsze dzieło nowożytnej 
architektury obronnej w  Polsce 
z  XVII-XVIII w. Zobaczyć tu moż-
na ogromne bastiony i  komnaty, 
a  z  przewodnikiem przejść frag-
mentem ciągnących się kilome-
trami podziemnych chodników 
minerskich. Z  tarasu widokowego 
rozciąga się wspaniały widok na 
całą Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul. 
Grodzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68

Die Glatzer Festung und die 
Laby rinthe. Das wertvollste Werk 
der neu zeitlichen Verteidigungsar-
chitektur in Polen aus dem 17. und 
18. Jahrhundert. Zu sehen sind hier 
gewaltige Bastionen und Kasemat-
ten, und mit dem Reiseleiter kann 
man einen Teil der kilometerlangen 
unte rirdischen Miniergänge besich-
tigen. Von der Aussichtsplattform 
genießt man eine herrliche Aussicht 
auf das ganze Glatzer Land.

Kladsko - vojenská pevnost 
a  minérské chodby. Kladská pe-
vnost je považována ze nejcennější 
dílo novodobé obranné architektu-
ry 17. - 18. století na území  Polska. 
Spatříme zde mohutné bastiony 
a  objemné kasematy. Zpřístu pně-
na je také část několik kilometrů 
dlouhého labyrintu minér ských 
chodeb. Z  vyhlídkové terasy se 
rozprostírá nádherný výhled na 
Kladskou kotlinu. 

Rynek w Kłodzku. XIV-wieczny 
ratusz w  środku pochyłego pl. 
Chrobrego, wielokrotnie przebudo-
wywany. Obok w 1620 r. wzniesiono 
wotywną kolumnę Maryjną w oto-
czeniu świętych. Przy wejściu do 
ratusza widnieje barokowa studnia 
z lwem z dwoma ogonami. 

Der Ring in Kłodzko (Glatz). 
Das Rathaus aus dem 14. Jh. in 
der Mitte des steil ansteigenden 
Chrobry-Platzes wurde mehrmals 
umgebaut. Daneben wurde 1620 
die Mariensäule errichtet. Am Ein-
gang ins Rathaus steht der barocke 
Brunnen mit dem doppelschwänzi-
gen Löwen.

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

Most gotycki św. Jana na Mły-
nówce w  Kłodzku. Wybudowany 
w 1390 r., połączył wyspę Piasek ze 
Starym Miastem. Przetrwał nienaru-
szony liczne powodzie dotykające 
Kłodzko dzięki, jak głosi legenda, 
zaprawie z  dodatkiem jajek. Ka-
mienną balustradę wieńczy sześć 
grup z figurami świętych. 

Die gotische Brücktor brücke 
über dem Mühlgraben in Kłodzko 
(Glatz) wurde 1390 errichtet und 
verband die Sandinsel mit der Alt-
stadt. Der Legende nach überstand 
die Brücke unberührt zahlreiche 
Überschwemmungen in der Stadt 
dank dem Mörtel mit Eiweißzuga-
be. Die Steinmauer zu beiden Seiten 
der Brücke ist mit sechs Heiligenfi-
gurengruppen geschmückt.

Kladsko - gotický most sv. 
Jana na kanále Młynówka. Most 
byl postaven v roce 1390 a spojuje 
historickou část města s městskou 
částí Wyspa Piasek. Jeho kamenné 
zábradlí zdobí šest barokních 
soch.

Uzdrowisko Polanica - Zdrój. 
Bije tu 5 źródeł mineralnych, a chlu-
bą uzdrowiska jest woda mineralna 
„Staropolanka”, uhonorowana go-
dłem „TERAZ POLSKA”. 

Kurort Polanica - Zdrój (Bad 
Altheide). Hier gibt es fünf Heilqu-
ellen, und der Ruhm des Kurortes 
ist die Heilquelle „Staropolanka“, die 
mit dem Emblem „TERAZ POLSKA / 
JETZT POLEN“ geehrt wurde. 

