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„Góra Dzikowiec”
– rozwiñ skrzyd³a!
Obiekt po³o¿ony jest w masywie Dzikowca Wielkiego i Lesistej Wielkiej, w po³udniowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Œrodkowych, w pó³nocno-zachodniej czêœci Gór
Kamiennych, na obszarze Parku Krajobrazowego Sudetów Wa³brzyskich, w œrodkowopó³nocnej czêœci Gór Kamiennych, oko³o 3,4 km na po³udnie od centrum BoguszowaGorc. Ze zboczy roztaczaj¹ siê piêkne panoramy na okoliczne miejscowoœci i oddalone
pasma górskie.
Dla aktywnych „Góra Dzikowiec” oferuje ca³oroczny aktywny wypoczynek i stanowi
idealne miejsce do uprawiania sportów lotniarskich, paralotniarskich, ekstremalnych,
narciarstwa biegowego i zjazdowego.
Na zboczach góry narciarze maj¹ do dyspozycji stok narciarski o d³. 779,68 m,
który jest jedn¹ z wiêkszych atrakcji regionu ze wzglêdu na swój wysoki k¹t nachylenia
u wierzcho³ka, przekraczaj¹cy 40 stopni. Jego specyfika czyni trasê zjazdow¹ doskona³¹
atrakcj¹ dla mi³oœników zimowego szaleñstwa – zarówno narciarzy, jak i snowboardzistów. Nowoczesny ratrak zapewnia doskona³e utrzymanie trasom narciarskim. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy siê kolej linowa z dwuosobowymi kanapami czynna przez ca³y
rok. Poza sezonem zimowym korzystaj¹ z niej turyœci, rowerzyœci i paralotniarze.
„Góra Dzikowiec” to tak¿e nartostrada „El¿bietka” (1500 m)
oraz kilometry tras do narciarstwa biegowego:
– trasa STASIA – 600 m, kolor niebieski
– trasa RYCERSKA – 900 m, kolor ¿ó³ty
– trasa DZIKA – 2000 m, kolor czerwony
– trasa WIDOKOWA – o d³ugoœci ponad 10 km

Boguszów-Gorce zaprasza
na jeden z najtrudniejszych i najciekawszych
stoków narciarskich w regionie

„Górê Dzikowiec”

Na „Górze Dzikowiec” dobiegaj¹ koñca prace zwi¹zane
ze sztucznym zaœnie¿aniem stoku, budow¹ oœwietlenia
oraz orczyka do po³owy stoku. Doprowadzenie sieci wodoci¹gowej
umo¿liwi funkcjonowanie zaplecza gastronomicznego.
Planowane jest uruchomienie wypo¿yczalni nart.

„To œwietnie, ¿e takie miejsce jest blisko Wa³brzycha. To
stok trudny, ale to przecie¿ wyzwanie! Pamiêtam Dzikowiec
jeszcze z koñcówki lat 80-tych, jako obiekt kopalniany. Nale¿a³o mu siê nowe ¿ycie!”

Cennik i godziny otwarcia na www.dzikowiec.info
SprawdŸ warunki na stoku pod numerem 74 844 70 32

„Stok na „Górze Dzikowiec” jest przeznaczony dla zaawansowanych narciarzy, mo¿na na nim organizowaæ zawody w slalomie specjalnym i gigancie. Obiekt wzbudza du¿e
zainteresowanie narciarzy i snowboardzistów. Udostêpnienie nartostrady i postawienie drugiego wyci¹gu do po³owy
góry umo¿liwi korzystanie ze stoku tak¿e s³abiej je¿d¿¹cym
narciarzom”.

Arkadiusz Stêpiñski, narciarz z Wa³brzycha

Zbigniew Lachowicz, instruktor narciarstwa zjazdowego

Dojazd
Do „Góry Dzikowiec” dojechaæ mo¿na z dzielnicy Boguszowa-Gorc
– KuŸnic. Jad¹c od strony Wa³brzycha po przejechaniu tunelem pod
torami na równorzêdnym skrzy¿owaniu skrêcamy w lewo. Jad¹c prosto, po ok. 300 skrêcamy w drogê w prawo (bêdzie widoczny drogowskaz na Dzikowiec).
Dalej po miniêciu zabudowañ jedziemy prosto leœn¹ drog¹ asfaltow¹ i za drugim przejazdem kolejowym skrêcamy w lewo na drogê z
betonowych p³yt. Na jej koñcu znajduje siê Bacówka pod stokiem.
Na „Górê Dzikowiec” mo¿na dojechaæ równie¿ od drogi Wa³brzych
– Mieroszów. Po wyjeŸdzie z granic Wa³brzycha na oznaczonym skrzy¿owaniu w lesie skrêcamy w prawo. Po kilku minutach jazdy w dó³
docieramy do Boguszowskich KuŸnic. Kilkaset metrów za przejazdem kolejowym skrêcamy w lewo na skrzy¿owaniu oznaczonym drogowskazem na Dzikowiec.
Doje¿d¿aj¹c tu poci¹giem osobowym relacji Wroc³aw G³ówny-Jelenia Góra nale¿y wysi¹œæ na stacji Boguszów-Gorce Wschód i zejœæ
do drogi. Udajemy siê ni¹ w prawo i po miniêciu tunelu idziemy tak,
jak w opisie wy¿ej.

„Trasy narciarstwa biegowego na zboczu „Góry Dzikowiec” s¹ optymalne dla uprawiania tego typu sportu. Teren
ten daje wiele mo¿liwoœci, aby uatrakcyjniæ istniej¹ce trasy.
U podnó¿a góry znajduje siê polana, która mog³aby byæ idealnym miejscem startowym dla narciarzy. Trasy s¹ dobrze
utrzymane, a walorów dodaje im wspania³e po³o¿enie w miejscu o niezwyk³ej historii. Kolejn¹ zalet¹ jest fakt, ¿e przygotowane trasy narciarstwa biegowego s³u¿¹ turystom nie tylko w okresie zimowym, ale te¿ latem, jako miejsce do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. „Góra Dzikowiec” jest
pod tym wzglêdem produktem „¿ywym”, ca³orocznym”.
Grzegorz Or³owski, trener biathlonu UKN „Melafir”
Czarny Bór i AZS AWF Wroc³aw
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Joanna Golak

INAUGURACJA POLSKO-CZESKIEGO
ROKU KULTURALNEGO 2011
28 marca 2011 roku we Wrocławiu miała miejsce uroczysta
inauguracja Polsko-Czeskiego
Roku Kulturalnego. Wydarzenie
to odbyło się pod honorowym
patronatem J.E. Jana Sechtera –
ambasadora Republiki Czeskiej w
Polsce, J.E. Jana Pastwy – ambasadora RP w Republice Czeskiej,
Rafała Jurkowlańca – marszałka
województwa dolnośląskiego
oraz Jerzego Pokoja – przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
W murach Muzeum Sztuki
Mieszczańskiej spotkali się organizatorzy wielu wydarzeń społeczno-kulturalnych z pogranicza
polsko-czeskiego. W miejscowościach położonych po polskiej i
czeskiej stronie granicy co roku
w ramach Polsko-Czeskich Dni

Kultury Chrześcijańskiej odbywa
się wiele ciekawych imprez. Są to
m.in. wystawy, koncerty, konferencje, sympozja czy konkursy
dla dzieci i młodzieży.
Podczas spotkania we Wrocławiu odbył się koncert Wrocławskiego Kwartetu Smyczkowego „Continuo”, a także otworzona została wystawa: „PolskoCzeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” 19902010”.
Inaugurację Polsko-Czeskiego
Roku Kulturalnego zorganizowało Stowarzyszenie Komitet Obywatelskie Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Solidarność PolskoCzesko-Słowacka, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe i
Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu.

Szanowni Państwo!
Jest mi niezmiernie
miło, iż mogę wziąć
udział – reprezentując
Republikę Czeską – w
otwarciu Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego.
Jest to wydarzenie, które bezpośrednio wynika z
wieloletniej pracy, jaką
wykonują ludzie zaangażowani w bliską współpracę polsko-czeską w
powiatach przygranicznych i na całym Dolnym
Śląsku.
Nawiązuje ono także
do jubileuszu XX-lecia
Euroregionu Nysa, XVlecia powstania pierwszego, wyłącznie polsko-czeskiego Euroregionu Glacensis
oraz do najstarszej inicjatywy
społeczno-kulturalnej na pograniczu, czyli do organizowanych regularnie od 1990 roku
Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej “Bądźmy
Rodziną”. Ta największa na
pograniczu akcja społecznokulturalna przeprowadzana
jest regularnie jesienią wzdłuż
300, km polsko-czeskiej granicy państwowej. Wciągu
dwudziestu lat trwania tej inicjatywy zorganizowano ponad 1100 różnorodnych imprez społeczno-kulturalnych.
Czynny udział w tym miała
SPCZS. Wytrwałe dążenia
Solidarności Polsko-CzeskoSłowackiej przyczyniły się do
likwidacji granic, które w odczuciu mieszkańców pogranicza były barierą znacznie
ograniczającą możliwości
współpracy narodów. Dzisiaj
z dumą spoglądam na ten
okres, kiedy udało się zmienić Polaków i Czechów oraz
doprowadzić do naturalnej,
dobrej współpracy.
Bardzo ważna jest także
praca ludzi zaangażowanych
w powstanie i wydawanie regionalnego czasopisma transgranicznego „Ziemia Kłodzka
– Od Kladského pomezí –
Glatzer Bergland”. Czasopi-

smo to stało się przez minione XX lat naturalnym forum
wymiany poglądów oraz przyczyniło się do likwidacji złych
stereotypów polsko-czeskich.
Dzisiaj, kiedy ukazuje się
dwusetny numer tego czasopisma, warto pamiętać, jakie
trudne były początki i jak
ważny dorobek wniosło ono
do organizacji społeczeństwa
obywatelskiego.
W tym miejscu chciałbym
specjalnie podziękować panu
Julianowi Golakowi, wydawcy
tego czasopisma, a także
twórcy idei Polsko-Czeskich
Dni Kultury. W imieniu własnym oraz jego ekscelencji Ambasadora Republiki Czeskiej
serdecznie dziękuję za włożoną pracę i zaangażowanie.
Chciałbym także podziękować władzom województwa, powiatowym i gminnym
za ich udział i zainteresowanie tą inicjatywą. Myślę, że
dobrze rokuje to na dalszą
współpracę i pozwala z optymizmem patrzeć na rozwój
regionalnych stosunków polsko-czeskich.
Arkadiusz Ignasiak
Konsul Honorowy Republiki Czeskiej
Przemówienie wygłoszone przez
Konsula Honorowego Republiki
Czeskiej Arkadiusza Ignasiaka
podczas Inauguracji Polsko-Czeskiego
Roku Kulturalnego 2011
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(Red.) Z okazji ogłoszenia
przez Sejmik Dolnośląskiego
Roku Współpracy Transgranicznej w Stolicy Dolnego Śląska w
dniu 28 marca zorganizowano w
ratuszu wrocławskim uroczystą
Inaugurację Polsko-Czeskiego
Roku Kulturalnego 2011. Organizatorami były trzy stowarzyszenia: Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, Solidarność PolskoCzesko-Słowacka, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu.
Na zaproszenie odpowiedziało ponad 100 działaczy społecznych z terenu pogranicza polskoczeskiego z województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego. Z Republiki Czeskiej przyjechali przedstawiciele województwa kralovohradeckiego, między innymi wicehejtman Helmut
Dohnalek, starostowie kilku
miast czeskich oraz przedstawiciele Euroregionu Glacensis.
Uroczysta inauguracja została zorganizowana o godz. 12.00
i składała się z części oficjalnej, w
której przemówienia wygłosili:
Arkadiusz Ignasiak – konsul honorowy Republiki Czeskiej we
Wrocławiu, wicehejtman kraju
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kralovohradeckiego Helmut Dohnalek, Julian Golak – radny województwa dolnośląskiego oraz
Igor Wójcik, wicedyrektor OKiS
we Wrocławiu. Uczestnicy otrzymali okolicznościowe upominki,
m.in. jubileuszowe wydanie regionalnego czasopisma transgranicznego „Ziemia Kłodzka – Od
Kladského pomezí – Glatzer Bergland”.
W części artystycznej wystąpił kwartet smyczkowy „Continuo”, który wykonał utwory: Antonina Dvořaka, Fryderyka Chopina i Henryka Wieniawskiego.
Po części oficjalnej Julian Golak i Teresa Bazała zaprezentowali wystawę pt. „Bądźmy Rodziną”
przygotowaną przez pracowników Muzeum Ziemi Kłodzkiej w
Kłodzku. Wystawa dokumentuje dwudziestoletni dorobek Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”.
Po poczęstunku, w części roboczej wzięło udział ponad 70
osób. Zaprezentowano propozycje programowe, które będą
realizowane w 2011 roku na pograniczu polsko-czeskim, a także we Wrocławiu i w Hradec
Kralove. Zaproponowano kilkadziesiąt akcji, m.in.: organizację

obchodów 20-lecia
podpisania pierwszego
partnerstwa miast Wałbrzych – Hradec Kralove, 15-lecie uroczystości utworzenia Euroregionu Glacensis, zorganizowanie w miastach
pogranicza promocji
książki autorstwa prof.
Zofii Tarajło-Lipowskiej
pt. „Historia Literatury
Czeskiej”, zorganizowanie sympozjum nt.
historycznych i literacko
językowych stosunków
polsko-czeskich (20 V
2011 roku w Ołomuńcu). W maju br. będzie także
przygotowane spotkanie w Mostowicach i Orlicke Zahoři, gdzie
prezentowana będzie nowa
książka śp. prof. Janiny Fatygi pt.
„Jedna rzeka, dwie wsie, trzy
narody”. Zorganizowane zostanie IV Forum Muzeów Domowych (24-25 IX w Kudowie) oraz
promocja książki „Historia Regionu Ziemia Kłodzka” (22 IX 2011
r.) w Kłodzku, która będzie połączona z sympozjum popularnonaukowym. Kłodzko – Hradec
Kralove – Nachod.
W sobotę 10 IX 2011 w Krzeszowie zostanie przedstawiony
Musical pt. „Pasja” według świętego Jana, w wykonaniu młodzieży z Republiki Czeskiej.
6 X w Ząbkowicach Śląskich
odbędzie się finał konkursu dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Życie i działalność św.
Wojciecha – patrona Polski i
Czech”.
11 X w Ząbkowicach zostanie przeprowadzony konkurs
poezji religijnej.
Uzgodniono także organizację
Interdyscyplinarnego Pleneru Artystycznego dla 20 twórców z
Polski i Czech (Walim – Rzeczka
IX 2011 r.) oraz wernisaże po-

plenerowe w Mieroszowie i Boguszowie-Gorcach
Największym wydarzeniem
społeczno-kulturalnym w 2011
roku będą XXII Polsko-Czeskie
Dni Kultury Chrześcijańskiej
„Bądźmy Rodziną”. W dniach od
15. 08. do 30. 10. 2011 roku na
pograniczu polsko-czeskim (na
odcinku 300 km granicy od Złotego Stoku aż do Krzeszowa).
Ponadto we Wrocławiu 29 IX
zostanie zorganizowana sesja historyczna poruszająca istotne
problemy w historycznych relacjach narodu czeskiego i polskiego. Organizatorami tej sesji będą:
Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz Muzeum Archidiecezji
Wrocławskiej. Na przełomie
roku planowane jest także zorganizowanie festiwalu trzech kultur (przegląd grup aniołkowych i
kolędniczych z Polski i Czech w
Krzeszowie.
Jubileuszowy Dolnośląski Rok
Współpracy Transgranicznej zapowiada się bardzo atrakcyjnie i
będzie bogaty w różnorodne wydarzenia społeczno-kulturalne,
które będą organizowane na pograniczu polsko-czeskim, a także we Wrocławiu i w Hradec
Kralove.

Joanna Golak

ZAHÁJENÍ POLSKO-ÈESKÉHO ROKU KULTURY
28. března 2011se ve Wroclawi konalo slavnostní zahájení
Polsko-Českého Roku Kultury.
Tato akce se konala pod záštitou
Jana Sechtera – velvyslance
České republiky v Polsku, Jana
Pastwy – polského velvyslance v
České republice, Rafała Jurkowlanca – maršálka Dolního Slezska
a Jerzego Pokoja – předsedy Sej-

miku Dolního Slezska. V prostorech Muzea měšťanského umění
se setkali organizátoři mnoha
společensko-kulturních akcí v
polsko-českém pohraničí. V
různých místech na polské i české
straně hranice se každý rok v
rámci Polsko-Českých Křesťanských Dnů Kultury koná mnoho
zajímavých akcí, jsou to mimo

jiné i výstavy, koncerty, konference, semináře a soutěže pro děti
a mládež.
Během setkání ve Wroclavi
proběhl také koncert wroclavského smyčcového kvarteta
Continuo, a byla otevřena výstava s názvem „Polsko-České
Křesťanské Dny Kultury Zůstaňme rodinou 1990-2010”.

Zahájení Polsko-Českého
Roku Kultury bylo organizováno
Sdružením Občanského výboru
Kladska, Solidaritou polskočesko-slovenskou, Polsko-Českou vědeckou společností a
Centrem kultury a umění ve
Wroclavi.
Překlad Joanna Golak
a Katarzyna Rima Katbeh
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Krystyna Śliwińska

PAMIÊCI OFIAR KATASTROFY SMOLEÑSKIEJ
Jan Kochanowski, Pieśń XII

Niedzielny majowy poranek.
Piękny, słoneczny, wyjątkowo
ciepły i bardzo oczekiwany,
zwłaszcza po wielu wcześniejszych jakże chłodnych dniach.
Wiosna wybuchła z całą właściwą
sobie siłą, a ptaki radosnym
świergotaniem obwieszczają to
światu. W takich chwilach zwykle mówimy: „jest tak pięknie, że
aż chce się żyć”...
Minął rok od katastrofy smoleńskiej. Oni tamtej tragicznej
wiosny, tamtego tragicznego poranka udawali się do miejsca, w
którym zdradzieckim strzałem w
tył głowy odmówiono prawa do
życia kilkunastu tysiącom naszych
rodaków. Odmówiono im tego
prawa, bo byli Polakami, dumnymi synami swojej ojczyzny...
W 70 rocznicę mordu katyńskiego Prezydent Rzeczypospo-

litej Lech Kaczyński wraz z Małżonką na czele delegacji złożonej
z wybitnych przedstawicieli polskiej elity udał się do Katynia, by
po raz kolejny upomnieć się o
prawdę o tamtych zdarzeniach,
oddać cześć pomordowanym, a
ich rodziny zapewnić o nieustannym dążeniu do zbadania i ostatecznego wyjaśnienia Sprawy
Katynia.
Misja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tak ważna i piękna,
wskutek dziwnych i dotąd niewyjaśnionych okoliczności znalazła
tragiczny finał: smoleński las tamtego ranka pochłonął 96 istnień
ludzkich...
Zginęli wszyscy...
3 kwietnia 2011 r. w Kudowie
Zdroju o godz. 11.30, w Kościele pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej odbyły się uroczystości
odsłonięcia pamiątkowej tablicy
upamiętniającej ofiary katastrofy
lotniczej pod Smoleńskiem. Widnieje na niej napis:

fot. Jan Bortkiewicz

„...Jeżeli komu droga otwarta do
nieba / tym, co służą ojczyźnie...”

fot. Jan Bortkiewicz

Pose³ Waldemar Wi¹zowski odczytuje
list od Jaros³awa Kaczyñskiego

Tablica ku czci ofiar katastrofy smoleñskiej w koœciele œw. Katarzyny w Kudowie-Zdroju

„Wierność wykwitnie z ziemi,
a sprawiedliwość spoglądać
będzie z nieba”.
Psalm 85
W katastrofie samolotu, który rozbił się w Smoleńsku 10
kwietnia 2010 roku
poległ Prezydent Rzeczypospolitej prof. Lech Kaczyński
wraz z małżonką Marią
i 94 osobami stanowiącymi
kwiat elity narodu.
Chcieli oddać hołd polskim
oficerom zgładzonym przez
NKWD na nieludzkiej ziemi i głosić światu prawdę o tej zbrodni.
Niech pamięć o Nich i o Ich
misji trwa w sercach rodaków”.
Tablicę ufundowali mieszkańcy Kudowy-Zdroju z inicjatywy
Kudowskiego Komitetu Prawa i
Sprawiedliwości z przew. Robertem Bubińskim. Tej pięknej inicjatywie patronował ks. prałat Jan
Szetelnicki. Homilię wygłosił i
odsłonił tablicę ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.
Warto podkreślić, że jest to
pierwsza na ziemi kłodzkiej i jak
dotąd jedyna inicjatywa upamiętnienia ofiar smoleńskiej tragedii.
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DŮLEŽIT
Á SPOL
UPRÁCE
DŮLEŽITÁ
SPOLUPRÁCE
S Rafałem Jurkowlańcem maršálkem Dolnoslezkého vojvodství hovoří Julian Golak
– Byl jste Sejmikem zvolen
novým maršálkem Dolnoslezského vojvodství, dříve jste
pracoval jako vojvoda, jak
hodláte využít zkušenosti z
práce ve státní správě v regionální samosprávě?
– Než jsem se stal vojvodou
pracoval jsem v úřadě maršálka
jako generální ředitel. Umožnilo
mi to poznat jeho strukturu a
vedení týmu. Tyto znalosti jsou na
mém současném stanovisku neocenitelné. Vojvodou jsem byl více
než tři roky, za tu dobu se mi
podařilo dokonale poznat fungování vládní administrativy. Je to
velmi důležitá zkušenost, která je
velmi užitečná při práci maršálka
vojvodství. Státní správa a regionální samospráva se přirozeným způsobem doplňují a spolupracují na rozhraní své působnosti. Nezapomínejme, že samosprávy jsou povinny udržovat
kontakty s vládou na ministerské
úrovni. Obzvláště za poslední tři
roky se ukázalo, jak důležitá je
tato spolupráce. V té době došlo
k výraznému posílení role regionů při utváření regionální politiky státu. Zaměstnanci
maršálkovského úřadu se účastnili konferencí a workshopů
věnovaných novému přístupu k
regionálnímu rozvoji. Nepochybně, to znamená zvýšení znalostí nezbytných pro rozvoj regionálních strategických dokumentů, zejména nyní aktualizované Strategie pro rozvoj
Dolního Slezska a její přizpůsobení vnitrostátní a evropské úrovni.
– Sejmik schválil rozpočet
pro vojevodství (1 miliard 699
zlotých) na rok 2011, je druhým
největším rozpočtem v Polsku.
Jaké jsou hlavní investiční plány
pro tento rok?
– Je těžké si představit dynamický rozvoj Dolního Slezska bez
investic do silniční infrastruktury.
Zvláště nezbytné je zajištění
dobré komunikace měst a výstavba obchvatů. V letošním roce
budeme pokračovat v práci na
východním obchvatu ve Vratislavi, tzn. vojevodské komunikaci
Bielany – Łany – Długołęka. Proto jedním z nejdůležitějších úkolů
financovaných z našeho rozpočtu
bude stavba regionální silnice ze

státní silnice 94 do regionalní cesty 455 spolu s jejich uzlem. Na
tuto investici dame víc než 97
milionů zlotých. Chceme také
vyřešit problém nedostatečného
množství přechodů přes Odru.
Právě proto jsme se zaměřili na
projekty jako např. stavba mostu
v Ciechanowie. Na tento úkol
bude věnováno více než 35 milionů zlotých. Na zlepšení kvality
naší infrastruktury v roce 2011
bude mít vliv také investice do
silnice mezi Zittau a Hrádkem
nad Nisou, včetně začlenění silnice do polské silniční sítě. I když
silnice jsou naší prioritou, nezapomínáme ani na další úkoly. 44
mln zlotých půjde na projekt
výstavby dětského oddělení ve
Vojvodské specialistické nemocnici Gromkowského ve Vratislavi. Budeme také financovat
rozšíření vzdělávacího centra pro
neslyšící dětí ve Vratislavi na ul.
Dworské. Máme také peníze na
modernizaci hradu Piastů v Legnicy. Mohli bychom zde dlouho
vyjmenovávat, protože v rozpočtu máme 621 úkolů, z nichž
84 má investiční charakter.
– Radní sejmiku také schválili nový dokument „Dlouhodobou finanční předpověď sámospravy Dolního Slezska do roku
2023.” Co je účelem vytvoření
tohoto nového přístupu k plánu
rozvoje Dolního Slezska? Co je
pro Dlouhodobou finanční
předpověď charakteristické?
– Dlouhodobá finanční prognóza (WPF) je nástrojem dlouhodobového rozpočtového
plánování. Jejím cílem je zvýšit
transparentnost, předvídatelnost
a stabilitu regionu prostřednictvím přechodu z ročního na
víceleté plánování. WPF obsahuje odhad výdajů na realizaci projektů, vyplývající z právních předpisů, strategií a programů, a ukazuje zdroje jejich financování, a s
tímto spojenou výši zadlužení.
Zahrnuje jak stávající úkoly, tak i
investice realizovane vojvodstvím. Podrobný seznam úkolů
určuje regionální rada. V letech
2011 – 2014 budou realizovány
největší výdaje financované z
fondů EU, zejména z ROP WD.
K dosažení těchto cílů bude nezbytné navýšení zadlužení regionální samosprávy. Protože je

důležité zlepšit dopravní dostupnost, očekáváme největší výdaje
po roce 2014 na financování
výstavby silnic. Až bude stanovena výše prostředků na další programovací období v EU, Rada
regionu rozhodne o konkrétních
úkolech v jednotlivých projektech.
Největší výdaje více než 45%
jsou určeny na dopravu (výstavba
a modernizace silnic a železnic, a
organizování regionální osobní
dopravy), 11,4% na zemědělství
a rozvoj venkova (zejména v oblasti vodního hospodářství a protipovodňové ochrany), 9,3% na
vzdělávání a vědu, 8,3% na kulturu a 5,1% na zdravotnictví.
– Jakým způsobem hodláte
zajistit navrácení do Programu
národní výstavby silnic 2011 –
2015 plán na vybudování rychlostní silnice-5 a S-3 na
Dolním Slezsku?
– Silnice S3 a S5 jsou velmi
důležité nejen pro dolnoslezské
vojvodství, ale také pro celou
západní a jižní části Polska. O
tomto problému jsem v lednu
hovořil s vojevodou Aleksandrem
Skorupou a ministrem infrastruktury Cezarym Grabarcyzkem.
Podle informací poskytnutých
GDDKiA bude možno k
počáteční fázi realizace investice
přistoupit v březnu 2011. Právě
tehdy mají být dokončeny stavební projekty na úseku Wroclaw – Korzeńsko. Tématem silnic S-3 a S-5 jsme se zabývali i při
nedávném setkání se zástupci
místní samosprávy Dolního Slezska. Mluvili jsme o tom také na
fóru Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego a na
zasedání Konwentu Wójtów,
Burmistrzów, Starostów i Prezydentów Regionu Jeleniogórskiego. Ujišťuji vás, že udělám vše
pro to, aby se tyto dvě klíčové
investice pro Dolní Slezsko realizovaly co nejdříve.
– Trasa z S-3 na Dolním Slezsku by končila na hraničním
přechodu v Lubawce. Tato trasa by mohla být na evropské
úrovni prvním spojením s
Českou republikou, s kterou má
naše vojvodství více než 420 km
společné hranice. Jaké jsou
plány na spolupráci v této oblasti s našim jižním sousedem?