Polanica - Zdrój - lázně. Ve 
městě a  okolí vyvěrá pět minerál-
ních pramenů. Chloubou lázní je 
stáčená minerální voda Staropolan-
ka, která získala ocenění v soutěži 
Teraz Polska.

Uzdrowisko Duszniki - Zdrój. 
Uzdrowisko, które swym pobytem 
uświetnił F. Chopin oraz siedziba 
zabytkowej fabryki papieru. 

Kurort Duszniki - Zdrój (Bad 
Reinerz). Ein Kurort, in dem F. Cho-
pin ein Konzert gab und wo sich der 
Sitz der historischen Papiermühle 
befindet.

Duszniki - Zdrój - lázně. V Dusz-
nikách se svého času léčil hudební 
skladatel F. Chopin, podle něhož je 
pojmenován klavírní festival, který 
zde každoročně probíhá. Zajíma-
vým objektem ve městě je histo-
rická papírna z počátku 17. století.
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Uzdrowisko Kudowa - Zdrój. 
Eksploatacja 5 źródeł mineralnych 
stanowi podstawę balneoterapii 
w tym uzdrowisku, ponadto ważne 
przejście graniczne z Czechami. 

Kurort Kudowa - Zdrój (Bad 
Kudowa). Die Wasserförderung 
aus fünf Heilquellen bildet die 
Basis der Balneotherapie in die-
sem Kurort, der gleichzeitig ein 
wichtiger Grenzübergang mit 
Tschechien ist. 

Kudowa - Zdrój - lázně. Léčba v 
těchto lázních, které leží u význam-
ného hraničního přechodu s Če-
skou republikou, se opírá o využití 
zdejších pěti minerálních pramenů. 

Bazylika Nawiedzenia NMP 
w Wambierzycach. Wambierzyce 
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany 
ośrodek pielgrzymkowy, związany 
z  kultem cudownej figurki Matki 
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV 
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do 
 której wejścia prowadzą monumen-
talne schody. 

Mariä Heimsuchung - Basili-
ka in Wambierzyce (Albendorf). 
Wam bierzyce (Albendorf ) - das 
„Schlesische Jerusalem“ genannt 
- ist ein bekannter Wallfahrtsort, 
der mit der Verehrung der Gna-
denfigur der Muttergottes mit 
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte 
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf 
überragt die Basilika, zu deren 
Eingang monumentale Stufen 
hinauf führen.

Wambierzyce - bazilika Navští-
vení Panny Marie. Wambierzyce, 
často nazývané slezským Jeruza-
lémem, jsou známé poutní místo 
spojené s kultem zázračné sošky 
Panny Marie s dítětem, pocházející 
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí 
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede 
široké schodiště.

Uzdrowisko Lądek - Zdrój. 
Leczenie w  Lądku Zdroju (najstar-
szym uzdrowisku w Polsce) oparte 
jest na 7 źródłach termalnych wód 
leczniczych. Jego główną atrakcję 
stanowi wybudowany w roku 1678 
zabytkowy Zakład Przyrodoleczni-
czy „Wojciech”, w  którym obecnie 
mieści się basen leczniczy i pijalnia 
wód mineralnych. 

Kurort Lądek - Zdrój (Bad Lan-
dek). Die Behandlung in Lądek 
- Zdrój (Bad Landek) - dem ältesten 
Kurort in Polen - basiert auf 7 Termal-
heilquellen. Seine Hauptattraktion 
bildet die 1678 erbaute Naturheilan-
stalt „Wojciech“(früher „Marienbad“), 
in der sich heute ein Heilbad und 
eine Trinkhalle befinden.

Lądek - Zdrój - lázně. Léčba v 
Lądku Zdroji (nejstarších lázních v 
Polsku) je založena na využití sedmi 
termálních pramenů léčivých vod. 
Nejznámějším objektem ve městě 
je historická budova léčebného 
zařízení Wojciech, ve kterém se na-
chází bazén s termální vodou a hala 
k pití léčivých vod.

Jaskinia Niedźwiedzia w Klet-
nie. Jedna z najpiękniejszych pod 
względem szaty naciekowej jaskiń 
Polski. W  osadach na dnie jaski-
ni odnaleziono wiele szczątków 
kostnych zwierząt plejstoceńskich, 
wśród których dominują kości 
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz 
z  przewodnikiem przechodzi się 
labirynt korytarzy, podziwiając 
unikalne stalaktyty i  stalagmity, 
kaskady i draperie kalcytowe. 

Bärenhöhle in Kletno (Klessen-
grund). Es ist eine der schönsten 
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den 
Ablagerungen des Höhlengrundes 
fand man zahlreiche Knochen 
eiszeitlicher Tiere, vor allem von 
Höhlenbären. Mit einem Führer 
kann ein Labyrinth von Korridoren 
mit phantastischen Stalaktiten, 
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und 
-drapierungen besichtigt werden.

Kletno - Medvědí jeskyně. Jed-
na z  nejkrásnějších krápní kových 
jeskyní v Polsku. V usazeninách na 
dně jeskyně byly nalezeny kosterní 
pozůstatky zvířat ze staršího období 
čtvrtohor, mezi nimiž převládají ko-
sti medvědů jeskynních. Prohlídka 
s průvodcem vede chodbami s 
unikátní krasovou výzdobu. 

Rezerwat „Wodospad  Wilczki” 
w  Międzygórzu. Najwyższy wo-
dospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda 
spada tu obecnie ze skalnego progu 
na wysokości 21 m i  płynie dalej 
głębokim kanionem. Pierwotny las 
dolnoreglowy rosnący wokół wodo-
spadu objęty jest ochroną i stanowi 
krajobrazowy rezerwat przyrody. 

Naturschutzgebiet „Wodo-
spad Wiczki” w  Międzygórzu 
(„Wölfelsfall in Wölfelsgrund). Der 
Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall 
im Glatzer Land. Das Wasser stürzt 
21 m tief und fließt weiter in einer 
engen Schlucht. Der Gebirgswald, 
der die Gegend um den Wasserfall 
bewächst, steht unter Naturschutz 
und bildet ein Landschaftsnatur-
schutzgebiet. 

Międzygórze - vodopád na 
říčce Wilczka. Nejvyšší vodopád v 
oblasti Kladska. Voda padá ze skal-
ního prahu výšky 21 metrů a dále 
plyne hlubokou soutěskou. Vodo-
pád spolu s okolním horským lesem 
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

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

Kurort Długopole - Zdrój (Bad 
Langenau). Es ist ein reizvoller 
Kurort, der für das  ausgezeichnete 
Mineralwasser „Długo polanka”, ab-
gefüllt in Szczawina (Neubrunn) bei 
Bad Langenau bekannt ist.

Długopole - Zdrój. Půvabné 
lázeňské středisko, známé zásluhou 
chutné minerální vody Długo-
polanka, stáčené v nedaleké vsi 
Szczawina.

Kompleks pałacowo-parko-
wy w  Bożkowie. W  centrum wsi 
w  1708 r. wzniesiono barokowy 
pałac, który przebudowano w  II 
połowie XIX w. Do pałacu przylega 
park z  pawilonem ogrodowym. 
W pobliżu stoi barokowy kościół św. 
Piotra i Pawła z oryginalną amboną 
w kształcie łodzi. 

Schloss - Parkanlage in Boż-
ków (Ecker sdorf). In der Mitte des 
Dorfes wurde 1708 ein barockes 
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte 
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das 
Schloss ist von  einem Park Umge-
ben, in dem ein Gartenpavillon 
steht. In der Nähe befindet sich die 
barocke Kirche „St. Peter und Paul“ 
mit der originellen Schiffskanzel. 

Bożków - zámek. V centru 
vesnice Bożków byl v roce 1708 
vybudován barokní zámek, který 
ve 2. polovině 19. století prošel 
komplexní přestavbou. K zámku 
při léhá park se zahradním paviló-
nem. Nedaleko zámku stojí barokní 
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou 
kazatelnou ve tvaru lodě.