– Dolní Slezsko je příhraničníním regionem, který díky své
geografické poloze úzce spolupracuje se sousedními regiony:
německým Saskem a českými
zeměmi. Tato spolupráce je pro
nás velmi důležitá, a je pečlivě
koordinována prostřednictvím
mezinárodních pracovních skupin. Jejich členy jsou zástupci
úřadu maršálka a reginální samosprávy, sasských ministerstev a
českých krajských úřadů. Výsledkem této spolupráce jsou četné
transhraniční projekty. Nedávno
byl u nás na návštěvě Lubomír
Franc, hejtman Královéhradeckého kraje. Hlavním tématem
našich rozhovorů byly plány na
vybudování silnice S3 na polské
straně a rychlostní silnice R11 na
straně české. Hejtman opakovaně zdůraznil, že tato trasa je
velmi důležitá pro rozvoj regionu a její realizace by měla začít
co nejdříve. Hovořili jsme také o
novém nástroji EU– Evropském
seskupení pro územní spolupráci
(ESÚS), které umožňuje v rámci
Evropské unie zakládat skupiny
usnadňující a podporující regionální spolupráci.
– Rok 2011 byl schválen Sejmikem Dolního Slezska Rokem
Transhraniční Spolupráce.
Naše vojvodství se jako tzv.
Evropský Polský Uzel může pochlubit řadou úspěšných a autentických forem mezinárodní
spolupráce na hranicích např.
Solidarita polsko-česko-slovenská nebo Polsko-České dny
křesťanské kultury, které se
pravidelně konají již více než 20
let. Jaké formy podpory a aktivity pro příští roky plánuje sa-
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mospráva dolnoslezského vojvodství?
– Sejmik Dolního Slezska
vyhlásil rok 2011 Rokem transhraniční spolupráce, na oslavu 20.
výročí založení Euroregionu
Nisa, bezprostředně po něm
následuje vytvoření Euroregionu
Glacensis. Spolupráce našeho vojvodství se na pohraničí pyšní se
mnoha formami spolupráce s
Českem. Přirozené partnerství,
vzhledem k poloze našich re-

gionů, nám umožňuje přijmout
opatření v oblastech jako je cestovní ruch, infrastruktura, kultura a vzdělávání. Dolní Slezsko se
může pochlubit mezinárodní
spoluprácí na pohraničí, zejména
takovými projekty jako je Solidarita polsko-česko-slovenská.
Významnou roli hrají také PolskoČeské dny křesťanské kultury,
které se konají pravidelně již víc
než 20 let. Spolu s českou stranou jsou také každoročně

pořádány Dny Země Libereckého kraje, Polský Den v Pardubickém kraji a také Dny
Dolního Slezska a Dožínky vojvodství Dolního Slezska. Mnoho
aktivit je pořádaných v rámci
Operačního programu transhraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.
V rámci grantového projektu
mezi sebou navzájem spolupracují příjemci z regionů s podobnou úrovní hospodářského a so-

ciálního rozvoje, což usnadňuje
vypracování projektů spolupráce
vyplývajících ze společných
potřeb partnerů. Oblasti podpory jako je ochrana životního
prostředí, rozvoj cestovního ruchu, rozvoj podnikání, podpora
spolupráce v oblasti vzdělávání a
podpora kulturních projektů nám
nabízejí možnosti široké spolupráce.
Překlad Katarzyna Rima Katbeh
a Joanna Golak

Petr Holubář

CZESKA GRUPA KURIERÓW
PRZENOSZ¥CYCH DOKUMENTY DO POLSKI
Zlińska grupa założona została w 1987 roku po wizycie amerykańskiego atasze kulturalnego
P. Normena w Zlinie. Zatrzymał
się on na krótko w Zlinie u Stanislava Devátégo, gdzie poinformowany został o pracy kurierów.
Do tej pracy wybierani byli
ochotnicy, przede wszystkim jednak aktywiści Karty 77, którzy nie
znajdowali się na liście sygnatariuszy. To z powodów konspiracyjnych. Byli to S. Deváty, P. Holubář, M. Odložíl, P. Bartoš, L.
Trlida, B. Koutny i okazjonalnie
noszący P. Jungman, D. Krejčí i J.
Bakala.
Na granicę wyjeżdżało się najczęściej raz w miesiącu w każdą
pogodę. Jeździło się w dwie trzy
osoby. O miejscu i godzinie spotkania informował Standa Deváty
daną grupkę około 24 godziny
przed. Najczęściej na polskoczeską granicę wyjeżdżali Miroslav Odložil, Petr Holubář i Ladislav Trlida. Na początku tak było,
gdyż byli mniej śledzeni przez
STB, a później dlatego, że próbowali już przenoszenia.
Wyjeżdżaliśmy około godziny
piątej rano ze Zlina którymś z naszych samochodów osobowych.
Ubrani byliśmy jak turyści idący
w góry, wyposażeni w mapę i
herbatę z rumem.
W drodze wyciągnęliśmy na
umówionym miejscu czerwony
plecak. W środku były wydruki i
podpisane petycje, książki i różne inne ważne dokumenty.
Nigdy nie sprawdzałem zawartości plecaka. Tak było lepiej
dla mnie.
W wypadku ewentualnego
wylegitymowania, nie mogłem

mówić o zawartości, co później
także się potwierdziło.
Po drodze staraliśmy się nigdzie nie zatrzymywać i nie zwracać na siebie uwagi. Na pograniczu w każdym turyście czy leśniczym widzieliśmy esbeka. Za
każdym razem staraliśmy się dojechać samochodem jak najbliżej
szlaku turystycznego. Pełno tu
było straży granicznej i nie sposób było się zatrzymywać na
dłuższy czas z plecakiem na plecach w danym miejscu.
Wyjście trwało od kamienia
granicznego z numerem spotkania około 1-3 godzin. Musiałem
przychodzić dokładnie na czas,
abyśmy nie wzbudzali na granicy
większych podejrzeń. W większości byliśmy bardzo wystraszeni, ale humor nie opuszczał nas
do ostatniej chwili. Bardzo często zdarzało się, że ścigali nas
pogranicznicy na motocyklach
terenowych, a my jakoś im się
chowaliśmy. Robiło się lżej, kiedy na umówionym miejscu i o
określonej godzinie spotykaliśmy
grupę polskich turystów, z takim
samym plecakiem jaki my mieliśmy. Trochę mocniej poklepaliśmy się po plecach, napiliśmy się
herbaty i zapaliliśmy papierosa.
Później każda grupa szła dalej w
kierunku swojego domu. Polacy
brali nasz plecak, a my ich. Przez
to, że oba były takie same, długi
czas myliliśmy znaki szczególne.
Droga w dół bywała spokojniejsza. Plecak był juz polski, a to dawało szerokie spektrum wymówek, dla ewentualnego śledzącego nas człowieka.
W drodze do domu zatrzymywaliśmy się na obiad i jakieś piwo.

Plecak przekazywaliśmy pod
wskazany adres i jakby nigdy nic
wracaliśmy do normalnego życia.
Jakiś miesiąc później cała akcja
znów się powtarzała na innym
miejscu, ale z takimi samymi plecakami.
Zdarzały się sytuacje, kiedy
wracaliśmy z plecakiem do domów. To w większości wypadków było wtedy, kiedy byliśmy
pewni, że ewidentnie ktoś nas
śledzi. Mogliśmy się mylić, ale
wtedynie nie było czasu na bohaterstwo. Zdawaliśmy sobie
sprawę, że po zatrzymaniu i osądzeniu czekałby nas kryminał. I
to w czasach, kiedy bolszewik
szalał z całych sił. Dobrze też
wiedzieliśmy, że pójdzie im z
nami jak po maśle.
Stało się tak na wiosnę 1989
roku. Na granicy pod Górą Borówkową wszystko wyglądało
jak zwykle. Był piękny słoneczny
dzień. Na granicę poszedłem tym
razem z przyjaciółką Daną Krejčí
i Mirkiem Odložílem, starym piechurem. Plecak tego dnia był
szczególnie ciężki. Drogę skracaliśmy sobie mimo wyznaczonej
trasy. Żauważyliśmy kilka samochodów osobowych marki Łada
2101 Żiguli przy zakazach wjazdu. Nie mogliśmy zacząć panikować. Podejrzane osoby dla pewności obeszliśmy szerokim
łukiem. Dana Krejčí się z nas podśmiechiwała i twierdziła, że cierpimy na manię prześladowczą. Jakieś 50 metrów przed nami zauważyliśmy znajome twarze z
Polski. To sześcioosobowa grupa Polaków. Tym razem jednak
nie witali nas z odpowiednią dla
nich radością, ale bez przerwy

Petr Holubáø – rzecznik
Solidarnoœci Czesko-Polskiej
w latach 1988-1989.
Aktywista Karty 77
i wspó³za³o¿yciel Towarzystwa w USA
wskazywali nam dziwnych zbieraczy borówek w wojskowych
kanadyjkach. To nas uderzyło i
włączył się alarm. Jakby nigdy nic
położyłem plecak obok takiego
samego polskiego plecaka. I w tej
chwili otoczyło nas około dziesięciu mężczyzn. Polska grupa
niczego się nie spodziewała. Jeden z mężczyzn dosłownie wystrzelił w stronę Polski. „Stój albo
strzelę!” – krzyknął jeden z podbiegających żołnierzy. W tym czasie Polacy znikali już w lesie. „Nie
strzelaj!” zawołał jeden z nich w
cywilu. „Zgłoście to polskim pogranicznikom. Niech ich zabiorą!
No już! Najważniejsze, że mamy
ten plecak. Przerwać akcję! Nareszcie ich mamy. Dobra robota. Łajdaki!”. Nie wiem skąd w
jednej chwili wyłoniło się tylu
żołnierzy z psami i pistoletami.
Było ich około 30, a następni wyłaniali się z oddali. Większość z
nich była zamaskowana i bardzo
zmęczona. Musieli na górze spędzić kilka dni i nocy. Przejawiali
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do nas nienawiść a zarazem radość z udanego polowania. Z
wielką radością nas zamknęli i
rozdzielili na trzy grupy. Postawili
każdego pomiędzy dwoma żołnierzami z pistoletami, a z każdej strony stał cywil. Turyści przechodzili obok nas w niemym
osłupieniu. Zupełnie nie rozumieli tego zdarzenia. Mirek był najbliżej koło przechodzących. Cudem przechodził obok niego kolega z Otrokovic i Mirek tak na
pół głosu zdążył mu powiedzieć
„Przekaż w leśniczówce, że wieczorem raczej na piwo nie przyjdziemy”. Normalnie bym się roześmiał, ale tym razem nie było
mi do śmiechu.
„Tak Panie Holubář! Niech Pan
weźmie swój plecak i proszę z
nami!” Biedacy nie wiedzieli jeszcze, że plecak był podmieniony
na polski. Chciało mi się śmiać i
płakać zarazem. Zrozumiałem,
że będzie duszno. „Ogłuchliście
czy co? Bierzcie plecak i idziemy!” „Przepraszam, ale to nie jest
mój plecak” – mówię im. „K...a
jak nie! Przecież niesie go Pan cały
czas, a my mamy na to dowody!”.
„Jakie dowody, przecież mojego
tutaj nie ma” – mówię na to.