Szczeliniec Wielki. Wspinając się 
po kamiennych schodach z Karłowa 
zdobyć można wierzchowinę najwyż-
szego szczytu Gór Stołowych (919 m 
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi 
między piaskowcowymi formami 
skalnymi i  głębokimi szczelinami, 
dochodzącymi do 17 m. Z punktów 
widokowych podziwiać można roz-
ległą panoramę Sudetów. 
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Große Heuscheuer. Indem 
man von Karłów (Karlsberg) aus 
die Stufen hinaufsteigt, gelangt 
man zum höchsten Gipfel der 
Heuscheuer (919 m ü.d.M.). Der 
Besichtigungsrundweg führt zwi-
schen Sandsteinfelsenformen und 
tiefen Klüften (bis 17 m). Von den 
Aussichtspunkten kann man das 
Panorama der Sudeten bewundern. 

Velká Hejšovina. Stezkou ve-
doucí po kamenných schodech 
z  vesnice Karłów lze vystoupit na 
nejvyšší vrchol Stolových hor - Vel-
kou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki, 
919 m n. m.). Nachází se zde skalní 
labyrint tvořený pískovcovými útva-
ry a  rozsedlinami, jejichž hloubka 
dosahuje 17 metrů. Z několika vyh-
lídek můžeme obdivovat rozlehlé 
sudetské pohoří.

Ratusz w  Nowej Rudzie. Na 
środku rynku już w  XV w. wznie-
siono pierwszy ratusz. Zbudowany 
w  XIX w. posiada rozczłonkowaną 
bryłę. W  płn. narożniku nad misą 
fontanny umieszczona jest kamien-
na figura św. Floriana. 

Rathaus in Nowa Ruda (Neu-
rode). In der Mitte des Rings wurde 
schon im 15. Jh. das erste Rathaus 
errichtet. Das aus dem 19. Jh. be-
sitzt einen zergliederten Kör per. In 
der Nordecke des Rings befindet 
sich ein Brunnen mit der Figur des 
Johannes des Täufers. 

Nowa Ruda - radnice. Původní 
radnice byla uprostřed náměstí 
v Nowé Rudě postavena již v 15. 
století. Dnešní radnice, pocházející 
z 19. století, má členitý prostorový 
tvar. Do severního nároží budovy je 
zasazena kašna s kamennou sochou 
sv. Floriána.

Fortyfikacje w Srebrnej Górze. 
Potężna twierdza wznosząca się 
nad miejscowością i przełęczą jest 
jednym z najciekawszych obiektów 
architektury militarnej w  Polsce. 
Wykorzystywano ją jako ciężkie 
więzienie. Podczas ostatniej wojny 
urządzono tu jeniecki obóz karny 
„Oflag VIII B”. 

Befestigungen in Srebrna 
Góra (Silberberg). Die gewaltige 
Festung, die den Ort und das Tal 
überragt, ist eins der interessante-
sten Bauwerke der Militärarchitek-
tur in Polen. Sie wurde als strenges 
Gefängnis genutzt. Während des 
letzten Krieges wurde hier das 
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“ 
Eingerichtet.

Srebrna Góra -  pevnost. 
Mohutná pevnost, tyčící se nad 
městečkem Srebrna Góra a  stej-
nojmenným horským sedlem, 
patří k nejzajímavějším objektům 
vojenské architektury na území 
Polska. Později sloužila jako těžké 
vězení a během druhé světové války 
byl v jednom z  jejích fortů zřízen 
zajatecký tábor pro důstojníky 
Oflag VIII B.

Wieża widokowa na Wielkiej 
Sowie. Sztandarowa wieża wido-
kowa na Dolnym Śląsku - najpięk-
niejszy wolnostojący obiekt tego 
typu. Umiejscowiona została 1015 
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, najwy-
ższym szczycie Gór Sowich, z któ-
rego można podziwiać panoramę 
Sudetów od Śnieżnika po Śnieżkę. 