9
„Wszystko mamy tutaj sfotografowane i udokumentowane! To
co k...a zaprzeczasz!”. „To jest jakaś pomyłka, mój plecak zniknął”. „Przyprowadźcie k...a psa!
Ja mu przywrócę pamięć! Przybiegł żołnierz z owczarkiem jak
stodoła i wrzeszczał na psa: „Szukaj, szukaj!” Pies obwąchał plecak, potem mnie i podszedł spokojnie do kałuży napić się. „K...a!
Co jest z tą suką do diabła! Czemu go nie wywąchała?”.
Podszedł wtedy do Mirka,
który ciągle szarpał borówki. Myślałem, że jest w szoku, ale on w
tym czasie darł w jagodach nazwiska i mapę następnego spotkania. „Szukaj!” wrzeszczał ten
chłop na biednego psa, który
dobrze rozpoznał, że tego polskiego plecaka Mirek nie niósł.
„Wąchaj!”.
Z polskiej strony przyszła wiadomość, że żadnych Polaków z
czerwonym plecakiem nigdzie
nie ma i nie było. „To chyba nie
jest możliwe! Na co sobie pozwalają te Wałęsowe k...y! No
dobrze panie Odložíl, bierzcie
plecak i idziemy”. „Proszę się nie
gniewać, ale nie mogę. Plecak nie
jest mój, a jeśli go dotknę to pies

mnie wywącha jako jego właściciela”. Esbek wskazał swojego
podwładnego i wydał rozkaz:
„Spokojnie wchodź!” Dana już
nie robiła sobie żartów i zrozumiała, że to nie przelewski. Szliśmy pieszo około 3 km. Rozdzielili nas do trzech samochodów.
Odwieźli na komendę SB, gdzie
czekaliśmy na śledczych chyba z
Brna. Do dzisiaj, nie mam pewności, gdzie to było. Policjanci
wściekali się, że plecak jest polski i jeszcze do tego naszpikowany jakimiś polskimi gazetami „Solidarność”. Oprócz tego była jakaś kiełbasa i papierosy. Plecaka
do dzisiaj nikt nam nie oddał. Ze
względu na to, że odmówiliśmy
zeznań, wypuścili nas po jakiś 15
godzinach przesłuchania o czwartej rano, po jednym na ulicę
przed budynkiem SB.
Mirek zatrzymał jakiegoś motocyklistę, który zawiózł go na
miejsce, gdzie zaparkowaliśmy
nasz samochód. Na szczęście był
miejscowy i jako jedyny orientował się w tej okolicy. Mirek wrócił po nas za jakąś godzinę i tak
mogliśmy wrócić do domów.
Droga do domu była pełna
doświadczeń i emocji. Dana po

raz pierwszy doświadczyła esbeckich praktyk płacząc trzęsła
się jeszcze kilka godzin. Już nam
nie mówiła, że cierpimy na manię prześladowczą. Z powodu
braku dowodów, nasz przypadek
został odsunięty i ze szmuglowaniem na chwilę był spokój.
Ostatni przerzut miał miejsce
17 listopada 1989 roku. Mirek
Odložíl i Ladislav Trlida wymienili ostatni plecak i przeprowadzili dwóch Polaków do Czech.
W tym dniu w ogóle nie czuliśmy,
że jest to przewrót. W tym dniu
byli jeszcze aresztowani, ale wieczorem wypuszczeni. Skończył
się ten etap w życiu. Wróciła wolność i tak jak to się dzieje w naszym kraju, o naszych nazwiskach i naszych czynach zapomniano. Dzięki naszym kolegom
z Polski i ich narodowej pamięci
o naszych czynach dowie się chociażby polski turysta na miejscach, gdzie odbywały się spotkania i przekazywano plecaki. Kłaniam się im nisko i serdecznie
dziękuję. Zapewne mało kto jest
w stanie sobie wyobrazić, co byłoby dzisiaj, gdyby nie 17 listopada.
tłum. Joanna Golak
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TAK ZACZYNA£A SIÊ
SOLIDARNOŒÆ POLSKO-CZESKO-S£OWACKA
Były to trzy spotkania – Pierwsze
odbyło się na Borówkowej Górze,
drugie w rejonie Masywu Śnieżnika, a trzecie w okolicach przełęczy Černy Kout. Dlaczego akurat
w tych miejscach? Musiało być
spełnionych kilka warunków, m.in.
szlaki po obu stronach granicy, tak,
aby obecność Polaków i Czechów
nie budziła podejrzeń, musiał być
to teren niezbyt uczęszczany (ze
względu na wopistów), ale blisko
miejsc, gdzie sąsiadowały strażnice. Wykorzystywaliśmy bowiem
fakt, że często wopiści, zarówno
polscy, jak i czescy, nie do końca
pieczołowicie pilnowali danego odcinka, uważając, że należy to do
obowiązków kolegów z sąsiedniej
strażnicy i vice versa. Organizacja
samych wypraw odbywała się w
ten sposób, że studenci geografii
czy geologii otrzymywali ze swoich dziekanatów odpowiednie
zaświadczenia o konieczności
przeprowadzenia praktyk, badań
czy różnego rodzaju obserwacji na
obszarze granicznym i to właśnie
oni przez kilka godzin penetrowali teren. Jeżeli okazało się, że jest
on w miarę bezpieczny, wówczas
można było przystąpić do konkretnych już działań.
– Wcześniej działacze opozycji
polskiej i czechosłowackiej po raz
ostatni spotkali się w roku 1978.
Później był czas pierwszej Solidarności, następnie stan wojenny i te
kontakty zostały wygaszone. Pewnego dnia zwrócił się do mnie Mirek Jasiński, proponując, abym jako
przewodnik sudecki zajął się przygotowaniem kolejnego spotkania,
ale tym razem (z wiadomych
względów), w górach.
W sierpniu 1987 roku grupa polskich „opozycyjnych turystów”
wyruszyła na szlak pod kierunkiem
przewodnika Mieczysława Dučina
Piotrowskiego.
– Szybko zostaliśmy zatrzymani
przez wopistę i szybko też rozpoczęło się sprawdzanie „kuracjuszy”
z Lądka, których akurat prowadziłem na wycieczkę. A była to grupa
nie byle jaka, bowiem m.in. „kurował się” z nami, kilka tygodni po
przebytym zawale, Jacek Kuroń.
Ale po kolei... Pierwszy „pod
ostrzał” poszedł Zbyszek Bujak.
Wopista poprosił o dowód osobi-

sty, coś sprawdził w „kapowniku”,
a następnie ku naszemu zaskoczeniu zapytał:
– Czy pan jest bratem... Janusza?
Zbyszek, zgodnie z prawdą, odpowiedział, że nie. Żołnierz nie dawał jednak za wygraną:
– Pan nigdzie nie jest zatrudniony?
Bujak coś tam pod nosem mruknął, jednak wtedy wopista zajęty
już był drugim „kuracjuszem”.
– Jan Lityński. A pan też nigdzie nie
pracuje?
Na co Jasiu z rozbrajającą szczerością odpowiedział:
– Proszę pana, bo ja jestem rencistą!
Kolejnym wylegitymowanym był
Józek Pinior, który zareagował dosyć sprytnie. Józiu okazał bowiem
do kontroli... legitymację studiów
doktoranckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wopista
wreszcie się ucieszył, mówiąc:
– Widzicie, wy nie pracujecie; a
pan Pinior jest studentem! Kontrolujący nas kapral doszedł do Jacka
Kuronia. Poprosił również o dowód i, trzymając go w powietrzu,
zaczął powtarzać:
– Jacek.., Kuroń, Jacek Kuroń. Nazwisko nie jest mi obce!
Nagle zrobiło się nam wszystkim
naprawdę bardzo gorąco i z
niecierpliwością czekaliśmy na dalszy rozwój wydarzeń. Wopista
kontynuował jednak dochodzenie:
– A pan też nigdzie nie jest zatrudniony!?
Wtedy Kuroń odrzekł swoim charakterystycznym głosem:
– No, jak to nie, przecież ja jestem,
no... publicystą jestem!
– Ależ oczywiście! – wtórował wopista: – Ja przecież pana znam z...
dziennika telewizyjnego!
I tym sposobem mogliśmy ruszyć
dalej. Wchodzimy na górę; a z tyłu
co trochę słyszę tylko Kuronia:
– Dučin, gdzie ty nas prowadzisz?
Miało być 15 minut!
Przyszliśmy wreszcie na miejsce,
a tu nie ma Czechów. Pojawili się
po 40 minutach. Havel, widać bardzo uradowany, wytłumaczył
spóźnienie, podkreślając dodatkowo, że:
– My wiemy, że u was sierpień to
miesiąc trzeźwości. Dlatego nie zabraliśmy nawet piwa...
Zapanowała pełna konsternacja.
Na szczęście Jacek Kuroń, nie za-

pomniał o niezbędniku, który bynajmniej nie był szeroko później
rozpopularyzowaną zupką...
Ciekawy był finał tego spotkania.
Otóż część naszej ekipy z Jackiem
Kuroniem została w górach na trochę dłużej i załapała się na zmianę
warty: Oficer dyżurny zobaczył
Nazwiska owych „kuracjuszy” i
zaraz na granicy zrobiło się zielono od wojska. Ale było już po sprawie...
Wkrótce w Czechach „aksamitna
rewolucja” wyniosła Vaclava Havla
na urząd prezydencki. Nowo wybrana głowa państwa czechosłowackiego złożyła wizytę w Polsce,
ale, co podkreślali nie tylko dziennikarze, do spotkania dwóch największych ówczesnych opozycjonistów w Europie Środkowej, czyli
Havla i Lecha Wałęsy, nie doszło.
Wielu zastanawiało się, dlaczego?
W lutym 1990 roku na spotkaniu
ze Zbigniewem Janasem, działacze
Solidarności Polsko-CzeskoSłowackiej rzucili pomysł: niech
Havel i Wałęsa spotkają się w... górach, czyli na terenie neutralnym.
Tak, aby Havel nie jechał do Gdańska, a Wałęsa do Pragi. Wielu jednak podchodziło do tego pomysłu
sceptycznie.
– Tak. Na przykład w jego powodzenie nie za bardzo wierzył Adam
Michnik. – Spróbujcie, mówił,
choć... W końcu, dzięki Zbyszkowi Janasowi, który wtedy miał najlepszy kontakt z przewodniczącym
NSZZ Solidarność; doszło w
Gdańsku do roboczego spotkania.
Zbyszek rozpoczął przedstawianie
zaproszonych gości.
– Wojciech Maziarski – „Gazeta
Wyborcza”, Mirosław Jasiński
twórca Solidarności PolskoCzechosłowackiej, a to nasz kolega Dučin, który wszystko przygotowywał w górach.
Wałęsa usiadł i rozpoczął monolog.
Mówił, bardzo zachwycony tym
pomysłem, wolno, wyraźnie, cały
czas kierując słowa w moją stronę. Na koniec stwierdził.
– Dobrze będzie się spotkać z
Havlem. A ty, Dučin; pozdrów
swojego prezydenta ode mnie!
Wtedy trochę zdębiałem; zdając
sobie sprawę, że Wałęsa wziął
mnie za Czecha. Szybko jednak
odpowiedziałem:

– Panie przewodniczący, nie wiem,
czy, będę miał taką okazję, bowiem
ja mam tego samego prezydenta
co pan, czyli generała Jaruzelskiego. A z drugiej strony, czy
ja go koniecznie muszę pozdrowić?
Tak się zaczęło, a finał nastąpił 17
marca 1990 roku na Przełęczy Karkonoskiej.
– Jesienią 1990 roku polsko-czechosłowacka granica była równie
szczelna jak w stanie wojennym.
Zorganizowaliśmy więc cykl wielkich akcji pod hasłem „Otwórzcie
granice”. W sobotę, 2 września, na
przełęczy Okraj miała miejsce
pierwsza manifestacja, a tymczasem w czwartek do polskiego MSZ
dotarła informacja: Na Okraj przyjeżdża prezydent Havel. W MSZ
zawrzało! Havel przyjechał, mimo
fatalnej pogody, podniósł szlaban,
a jeden z jego przyjaciół powiedział, że ten deszcz jest po to, by
skorodowała żelazna kurtyna dzieląca oba narody Przyglądało się
temu kilka tysięcy ludzi, którzy
opanowali Okraj, bez kłopotów
przechodząc z jednej na drugą
stronę. Była także telewizja austriacka... Wyemitowała materiał z
komentarzem, że sytuacja; pomiędzy naszym krajem a Czechosłowacją jest tak napięta, że prezydent Havel sam musiał przyjeżdżać
i demonstrować, aby Polacy otworzyli granice. Ale takie dziennikarskie „bombki” też miały miejsce.
Pamiętam jeszcze inne, bardzo
zabawne zdarzenie z udziałem
Vaclava Havla. 21 grudnia 1992
roku podczas uroczystego obiadu
z okazji wizyty we Wrocławiu głowy jeszcze wtedy istniejącego
wspólnego państwa Czechów i
Słowaków, zapowiedziano, że na
przystawkę będzie podany barszcz
z uszkami. Na co Havel stwierdził:
– Barszcz, wiem co to jest. Ale z
czym?
– Z uszkami, panie prezydencie!
padła odpowiedź z sali.
Havel, jakby znów nie dosłyszał i
zapytał po raz kolejny:
– Barszcz z...
Na co jeden z wysokich urzędników ministerialnych, łapiąc się za
uszy, wyjaśnił:
– No właśnie z uszkami, z uszkami.
Nie muszę chyba dodawać, że
wszyscy śmialiśmy się do łez.
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poczęło się od Mszy świętej w
kościele św. Jakuba. Zebrani
uznali, że pomimo coraz więk-

szych trudności w zdobywaniu
środków finansowych, warto kontynuować tego typu spotkania.