Aussichtsturm auf der Wielka 
Sowa (Hohen Eule). Der führende 
Aussichtsturm in Niederschle-
sien - das schönste, freistehende 
Objekt dieser Art. Er steht auf dem 
höchsten Gipfel des Eulengebirges, 
der Hohen Eule - 1015 m ü.d.M., 
von dem man das Panorama der 
Sudeten vom Scheeberg bis zur 
Schneekoppe bewundern kann. 

Rozhledna na Velké Sově. 
Nejznámější rozhledna v Dolním 
Slezsku, stojící na Velké Sově (Wiel -
ka Sowa, 1015 m n. m.), nejvyšším 
vrcholu Sovích hor (Góry Sowie). 
Z rozhledny lze obdivovat panorá-
ma sudetského pohoří od Králic-
kého Sněžníku až po Sněžku.

Podziemia w Osówce. To najcie-
kawszy i najdłuższy udostępniony 
kompleks podziemnych korytarzy, 
wybudowany w ramach programu 
RIESE. Cel prac utrzymywany był 
w tajemnicy. Do dziś wielu history-
ków spiera się co do przeznaczenia 
tych podziemnych i  naziemnych 
obiektów, które powstały w Górach 
Sowich w czasie II wojny światowej.

Unterirdische Stadt in Osówka 
(bei Wüstewaltersdorf). Das ist 
der interessanteste und längste 
zugängliche Komplex der unterir-
dischen Korridore, die im Rahmen 
des Programms RIESE gebaut wur-
den. Das Ziel der Arbeiten wurde 
geheimgehalten. Bis heute sind 
sich die Historiker nicht einig, we-
lche Bestimmung diese  Objekte 
über- und untertage, die während 
des 2. Weltkrieges im Eulengebirge 
entstanden sind, haben sollten. 

Podzemní komplex Osówka. 
Nejzajímavější a  nejrozsáhlejší 
zpřístupněný soubor podzemních 
chodeb a  nadzemních objektů, 
budovaný za druhé světové války v 
oblasti Sovích hor v rámci programu 
Riese. Účel tohoto komplexu je 
dodnes zahalen tajemstvím.

Muzeum prof. J. Wittiga w No-
wej Rudzie. Dom-Muzeum prof. 
Josepha Wittiga, wybitnego nie-
mieckiego teologa, filozofa i  pi-
sarza, autora Kronik Nowej Rudy 
i  Słupca. Dom prowadzi Fundacja 
Odnowy Ziemi  Noworudzkiej. Do 
dyspozycji mieszkanie oraz dodat-
kowo 7 miejsc noclegowych.

www.domwittiga.ng.pl

Muzeum prof. J. Wittiga v 
Nowé Rude. Expozice približující 
osobnost prof. Josepha Wittiga 
(1879-1949), významného nemec-
kého teologa, filosofa a spisovatele, 
autora kroniky mesta Nowa Ruda. 
Provozovatelem muzea je Nadace 
obnovy Noworudska. V objektu je 
k dispozici byt a 7 lužek pro hosty. 
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des be-
deutenden deutschen Theologen, 
Philosophen und Schriftstellers, 
Verfassers der Chronik von Neurode 
/ Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec. 
Das Haus der kreativen Arbeit nach 
Joseph Wittig benannt. Zur Ver-
fügung steht eine Wohnung und 
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. 
Das Haus wird von der Stiftung zur 
Erneuerung der Region Nowa Ruda 
geleitet.

Bystrzyca Kłodzka. Zachowany 
został tu średniowieczny układ 
urbanistyczny: czworoboczny rynek 
z prostopadłymi ulicami i ratuszem 
wzniesionym pośrodku w  XIV w. 
Obok znajduje się  baro ko wa figura 
św. Trójcy z XVIII w. Pręgierz z 1556 
r. stanowi jeden z nielicznych przy-
kładów  autentycznych zabytków 
dawnego sądownictwa.