fot. T. Baza³a

Herziga i Małgorzaty Ruchniewicz pt. „Mała historia Ziemi Kłodzkiej w bibliotece w Görlitz”,
podczas której mieli okazję wymienić poglądy z autorami.
Po powrocie rozpoczęła się druga część obrad. Julian Golak
przedstawił aktualne problemy
Dolnego Śląska i Ziemi Kłodzkiej.
Horst Ulbrich mówił o działaniach Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego w
Kłodzku, a Bernard Gajda z Opola o mniejszości niemieckiej na
Śląsku.
Odbyła się także prezentacja dotychczasowych prac związanych
z wytyczaniem Szlaku Bł. Ks.
Gerharda Hirschfeldera na Ziemi Kłodzkiej, którą zaprezentowali Teresa Bazała, Warcisław
Martynowski i Hans Güttler.
Wieczorem odbyło się spotkanie
towarzyskie.
Niedziela poświęcona była zwiedzaniu miasta Görlitz, które roz-

fot. T. Baza³a

Promocja ksi¹¿ki „Ma³a historia Ziemi K³odzkiej” w bibliotece w Görlitz

fot. T. Baza³a

W dniach 8-10 kwietnia br. w
Jauernick k. Görlitz odbyła się już
po raz 23 konferencja organizowana przez Radę Pastoralną
Hrabstwa Kłodzkiego, w której
uczestniczyli jak co roku działacze z Ziemi Kłodzkiej.
Celem tegorocznego spotkania
było podsumowanie 20-letniej
współpracy byłych i obecnych
mieszkańców Ziemi Kłodzkiej,
stan stosunków polsko-niemieckich na pograniczu oraz działania
mniejszości niemieckiej w Polsce.
Nie mogło też zabraknąć czasu i
miejsca na wspomnienie uroczystości beatyfikacyjnych księdza
Gerharda Hirschfeldera. Spotkanie rozpoczęło się wspólną kolacją w piątek 8 kwietnia, podczas
której uczestnicy obejrzeli film z
dziękczynienia za beatyfikację Ks.
Gerharda Hirschfeldera w Kudowie-Zdroju-Czermnej, który
zrobił na obecnych wielkie wrażenie.
Sobota 9 IV rozpoczęła się
wspólną modlitwą poranną w
kaplicy i odśpiewaniu hymnu do
Błogosławionego.
Następnie Teresa Bazała i Irena
Rogowska zaprezentowały 20letnią działalność Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej w dziedzinie współpracy z Niemcami,
byłymi mieszkańcami Ziemi
Kłodzkiej oraz działania na rzecz
ochrony i promocji dziedzictwa
kulturowego w Nowej Rudzie i
na Ziemi Kłodzkiej.
Ksiądz Kanonik Peter Brückner z
Görlitz mówił na temat zbliżenia
polsko-niemieckiego w dziedzinie kościelnej, a Thomas Maruck
przedstawił aktualne problemy
rozwoju miasta Görlitz. Po obiedzie uczestnicy konferencji wzięli
udział w promocji książki Arno

fot. T. Baza³a
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Promowanie wiedzy o Polsce i Czechach
na ³amach pisma transgranicznego „Ziemia K³odzka
– Od Kladského pomezí – Glatzer Bergland”
Miesięcznik „Ziemia Kłodzka”, wydawany od jesieni 1989
roku w języku polskim, czeskim
i niemieckim, jest pismem regionalnym o transgranicznym, międzynarodowym charakterze,
gdyż obok lokalnej społeczności
polskiej, zamieszkującej Kotlinę
Kłodzką, adresowany jest do ludności czeskiej z przygranicznych
powiatów wokół obrysu Kotliny
oraz byłych niemieckich mieszkańców Hrabstwa Kłodzkiego
(Grafschaft Glatz) .
Posiada on liczne grono stałych czytelników, współuczestniczących w różnych formach w
redagowaniu czasopisma, (tj.
przesyłających artykuły, wspomnienia, swoje opinie oraz liczne listy dotyczące historycznej i
aktualnej problematyki lokalnej
związanej z kulturalnym i socjalno-gospodarczym rozwojem ziemi kłodzkiej, identyfikujących się
z linią programową redakcji czasopisma, której głównym celem
jest budowa ponad społecznymi
podziałami „małych ojczyzn”,
wolnych od ksenofobii i wzajemnych uprzedzeń oraz tworzenie
płaszczyzny porozumienia między byłymi i obecnymi mieszkańcami Kotliny Kłodzkiej.
Przewodnią misją miesięcznika jest wspieranie procesów odradzania się wielokulturowości
na tym obszarze, którego dziedzictwo kulturowe w wyniku
zmian historycznych stało się syntezą polskiego, czeskiego i niemieckiego dorobku cywilizacyjnego tworzącego specyficzny
„tygiel kulturowy”, a także integrowanie społeczności lokalnych
związanych z ziemią kłodzką, co
sprzyjać ma ich wzajemnemu
porozumieniu.
Zaznaczyć należy, że przedsięwzięciu temu sprzyja szczególna specyfika kłodzczyzny, której
problematyka regionalna wiąże
się z położeniem geograficznym
ziemi kłodzkiej, wpływającym z
natury rzeczy na wytwarzanie w
coraz większym zakresie różnorakich więzi między obu przygranicznymi społecznościami, tj.

czeską i polską oraz odwiedzającą licznie tę ziemię ludnością
niemiecką. Nasilający się wzajemny przepływ ludności na pograniczu wpływa na procesy integracyjne, zmierzające do tworzenia kolejnych instytucji ułatwiających wzajemną współpracę, których inicjatywa utworzenia była bardzo często przedstawiana na łamach miesięcznika.
Środowiska intelektualne i
polityczne skupione wokół miesięcznika „Ziemia Kłodzka”,
wczuwając się w nowe potrzeby
społeczne związane z transformacją systemową w Polsce, zainicjowały na jego łamach (już od
pierwszego numeru) dyskusję,
nt. dziejów kłodzczyzny oraz
przedstawiły w cyklu artykułów
program integracyjny trzech kultur, tj. wytworzonych historycznie na tym obszarze przez naród
czeski, niemiecki i polski, wpływających nie tylko w przeszłości,
ale i dziś na charakter i kierunki
rozwoju kłodzkiego regionu. Były
również inicjatorami wielu społecznych przedsięwzięć o charakterze samorządowym, których głównym celem stało się
włączenie lokalnej społeczności
w proces demokratyzacji państwa oraz rozwoju samorządności jego mieszkańców.
Podjęcie różnych inicjatyw
zmierzających do rewizji dotychczasowych mitów, stereotypów
i uprzedzeń oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów z czeską
i niemiecką społecznością lokalną
związaną z tym obszarem nie byłoby niemożliwe bez zaufania i
poparcia lokalnej społeczności i
skończyłoby się niewątpliwie fiaskiem.
Historyczna specyfika regionu
prezentowana na łamach miesięcznika „Ziemia Kłodzką”, opisującego wielokulturowość jej
rozwoju, niepowtarzalne w
swym charakterze europejskie
dziedzictwo kulturowe tego obszaru oraz jego piękno, jak i
wspólne bezinteresowne, społeczne zaangażowanie się Polaków, Czechów i Niemców w

ochronę wielowiekowej tradycji
tej ziemi przed zapomnieniem
oraz w program integracji trzech
kultur spowodowały, że powstało niezwykłe, fenomenalne czasopismo lokalne - zauważone i
wysoko cenione w kraju i zagranicą, wyróżnione licznymi nagrodami, spośród których do najbardziej prestiżowych zaliczyć można otrzymaną w 1997 roku nagrodę paryskiej „Kultury”.
Geneza powstania miesięcznika „Ziemia Kłodzka”, jak i dwudziestoletni okres jego wydawania, sprawiły, że stał się on instytucją, wokół której skupili się
polscy, niemieccy i czescy intelektualiści, działacze samorządowi, pracownicy instytucji oświatowych i kulturalnych. Niewątpliwym sukcesem przyjętej przez
redakcję miesięcznika linii programowej stała się współpraca z
tym regionalnym czasopismem
pracowników naukowych z
Uniwersytetu Wrocławskiego,
Uniwersytety Opolskiego, Uniwersytetu w Hradec Kralove, jak
i Wolnego Uniwersytetu w Berlinie oraz kilku regionalnych polskich, czeskich i niemieckich stowarzyszeń zajmujących się historią Śląska oraz tożsamością regionalną i komunikacją międzykulturową.
Zaowocowała ona szeroko
prowadzonymi na tym obszarze
badaniami, których efektem są
liczne publikacje naukowe. Związanie się z redakcją miesięcznika
„Ziemia Kłodzka” tej grupy osób,
sprawiło, że stał się on niezwykłym pismem, gdyż poza funkcją
informacyjno-edukacyjną spełnia
dodatkowo rolę „kawiarni literackiej” lub klubu dyskusyjnego,
będąc miejscem spotkań, w którym wymieniane są poglądy i opinie, a także formułowane różne
obywatelskie inicjatywy o znaczeniu lokalnym.
Misją pisma, jak już wspomniano, obok podejmowania
problematyki społeczno-gospodarczej o znaczeniu lokalnym,
stała się kwestia integracji trzech
kultur występujących na obsza-

rze Ziemi Kłodzkiej oraz budowa wielokulturowego społeczeństwa w duchu demokratycznym
i europejskim. Problematyka ta
realizowana jest z wielkim powodzeniem w ogólnym przekazuje
miesięcznika, stąd też zasługuje
na szczególne podkreślenie.
Realizując ten cel redakcja
miesięcznika zainicjowała dialog
polsko-czeski, który miał zbliżyć
obie społeczności lokalne oraz
polsko-niemiecki między byłym
mieszkańcami Hrabstwa Kłodzkiego i ich polskimi następcami,
toczący się do dziś w różnych
formach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, który w
sposób systematyczny relacjonowany jest na łamach „Ziemi
Kłodzkiej”. Podjęła się również
patronowania wielkiej akcji
ochrony niemieckiego dziedzictwa kulturowego, w ramach której odbudowano kilka zabytkowych obiektów o znaczeniu historycznym, a także dokonano
renowacji i uporządkowania lub
upamiętnienia w formie lapidariów zrujnowanych cmentarzy
niemieckich. Ze względu na historyczne zaszłości i spory ten
ostatni cel posiadał szczególne
znaczenie dla polskich mieszkańców Kotliny Kłodzkiej, gdyż pozwalał im zrozumieć historię
kłodzczyzny, jak i osadzać się w
ich nowej „małej ojczyźnie”, która dla wielu z nich była przez wiele lat bez historii i przyszłości.
Podkreślić należy, że linia programowa miesięcznika „Ziemia
Kłodzka” opiera się m.in. na
przesłance utrzymania tradycji
wspólnego dziedzictwa kulturowego, a w związku z tym na przypominaniu oraz ochronie i zachowaniu tego dorobku i dziedzictwa kulturowego z odwagą dla
całej prawdy, że Kotlina Kłodzka
związana w swych dziejach z
Polską, Czechami, monarchią
habsburską, królestwem Pruskim
i Niemcami jest regionem transgranicznym, kulturowo wspólnym dla tych narodów.
Miesięcznik „Ziemia Kłodzka”
przyczynił się w znacznym stop-
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niu do budowy porozumienia i
partnerstwa polsko-czeskiego. Z
jego inspiracji, jak już wspomniano, organizowane są od dwudziestu lat Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, nad którymi redakcja objęła stały patronat,
jak i była inspiratorem powstania
pierwszego polsko-czeskiego
„Euroregionu Glacensis”.
Podjęta na jego łamach „kwestia czeska” posiadała bardzo
istotne znaczenie dla stosunków
obu nadgranicznych społeczności lokalnych, których z. przyczyn
ideologicznych, aż do demokratycznego przełomu – „jesieni ludów” w obu krajach, nie było i
nie mogło być dialogu między
Polakami i Czechami, który prowadziłby do redukcji istniejących
animozji, uprzedzeń i stereotypów.
Redakcja miesięcznika „Ziemia Kłodzka”, miała duży wpływ
na przywracanie wielokulturowego oblicza polsko-czeskiego
obszaru nadgranicznego, wyznaczanego przez obrys Kotliny
Kłodzkiej, gdyż stworzyła intelektualną bazę dla polsko-czeskich kontaktów. Działalność jej
nie ogranicza się wyłącznie do
przekazu w publikowanych artykułach wiedzy dotyczącej historii pogranicza, jak i opisu kultury
wytworzonej przez ludzi zamieszkujących przez wieki ten
obszar, co umożliwia „zakorzenienie się” obecnym mieszkańcom tego transgranicznego regionu, którego częścią jest ziemia
kłodzka. Promuje i inspiruje on
także różne integracyjne imprezy kulturalne, sportowe, krajoznawcze czy edukacyjne. Przykładem tego rodzaju działań jest
organizacja Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej czy powstanie Euroregionu Glacensis,
których idea była inspirowana na
łamach miesięcznika.
Stanowią one od 1990 roku
jedną z największych imprez o

13
charakterze społeczno-kulturalnym na pograniczu obu krajów,
której centrum organizacyjne
znajduje się na Ziemi Kłodzkiej w
Nowej Rudzie. U źródeł powstania koncepcji Dni leżała tendencja nie tylko do lepszego poznania kultury i codziennego życia
sąsiada. „Ważkim elementem
była także pomoc Czechom w
przywracaniu wartości chrześcijańskich, tak mocno zniszczonych
przez laicyzację w epoce komunistycznej”.
W ramach organizowanych
Dni na bazie kultury chrześcijańskiej starano się polepszyć wzajemne stosunki między obu społecznościami lokalnymi. Rozpoczęto budować sąsiedzkie i przyjazne relacje o charakterze powszechnym, a nie propagandowym jak to było w okresie poprzednim, w których udział zaczęli brać „zwykli ludzie”. Współpraca objęła różne inicjatywy, jak
koncerty muzyki poważnej, artystyczne wystawy plenarne, konkursy na temat wiedzy o sąsiedzie, wspólne spotkania dyskusyjne dotyczące pamięci o historii, różnego rodzaju wykłady i
prelekcje dotyczące kultury materialnej tego obszaru.
W kontaktach obu społeczności lokalnych istotne znaczenie
odegrało utworzenie Euroregionu Glacencis, gdyż stworzył on
infrastrukturę niezbędną dla wzajemnej współpracy, jak i został
wyposażony w odpowiednie
środki finansowe pochodzące z
dotacji organów samorządowych
oraz z funduszy unijnych. Stanowi on obecnie zinstytucjonalizowaną formę współpracy o szerokim zasięgu kompetencji.
Problematyka Euroregionu od
zgłoszenia idei jego utworzenia
do dnia dzisiejszego zajmuje stałe miejsce na łamach „Ziemi
Kłodzkiej”, gdyż rzeczywista
współpraca stanowi inspirację do
wymiany doświadczeń oraz zgła-

szania nowych pomysłów, jak i
dyskusji nad nimi.
Idea utworzenia obszaru
współpracy ponadgranicznej,
obejmującego Ziemię Kłodzką
oraz położonych po drugiej stronie granicy powiatów czeskich
została po raz pierwszy zgłoszona w maju 1991 roku podczas
zorganizowanej w Nachodzie
konferencji przedstawicieli czeskich i polskich gmin przygranicznych. Wiązała się ona z rozwojem współpracy oraz pogłębianiem przyjaźni i to nie tylko na
szczeblu oficjalnym, ale przede
wszystkim między obywatelami.
Do najważniejszych zadań Euroregionu należy m.in. określenie
priorytetowych problemów
transgranicznego rozwoju społeczno-gospodarczego, które realizują obie strony porozumienia.
Powstanie Euroregionu Glacensis (5.12.1996), pierwszego
na polsko-czeskiej granicy było
żmudnym i czasochłonnym procesem, wymagającym dużego
wysiłku i pracy ze strony samorządowych struktur lokalnych
oraz zaangażowania obywateli
mieszkających po obu stronach
granicy. Utworzenie jego spowodowało, że zacieśniają się kontakty, poznają partnerskie struktury
zarządzania, wymieniają doświadczenia.
Te formy kontaktów i partnerstwa przerodziły się w ostatnich
latach w związki i imprezy nie
tylko o charakterze formalnym,
ale i towarzyskim. Możliwość
współpracy wspiera procesy internacjonalizacji, tj. obopólnego
przejmowania od siebie tego co
jest najlepsze i najbardziej interesujące.
Reasumując:
Dokonując oceny linii programowej miesięcznika „Ziemia
Kłodzka” podkreślić należy, że
we współczesnych przemianach
w Polsce, regionalna identyfika-

cja ma szczególne znaczenie dla
kształtowania otwartej tożsamości społeczeństwa. Konfrontując
się bowiem bez uprzedzeń z obcym jeszcze dla pierwszego pokolenia polskich osadników krajobrazem kulturowym, dotyka
konkretnej rzeczywistości. Akceptacja zastanego dziedzictwa
kulturowego przestaje być tylko
kwestią tolerancji. Może ono
przemawiać do nich swoją różnorodnością, ucząc ich tolerancji i otwartości nie w abstrakcji,
ale w odniesieniu do konkretnych
przedmiotów i zjawisk. Akceptacja tego staje się ważnym elementem nowego, „otwartego
regionalizmu”.
Należy stwierdzić, że linia
programowa miesięcznika „Ziemia Kłodzka” była nie tylko zbieżna lecz w wielu wypadkach nowatorska wobec rozpoczętej w
Polsce w 1989 roku politycznej,
społecznej i ekonomicznej transformacji systemowej, inspirowanej przez środowiska demokratyczne i niepodległościowe, która nie objęła wyłącznie zmian
ustrojowych, związanych z funkcjonowaniem centralnych instytucji państwowych. Bowiem od
początku towarzyszyła jej potężna i stale wzbierająca fala inicjatyw i przedsięwzięć lokalnych,
opartych na budzącym się poczuciu tożsamości i samoidentyfikacji regionalnej mieszkańców. Powrót do regionalizmu, jako ważnego czynnika umacniania spójności społeczności lokalnej, a także związane z nim spontaniczne
odtwarzanie i tworzenie świadomości regionalnej, opartej na
identyfikacji terytorialnej, stało
się jednym z najbardziej istotnych
doświadczeń społeczeństwa polskiego w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
prof. (zw.) dr hab., Lesław Koćwin
przewodniczący Rady Naukowej
miesięcznika „Ziemia Kłodzka”
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REIMANOWSKIE KROSNOWICE
Rozmowa z Franciszkiem Piszczkiem,
założycielem i prezesem Towarzystwa Miłośników Krosnowic
– Proszę przedstawić się Czytelnikom „Ziemi Kłodzkiej”.
– Jestem emerytowanym nauczycielem, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Filozoficzno – Historycznego, kierunku Historia. W 30letniej praktyce pedagogicznej
pełniłem też funkcje dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 34 we
Wrocławiu i wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach. Realizowałem programy
autorskie o profilu ekologicznym.
Byłem kilkakrotnie wyróżniony
nagrodami Kuratora Oświaty we
Wrocławiu i Wałbrzychu. Współorganizowałem korowody na
dożynkach Gminy Kłodzko w latach 1985-1993. Założyłem też
Teatr Amatorski w Krosnowicach, reżyserowałem i opracowywałem scenografię do „Betlejem polskie” Lucjana Rydla, wystawianego w latach 1984-2004,
m.in. 5 razy w Krosnowicach, 3
razy w Kłodzku, 2 we Wrocławiu, Zbąszyniu, Bystrzycy, Gorzanowie – w sumie 23 przedstawienia. Byłem też autorem
amatorskich wystaw kwiatowych
w Kłodzku i na terenie Gminy
Kłodzko, wielokrotnym laureatem wystaw kwiatowych w
Kłodzkim Ośrodku Kultury. W
latach 1990-1994 sprawowałem
funkcję przewodniczącego Rady
Gminy Kłodzko i radnego w latach 1994-1998 i od 2010. Jestem
od września 2003 prezesem Zarządu Towarzystwa Miłośników
Krosnowic, które zainicjowałem
i założyłem.
– Jest Pan głównym organizatorem Festiwali Reimanowskich w Krosnowicach. Jak zrodziło się u Pana zainteresowanie muzyką Reimanna?
– Zainteresowanie muzyką I.
Reimanna zrodziło się na I Festiwalu w Wambierzycach w październiku 2002 roku. Urok bazyliki wambierzyckiej, atmosfera
tamtego koncertu, świetni wykonawcy i wspaniały gospodarz parafii ks. Ryszard Szkoła, zapraszający do wspierania i współorganizowania kolejnych festiwali –
spowodowały, że na zakończenie
zdeklarowałem współpracę przy
kolejnych edycjach festiwalowych. Po powrocie do Krosno-

wic pierwsze kroki skierowałem
na chór, potem na plebanię, gdzie
za zgodą śp. ks. proboszcza Mariana Kobylarczyka „przekopałem” parafialne archiwa, z których wysortowałem ocalałe
resztki nut kompozytora. Dzięki
zainteresowaniu członków naszego Towarzystwa, ks. proboszcza i licznych parafian koncerty
festiwalowe w Krosnowicach
wpisały się na trwale w kalendarz
wydarzeń kulturalnych miejscowości i regionu.
– W tym roku X Jubileuszowy Festiwal. Jaki będzie?
– Odsłona krosnowicka
(wambierzycka w lipcu) odbędzie się w dniach 8-9 października. Kompletujemy zespoły wykonawców. Będą artyści z kraju i
zagranicy. Jeśli uda się pozyskać
środki zewnętrzne, będzie uroczyście. To jednak w dobie
oszczędności nie będzie łatwe.
Na szczęście mamy kilku dobroczyńców…. Może po raz kolejny przyjadą spadkobiercy kompozytora.
– Porozmawiajmy jeszcze o
ubiegłorocznym Festiwalu.
– IX Międzynarodowy Festiwal im. I. Reimanna – odsłona
krosnowicka miał miejsce 18
września 2010 roku. Koncert w
2010 roku odbywał się pod hasłem „W hołdzie Ignazemu Reimannowi w roku jubileuszowym
190 rocznicy urodzin i 125 rocznicy śmierci kompozytora”, a
pod patronatem Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu, Marszałka Sejmiku Dolnośląskiego i Starosty Powiatu
Kłodzkiego. Słuchaczom koncertu, którzy z twórczością Reimanna spotkali się po raz pierwszy
przybliżono sylwetkę kompozytora. Dzięki Reimannowi Krosnowice stały się centrum kształcenia muzyków kościelnych na
Śląsku… a dziś… wspaniałym
miejscem, gdzie u boku śpiącego
Maestro śpiewają i grają znakomici muzycy, gdzie już kolejny –
dziewiąty raz odbył się międzynarodowy festiwal.
Melomani zgromadzeni w
krosnowickim kościele mieli okazję wysłuchać krótkiego recitalu
organowego młodego, a świetnie zapowiadającego się organi-

sty Ludwika Schmitta z Trockau.
W jego wykonaniu usłyszeliśmy
wariacje NA TEMAT PIEŚNI
„Serdeczna Matko” oraz utwory
Piotra Ebena i Roberta Schumana.
Tradycyjnie chóry prezentowały muzykę Reimanna oraz
utwory innych kompozytorów.
Chór Cantus z Wambierzyc pod
dyrekcją Stanisława Paluszka wykonał nieznanego autora „Czego
chcesz od nas Panie?”, Z. Kodalyego „Stabat Mater”, G.Cacciniego „Ave Maria”, Stanisława
Paluszka „Ave Maria” i „Regina
Celi” I. Reimanna. Chór z „Jerozolimy północy” jak zwykle prezentował się znakomicie, a kompozycje dyrygenta niezmiernie
interesująco.
Nieco odmienny charakter
miał występ chóru Cantate Domino z Nowej Rudy pod batutą
Piotra Bałandy. Chór wykonał
„Alleluja” Mikołaja z Radomia,
„Kleszczymy rękoma” i „Siedząc
po niskich brzegach” z „Melodii
na psałterz polski” Mikołaja Gomółki w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego oraz Wacława z Sza-

motuł „Powszednia spowiedź” i
„Błogosławiony człowiek”. Jakże
wspaniale brzmiały pieśni polskiej
muzyki dawnej! To była uczta
duchowa, piękne delikatne
dźwięki pozwalały oderwać się
od codzienności.
Tradycyjnie wystąpił jak zawsze oczekiwany filar festiwali –
Opolski Chór Kameralny Uniwersytetu Opolskiego pod dyrekcją dra Mariana Bilińskiego z
utworami: F. Chopina „Preludium
fortepianowe E-mol” w aranżacji dyrygenta, J. Schnabla (nauczyciela Reimanna) „Hymni Vespertyni – Salutis Humane Sator”, J.
Ruttera „Panie chwalimy Cię...”.
Na zakończenie wykonawcy
i Goście otrzymali piękne statuetki upamiętniające jubileuszowe
wydarzenie. Jak na zakończenie
każdego koncertu festiwalowego przystało, wykonawcy, tym
razem z publicznością zaopatrzoną w teksty, wykonali „Hymn
Ziemi Kłodzkiej”.
Przy tej okazji statuetkę otrzymała także Mieczysława Machniowska – członek TMK za wygrany konkurs na ciastko „re-
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imannkę”, a po koncercie była
słodka premiera – na płonących
tacach wjechały „reimannki” i
uczestnicy wspaniałej kolacji
przygotowanej tym razem przez
Halinę Puk z załogą z KGW, degustowali jakże wymyślne ciasteczko, dekorowane muzycznym alfabetem. Mamy ambicję
sięgnąć po certyfikat produktu
lokalnego!
– Miałam okazję uczestniczyć
w Waszej konferencji podsumowującej „Rok Reimannowski” i
byłam pod wielkim wrażeniem
tego co zrobiliście. Jakie są doświadczenia wynikające z tych
obchodów na przyszłość?
Na zakończenie Roku Reimannowskiego 29 grudnia odbyła się konferencja naukowa pt.
„Renesans muzyki I. Reimanna w
Polsce i w zjednoczonej Europie”. Do uczestnictwa zaproszono blisko 70 osobowe grono ludzi związanych z kulturą Hrabstwa Kłodzkiego, chórzystów z
Opola oraz prelegentów. Po koncercie w kościele parafialnym
(utwory Reimanna , kolędy polskie, i obce), w siedzibie TMK,
w obecności nowego Wójta
Gminy Stanisława Longawy,
Członka Zarządu Powiatu
Krzysztofa Baldy, w licznym gro-
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nie chórzystów, gości i mieszkańców Krosnowic wysłuchaliśmy
wystąpień prelegentów z pokazami multimedialnymi.
Dr Siegmunt Pchalek z Kolonii, który przed laty obronił pracę doktorską o Reimannie, niezmiernie ciekawie i przystępnie
scharakteryzował twórczość kompozytora, rysując przy tym ogromnie interesujący obraz Rengersdorf jako śląskiego ośrodka kształcenia kandydatów do studiów
muzycznych i nauczycielskich. W
jego wywodzie Reimannowskie
Krosnowice jawią się jako śląskie
centrum kultury muzycznej tamtych czasów. Dla znawców muzyki była oczywiście zwięzła charakterystyka utworów.
Monika Bednarek absolwentka germanistyki UW, która w pracy magisterskiej o osobistościach
Hrabstwa pisała m. in. o naszym
kompozytorze, w interesującym
wystąpieniu przedstawiła koleje
życia I. Reimanna.
Dr Marian Biliński z Uniwersytetu Opolskiego, dyrygent chóru i pasjonat muzyki I. Reimanna
przedstawił dorobek dziewięciu
festiwali.
Bolesław Szypelow – opolski
chórzysta, znawca historii śląskiej
muzyki XIX wieku zapoznał ze-