Bystrzyca Kłodzka. Město, jehož 
centrum si zachovalo původní stře-
dověkým půdorys - centrální čtver-
cové náměstí s kolmo vedenými 
ulicemi a radnicí postavenou v po-
lovině 14. století. Vedle radnice stojí 
barokní socha sv. Trojice z 18. století. 
Pranýř z roku 1556, stojící na Malém 
náměstí, je jednou z mála původních 
památek starého soudnictví.

Bystrzyca Kłodzka (Habel-
schwerdt). Hier ist das mittelal-
terliche, städtebauliche System 
erhalten geblieben: der viereckige 
Ring mit senkrecht verlaufen-
den Stra ßen und dem im 14. Jh. 
 errichteten Rathaus in der Mitte. 
Daneben befindet sich die barocke 
Figur der Dreifaltigkeit aus dem 18. 
Jh. Der Pranger aus 1558 ist eins 
der wenigen Beispiele der authen-
tischen Denkmäler des früheren 
Gerichtswesens. 
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Warsztaty ekologiczneWarsztaty ekologiczne
Warsztaty sześciogodzinne, które odbyły się w Nowej Rudzie (12.06.2019 ), 
na Górze Włodzickiej w Świerkach (27.09.2019) i w ośrodku „Koupalo” w Ja-
novičkách (16.09.2021) Uczestnicy pracowali w terenie w polsko-czeskich gru-
pach. Poznawali bogatą przyrodę po obydwu stronach granicy, zdobywali wiedzę 
o środowisku naturalnym, opisywali je i uczyli się jak je chronić, poznając 
zwyczaje i język sąsiada

Wspólnie uprawiamy sport i bawimy się na czesko - polskim pograniczuWspólnie uprawiamy sport i bawimy się na czesko - polskim pograniczu

Ekologické dílnyEkologické dílny
Šes� hodinové dílny se konaly v Nové Rudě (12.6.2019 ), 
na Górze Włodzické ve Świerkách (27.9.2019) a ve stře-
disku „Koupalo” v Janovičkách (16.9.2021). Jejich 
účastníci pracovali v terénu v polsko-českých skupinách. 

Poznávali bohatou přírodu po obou stranách hranice, 
získávali poznatky o přirozeném prostředí, popisovali ho a 
učili e jak je chránit, poznávajíce obyčeje a jazyk souseda.

Společně sportujeme a bavíme se na česko - polských hranicíchSpolečně sportujeme a bavíme se na česko - polských hranicích
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XIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy XIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
„Pierwsza Pomoc”„Pierwsza Pomoc”

W turniejowej rywalizacji uczestniczyło 34 drużyn ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.W turniejowej rywalizacji uczestniczyło 34 drużyn ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W przerwie został zorganizowany pokaz ratownictwa drogowego z udziałem Straży Pożarnej (JRG w Nowej Rudzie) i Pogotowia Ratunkowego w Kłodzku. W przerwie został zorganizowany pokaz ratownictwa drogowego z udziałem Straży Pożarnej (JRG w Nowej Rudzie) i Pogotowia Ratunkowego w Kłodzku. 

Nowa Ruda, 30.05.2022 r.Nowa Ruda, 30.05.2022 r.

Liczne nagrody, które zostały wręczone w dniu 30 maja 2022 roku zwycięskim Liczne nagrody, które zostały wręczone w dniu 30 maja 2022 roku zwycięskim 
drużynom  podczas XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”drużynom  podczas XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Część praktyczna TurniejuCzęść praktyczna Turnieju

Sponsorzy i organizatorzySponsorzy i organizatorzy

Prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko, od samego początku sprawuje patronat merytoryczny. Prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko, od samego początku sprawuje patronat merytoryczny. 
W dniu 30 maja 2022 roku w hali CTS wygłosił prelekcję dla uczestników W dniu 30 maja 2022 roku w hali CTS wygłosił prelekcję dla uczestników 
XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pierwsza Pomoc.XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pierwsza Pomoc.

Komisja Konkursowa Komisja Konkursowa 
Julian Golak - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Julian Golak - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Powiat 
Kłodzki

Urząd Miejski 
w Nowej Rudzie