branych z kompozytorami tamtych czasów.
Danuta Żabska – z pasją opowiadała o tradycjach muzycznych
w Rengersdorf i w Krosnowicach. Materiał jakim dysponujemy na dzień dzisiejszy jest dość
skromny. Wiele ciekawostek
tkwi w kronikach parafialnych,
które czekają na tłumaczenie.
Konferencję naukową zamknęła
krótką dyskusją okołotematyczną Anna Piasecka propozycją
„Cudze szanujemy, swoje zgłębiamy i promujemy”.
Na zakończenie był poczęstunek, szampan i tort urodzinowy
Maestro, wpisy do kroniki,
wspólne zdjęcia, podziękowania
i gratulacje. I oczywiście zachwyt
i duma z krosnowickiego urodzenia i obywatelstwa.
– Jakie są inne osiągnięcia
Waszego Towarzystwa?
– W 2004 wydaliśmy 500 egz
„Rankowo – czyli Krosnowice –
wspomnienia pierwszych osadników piórem gimnazjalisty” projekt H. Krecha sfinansowany
przez PAFW. W 2007 roku z dotacji Fundacji Wspomagania Wsi
(9.500) realizowaliśmy artystyczne warsztaty wakacyjne dla 53
dzieci. W 2008 roku podpisaliśmy
umowę partnerską o współpra-

cy z czeską Javornicą, która owocuje wymianą i wystawami ich
malarzy w Krosnowicach. W latach 2007-2008 i na przełomie
2009-2010 z funduszu mikroprojektów Euroregionu Glacensis
zrealizowaliśmy projekt „ Krosnowice i Javornice – bliskie spotkania I stopnia”. Dwukrotnie
byliśmy u sąsiadów w Javornicy,
a pięciokrotnie podejmowaliśmy
ich u siebie w Krosnowicach.
Wspólnie wydaliśmy folder i płytę DVD.
– O czym jeszcze marzy Prezes Towarzystwa Miłośników
Krosnowic?
– Marzę o stworzeniu chóru
w Krosnowicach – niech będzie
tak wielki, żeby znowu trzeba
było rozbudować chór w kościele, jak za dawnych lat w Rengersdorf. I niech się tak stanie. Brakuje mi dwóch rzeczy: wykształcenia muzycznego i znajomości
języka niemieckiego. Na szczęście mam kochającą żonę, wspaniałą rodzinę i przyjaciół. Jakby
jeszcze do tego Pan Bóg dał zdrowie, a święta Tekla czuwała na
kasą domową i towarzystwa,
będzie extra!
– Dziękuję za rozmowę.
Życzę dalszego, tak wspaniałego rozwoju.

WIELKIE MARCOWANIE, CZYLI KOT W MUZEUM
Do końca kwietnia br. w Muzeum Ziemi Kłodzkiej można
oglądać wystawę Anny KopećTwardowskiej „WIELKIE MARCOWANIE, czyli kot w mu-

zeum” uroczyście otwartą 25
marca 2011 roku.
Autorka prezentuje swoją twórczość, której tematem przewodnim jest kot. Prace malarskie

wykonane w technice suchej i
olejnej pasteli zaopatrzone zostały w teksty literackie, które artystka publikowała w miesięczniku „Kocie Sprawy”. Wystawy
poświęcone kociej tematyce „Od
traszki do kocich wąsów”, „Ania
ma kota”, „Kot w Salonie” oraz
„Kot w Muzeum” prezentowała
już w kilku miastach Polski: Łodzi,
Warszawie, Kazimierzu Dolnym,
Dusznikach Zdroju. Teraz do
grona kocich miłośników dołączyło Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
Anna Kopeć-Twardowska jest
autorką związaną z Kłodzkiem

od ponad 20 lat. W Kłodzkiej
BWA na zaproszenie Maji Dzierżyńskiej wspólnie z mężem Cezarym Twardowskim wystawiali
swoje prace. Przez ponad 20 lat
projektowali dla Muzeum Ziemi
Kłodzkiej wydawnictwa i aranżowali wystawy. Czynnie uczestniczyli w życiu kulturalnym i towarzyskim Kłodzka. Kłodzko i Ziemia Kłodzka stały się ich ukochaną i odwiedzaną z radością
krainą.
Wystawę patronatem medialnym
objął miesięcznik „Kocie sprawy”

Anna Kopeć-Twardowska
Absolwentka PWSSP Wydziału Malarstwa i Grafiki /1982 oraz PWSFTv i T Wydziału Reżyserii Filmu Animowanego /1984 w Łodzi. Malarka i projektantka, autorka felietonów i opowiadań, inicjatorka wielu
wystaw, akcji i działań artystycznych w kraju i za granicą.
Swoją twórczość prezentowała w cyklach tematycznych: „Okna”,
„Żywioły”, „Taniec”, „Marzenia”, „Narodziny”, „Czas...”
Jej interaktywna wystawa „Pastelowe Marzenia”, łączona z koncertami, spektaklami i pokazami cieszyła publiczność wielu miast w Polsce, Niemczech i Holandii. Artystka jest współautorką corocznej
edycji imprezy KOTOWISKO w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi.
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NAZWY MIEJSCOWOŒCI, KTÓRYCH DZIŒ JU¯ NIKT
NIE WYMIENIA – FRIEDERSDORF – £Ê¯YCE
Wraz z upływem czasu wiemy o Ziemi Kłodzkiej i znajdujących się tu miejscowościach coraz więcej. Warto je zobaczyć,
poznać losy żyjących tu ludzi, bo
są cenne, nawet pasjonujące.
Miejsca pozornie znane kryją tajemnice, wypada je ujawnić ubogacając historię. Łężyce mają rodowód sięgający 1330 roku, nazywały się wtedy Friderici Villa.
W 1417 roku zmieniono na Lussicz, w ciągu kilku stuleci dziesięć
razy zmieniano nazwę wsi, aby
za jedenastym razem z Friedersdorf uczynić w 1945 r. – Łężyce.
Łężyce powstały jako słowiańska wieś w okresie pierwszej
kolonizacji ziemi kłodzkiej (XIIIXIV w.) w obrębie państwa homolskiego i wraz z nim w 1477
roku znalazły się w hrabstwie
kłodzkim. W 1574 roku zapisano,
że była to już spora wieś, gdzie
rolę uprawiało 20 gospodarzy,
płacących podatki parafii w Dusznikach. Po likwidacji państewka
homolskiego wieś znalazła się w
Kamerze Śląskiej. W 1650 r. cesarz Ferdynand III sprzedał Łęży-

ce swojemu lekarzowi Esaiasowi von Sachs. Kolejnym właścicielem w 1747 r. stał się hrabia
von Bellegrade. Żyło tam 27
kmieci, 49 zagrodników i chałupników, 17 rzemieślników przeważnie tkaczy. Wiosną 1787 r.
wieś stała się własnością barona
Stillifrieda. W kronice czytamy:
miejscowość liczy 101 domów,
folwark, młyn, szkołę parafialną i
wapiennik. Działa zawodowo 11
różnych rzemieślników, 25 kmieci, 75 zagrodników i chałupników. Kolejny zapis z kroniki w
1840 roku informuje, że ilość
budynków przekraczała 120,
rozbudował się folwark, do wapiennika dobudowano cegielnię
należącą do dworu, zbudowano
młyn wodny z przyległym stawem, powiększono budynek
szkolny. W tym czasie Łężyce stały się wolnym sołectwem i otrzymały nowego właściciela von
Pose, który za sumę 38 tys. talarów kupił wieś.
Na potrzeby religijne mieszkańcy zbudowali sobie w 1694
kościół pw. Marii Magdaleny. Jest

to barokowa jednonawowa budowla z wieżą i sygnaturką,
zwieńczona stylowym hełmem,
wyróżniającym się w krajobrazie.
We wnętrzu zobaczymy rzeźbioną w drzewie gotycką polichromowaną Madonnę pochodzącą z XV w. Pozostałe wyposażenie jest w stylu barokowym:
ołtarz główny, wykonany w całości z drewna, ołtarze boczne,
ambona oraz rzeźby pochodzą z
połowy XVIII w. Chrzcielnica,
organy, liczne naczynia liturgiczne i paramenty mają rodowód w
XIX stuleciu. Świątynię zdobią
dwie okolicznościowe tablice
upamiętniające 200 i 300-setną
rocznicę istnienia kościoła w
Łężycach z wyeksponowaniem
dat 1894 i 1994. Obie tablice
ufundowali dawni mieszkańcy
wsi, dziś żyjący w różnych miejscach świata.
Na rocznicę 300-lecia przygotowywali się od lat, wielu z nich
nie doczekało radosnej chwili
jubileuszu. Na uroczystość w
1994 r. przybyła grupa dawnych
mieszkańców Friedersdorf –
Łężyce licząca prawie dwieście
osób, razem ze swoim opiekunem duchownym ks. prałatem
Franzem Jungiem z Münster, który wraz z proboszczem parafii
pw. św. Piotra i Pawła w Dusznikach ks. prałatem Mirosławem
Wójtewiczem i kilku duchownymi pochodzącymi z Friedersdorfu, sprawowali jubileuszową
mszę świętą.
Po uroczystościach, młodsi
uczestnicy udali się zwiedzać
wieś, starsze pokolenie odwiedziło miejscowy okalający kościół
cmentarz, aby odnaleźć groby
przodków, zapalić znicze i odmówić modlitwę za zmarłych. Odbyło się też spotkanie dawnych i
obecnych mieszkańców Łężyc.
Uważam za stosowne przytoczyć tekst dotyczący Łężyc, jaki
zamieściła w swojej książce pisarka i poetka Isa Ernst urodzona w
Dusznikach Zdroju w 1890 roku,
a zmarła w 1980 r. (prawdziwe
nazwisko Elżbieta Müller). Była
autorką utworów opartych na
motywach regionalnych. Fragment utworu pochodzi z książki
“Niezapomniane drogi stron rodzinnych – Wiersze i wędrówki

wokół Dusznik Zdroju”, wydanej
przez “MARX Verlag. AG” 1987,
6906 Leimen/Heldelberg. Tłumaczył z języka niemieckiego Sławomir Włośniewski.
“Kolorowe stado bydła kłębi
się w zagrodzie Dominium Friedersdorf (majątek ziemski we wsi
Łężyce), którego pałacowe wieżyczki wystają ponad gęstą koronę drzew parku dworskiego.
Wąską drogą przez łąki, która
zaczyna się tu na prawo przy
Dominium i jest oznakowana
jako szlak turystyczny (GGV –
Kłodzki Związek Górski). Idziemy w ciszy między polami z dojrzałym zbożem. Przy śpiewie
skowronka raduje się nasza dusza i nastraja do porannej pieśni
dziękczynnej wszelkiego stworzenia. Kojący spokój lata kładzie
się na wszystko wokół i zachwycamy się cudem istnienia, cudem
rozmnożania chleba, jaki tu następuje każdego roku. Z oddali
widać kościół łężycki, filialny parafii w Dusznikach, otoczony
cmentarzem, ze swoim szarym
dachem z łupku. Przy zagrodzie
w starym stylu, która kiedyś należała do moich dziadków, biegnie kamienista polna droga,
którą przez pewien czas będziemy szli. W gospodarstwie gruchają gołębie wokół malowniczego gołębnika w kształcie okrąglaka, a po prawej stronie drogi widnieje kamienny krzyż, przypominający, by się przeżegnać. Spoglądamy do tyłu, za nami znika w
soczystej zieleni wieś Łężyce.
Skręcamy w prawo do góry, skąd
niedaleko już do lasu. Idziemy
ponad pół godziny Doliną Jana
(Johanestal), lekko wznoszącą się
wzdłuż przyjaznego utrudzonym
stopom strumienia górskiego.
Prawie co drugi dom ozdobiony
jest figurą św. Jana. Mieszkańcy
wydają się być jego szczególnymi podopiecznymi. Tkając materiały w domowych warsztatach i
z mozołem wydzierając surowej
glebie te trochę plonów, mieszkający tu ludzie wiodą swoje proste życie. Można pozazdrościć im
spokoju, chociaż i tutaj każdy
dach skrywa swoje “Ach...!”.
Nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, dostrzegamy pokrytą czerwoną dachówką,
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drogą nam szkołę we wsi Łężyce Górne, przylegającą do Doliny Jana. Chcemy złożyć wizytę
“Górskiemu samotnikowi”, nauczycielowi, który nam z pewnością opowie o słynnej kolekcji
motyli i pokaże te najbardziej
ubarwione – to nie hobby, lecz
zbiór entomologiczny najwyższej
klasy.”
Autorem słynnej kolekcji motyli składającej się z 11 tysięcy
egzemplarzy był Julius Stephan
(1877-1954) – entomolog, podróżnik, pisarz regionalista i nauczyciel. Interesowały go również rośliny alpejskie, w ogródku
przed budynkiem szkolnym posadził wybrane okazy tej flory. Tu
na wysokości ponad 740 m
n.p.m. rozkwitały w pełnej krasie kolorów i kształtów. Turyści
odwiedzający to miejsce byli zachwyceni ogródkiem i ogromną
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kolekcją motyli, misternie spreparowanych i umieszczonych w
specjalnych gablotach w salkach
szkolnych. Motyle pochodziły ze
wszystkich stron świata łącznie z
przedstawicielami tutejszego regionu. Maleńka wioseczka składająca się z 20 domów, szkoły i
gospody mogła się poszczycić
takimi osobliwościami. Możemy
dziś śmiało powiedzieć, że ta
wioska jest miejscem magicznym! Kiedy patrzymy w lewo w
kierunku Doliny Jana, widzimy
Skałki Łężyckie, przed sobą Obniżenie Dusznickie z otoczonym
wianuszkiem chmur szczytem
Orlicy, po prawej wierzchowinę
Gór Orlickich, dalej szczyty Homola i Grodziec. Za plecami od
północy rozpoczyna się sawanna z pięknie usytuowanymi skałkami. Moje pierwsze spotkanie z
Łężycami odbyło się wiosną 1958

roku, kiedy wszystko dookoła
pachnie, kwitnie i śpiewa. Zawdzięczam to grupie zapalonych
turystów, pracowników Państwowego Uzdrowiska, gdzie
właśnie dostałem skierowanie do
pracy.
Powiedzieli do mnie: “Ruszaj
z nami, a zobaczysz wiele interesujących i ciekawych rzeczy,
nie będziesz żałował”. Nie żałowałem – wędrując doliną wzdłuż
strumienia pod górę zachwycałem się krajobrazem, położeniem
i architekturą domów, obejść,
obiektów gospodarczych, ogródków przydomowych, nawet płotów i ogrodzeniem pól. Wszystko to zostało wykonane zgodnie
z wielowiekową, miejscową tradycją i dla wygody człowieka. Licząca około 700 mieszkańców
wieś, wyróżniała się swoją indywidualnością. Na miejscowym
cmentarzu okolonym solidnym
kamiennym murem i otaczającym kościół pw. św. Marii Magdaleny ponad pięćdziesiąt lat
temu rosły okazałe wiekowe lipy,
ocieniające mogiły, wśród nich
znajdowała się wielka postać Je-

zusa. Stał tam, jak pocieszyciel
strapionych, którzy utracili swoich bliskich, ale przypominał też,
jak bardzo jest kruche ludzkie
życie.
Cały cmentarz był nieprzebranym skarbcem dla historyków
sztuki – różnorodność artystycznie wykonanych nagrobków zachwycała: były rzeźbione w drzewie o zróżnicowanych formach i
kształtach, takie same w kamieniu, kute z żelaza przez miejscowych kowali, odlewane w żeliwie
w kilku wzorach. Te pochodziły
z drugiej połowy XIX stulecia,
wykonano je w dusznickiej odlewni, Świadczyły o tym tabliczki znamionowe umieszczone z
tyłu podstawy krzyża. Wtedy nie
zdawałem sobie sprawy z bogactwa kulturowego zgromadzonego w tym miejscu.
Odrębny rodzaj nagrobków
stanowiły porcelanowe płyty,
zdobione kwiatami i portretami
zmarłych. Całości tego salonu
sztuki dopełniała figura anioła
wielkości człowieka, wykonana z
kamiennego monolitu. Wrażenie
było niesamowite.
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Nowe oblicze Dolnego Śląska szansą na rozwój współpracy transgranicznej

WSPÓ£PRACA NA ZIEMI K£ODZKIEJ
I NA TERENACH PRZYGRANICZNYCH
W 2011 roku będziemy obchodzić dwie ważne rocznice utworzenia pierwszych euroregionów
na pograniczu polsko-czeskoniemieckim. Z tej okazji Sejmik
Województwa Dolnośląskiego
ogłosił rok 2011 Rokiem Współpracy Transgranicznej.
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa w
roku 2011 obchodzi jubileusz 20lecia powstania. Była to pierwsza
instytucja współpracy transgranicznej w Europie Środkowej i
Wschodniej. Niezaprzeczalna
rola euroregionów w przełamywaniu barier, w tym poprzez likwidowanie złych stereotypów
na obszarach przygranicznych
podkreśla znaczenie inicjatywy z
roku 1991 na styku granic Niemiec, Czech i Polski. Realizacja
ogromnej ilości dużych i małych
inicjatyw przygranicznych, samorządowych, organizacji pozarządowych oraz obywatelskich, doprowadziły do zasadniczej odmiany jakości życia w warunkach
tzw. zrównoważonego rozwoju.
5 lat później powstał pierwszy
wyłącznie polsko-czeski Euroregion Glacensis, powodując, że
cała granica państwowa przebiegająca na Dolnym Śląsku została
objęta współpracą euroregionalną. Pamiętać trzeba, że pierwsze udane inicjatywy współpracy
międzynarodowej, to przede
wszystkim Solidarność PolskoCzechosłowacka (1980) i PolskoCzeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej (1989).
Kiedy w sierpniu 1980 roku
uczestniczyłem czynnie w organizowaniu protestów przeciwko
władzy komunistycznej w Polsce,
nie sądziłem, że ten „duch wolności”, który przyszedł wraz z
morskim wiatrem z Gdańska, za
kilka lat obali dyktaturę komunistyczną we wszystkich krajach
europejskich.
Pokojowe „przewrócenie” potężnej bariery dzielącej Niemców
na wschodnich i zachodnich było
zakończeniem procesu, który
rozpoczęli polscy robotnicy w
Gdańsku. Po czterdziestu latach
scentralizowanej władzy w NRD,
podporządkowanej we wszystkim zaleceniom przekazywanym
z Moskwy, w ciągu zaledwie jed-

nej nocy prawodawstwo NRD
przestało obowiązywać. Wprowadzono nowe i demokratyczne zasady prawa: wolność przemieszczania się, wolność druku i
słowa, a także nową walutę. Powstały jednak duże problemy
adaptacyjne dawnych obywateli
NRD. Przyglądałem się tym przemianom ze zdumieniem, ale także z wielkim zainteresowaniem i
nieukrywaną sympatią. Kiedy po
kilku latach w 1999 roku nastąpiła przeprowadzka siedziby
władz i wszystkich instytucji centralnych do Berlina, to właśnie to
miasto stało się jednym z najważniejszych centrów Europy.
Dzisiaj możemy zobaczyć efekt
kilkunastoletnich wielkich inwestycji we wschodnich Niemczech. Efekt imponujący, bowiem
powstały autostrady, szybka kolej, a za kilka miesięcy pod Berlinem otwarte zostanie jedno z
najnowocześniejszych europejskich lotnisk, z którego będą także korzystać mieszkańcy południowo-zachodnich polskich
województw. W sposób szczególny skorzystać mogą mieszkańcy Dolnego Śląska, ale trzeba
przyspieszyć prace nad inwestycjami transgranicznymi w naszym
regionie. Powinna powstać szybka linia kolejowa pomiędzy Wrocławiem i Berlinem, a autostrady
A4 i A18 zmodernizowane. Niezbędne jest także zbudowanie
nowych dróg szybkiego ruchu S5 i S-3, które znacznie usprawnią
kontakty i komunikację Polski,
Czech i Niemiec.
Współpraca sąsiadujących regionów powinna zakończyć się inwestycjami, na które czekają
mieszkańcy, turyści i inwestorzy.
Już w listopadzie 2011 roku rozpocznie działalność super nowoczesne lotnisko pod Berlinem,
które powstaje od kilku lat i będzie najbliższym tej klasy lotniskiem także dla obywateli Dolnego Śląska. Zbiega się to w czasie z oddaniem do użytku nowego lotniska we Wrocławiu. Dzisiaj oczekujemy na lepszą współpracę lotnisk w Berlinie, Pradze,
Warszawie i Wrocławiu.
Obecnie nowoczesny Berlin, a
także land Brandenburgia zachę-

cają Dolny Śląsk do wzajemnej
współpracy, zarówno w gospodarce, edukacji jak również w
turystyce. Warto wykorzystać tę
szansę, bowiem dla mieszkańców Berlina i Brandenburgii przyjazdy na Dolny Śląsk mogą być
bardzo atrakcyjne, zarówno pod
względem gospodarczym jak i
turystycznym. Atrakcją może być
nie tylko stolica Dolnego Śląska,
ale także uzdrowiska w Karkonoszach i na Ziemi Kłodzkiej. To
również dwa Parki Narodowe,
niezliczona ilość zabytkowych
kościołów, pałaców i zamków.
Dolny Śląsk graniczy z Republiką
Czeską na odcinku aż 420 km, to
jest także dodatkowa zachęta do
odwiedzania województwa dolnośląskiego, które jest przyjazne,
a mieszkańcy chętnie goszczą
swoich sąsiadów Czechów i
Niemców. W małych miejscowościach w minionych latach powstawały liczne inicjatywy społeczno-kulturalne, na rzecz przywracania pamięci o niemieckich
korzeniach dziedzictwa kulturowego. Na przykład w Nowej
Rudzie (przed II wojną Neurode),
w której obecnie mieszka 24 tys.
ludzi, dzięki pracy społecznej
mieszkańców zorganizowano
Muzeum prof. Josepha Wittiga
(przedwojennego kronikarza
miasta).
W tym samym mieście wydawany jest od 20 lat miesięcznik polsko-czesko-niemiecki pod nazwą
„Ziemia Kłodzka – Od Kladského
pomezí – Glatzer Bergland”, który promuje inicjatywy współpracy polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej. Istnieje pilna potrzeba
poznawania języka sąsiada, bowiem często bariera językowa
jest już jedyną barierą dzielącą
sąsiednie narody. Młodzież potrafi nawiązywać kontakty, które
owocują przełamywaniem narosłych przez lata złych stereotypów. Jest to ważny kierunek w
rozwoju współpracy mieszkańców Dolnego Śląska, Saksonii,
Berlina i Brandenburgii. Trzeba
konkretnymi inicjatywami pomagać młodzieży rozwijać współpracę zarówno naukową, jak i
turystyczną. Oczywiście bardzo
ważna jest współpraca gospodar-

cza. Polskie przedsiębiorstwa
chętnie współpracują i rozwijają
obustronnie korzystną wymianę.
Obecnie 37% polskiego eksportu trafia do Niemiec. Uważam,
że na tej współpracy mogą skorzystać mieszkańcy sąsiednich
regionów i warto tę szansę wykorzystać.
Przedstawiam (niektóre) aktualnie realizowane przedsięwzięcia
gospodarcze.
Inwestycje drogowe (w trakcie wykonania) na Dolnym
Śląsku:
1. Obwodnica drogowa miasta
Nowa Ruda
W latach 2006-2009 wykonano
dwa pierwsze etapy obwodnicy
(od ronda przy wjeździe do miasta aż do dzielnicy Drogosław).
W kwietniu 2011 roku rozpoczęta została budowa III etapu obwodnicy do miejscowości Ludwikowice Kłodzkie (zakończenie tej
inwestycji planowane jest jesienią 2012 roku).
2. Obwodnica wschodnia Wrocławia: Bielany – Łany – Długołęka (rozpoczęcie 2009 r., planowane zakończenie 2014 r.).
3. Obwodnica drogowa uzdrowiska Szczawno-Zdrój. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w
2010 roku. Zakończenie budowy
nastąpi w 2012 roku.
W 2011 roku oddana zostanie do
ruchu obwodnica autostradowa
Wrocławia, o długości 35 km (na
trasie Magnice – Długołęka). Jest
to bardzo nowoczesna droga w
parametrach autostrady z wielkimi budowlami inżynieryjskimi
(10 węzłów drogowych, wielki
most oraz liczne wiadukty).
Inwestycje, które rozpoczną
się w 2011 roku:
1. Obwodnica Ząbkowic Śląskich
2. Obwodnica wschodnia Wałbrzycha
3. Budowa nowej drogi Świdnica – Żarów – Kostomłoty (do
autostrady A-4).
4. Wykonanie nowej drogi wojewódzkiej na trasie: Dzierżoniów – Łagiewniki oraz dwóch
obwodnic miejscowości Śieniawka i Uciechów (rozpoczęcie budowy w 2011 roku, zakończenie
w 2013 r.).
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Inwestycje drogowe planowane:
1. Obwodnica drogowa Kłodzka
w ciągu drogi krajowej nr 33 i 46
(termin rozpoczęcia budowy jest
bliżej nieznany).
2. Obwodnice drogowe w ciągu
drogi wojewódzkiej dla miast:
Świdnica, Dzierżoniów, Strzegom,
(rozpoczęcie budowy w 2012,
planowane zakończenie w 2014).
Inwestycje kolejowe zrealizowane:
1. Otwarcie linii kolejowej Kłodzko
– Nowa Ruda– Wałbrzych (linia
została uruchomiona w 2008 r.)
2. Otwarcie linii kolejowej Wrocław – Trzebnica (linia uruchomiona w 2009 roku)
3. Otwarcie linii kolejowej Szklarska Poręba – Harrachov (linia
uruchomiona w 2010 roku)
4. Ponadto zakupiono nowe szynobusy (łącznie 20 zestawów).
5. W 2010 roku uruchomiono
także nową linię kolejową (Ścinawka Średnia – Tłumaczów) do
przewozu kamienia z nowego
kamieniołomu w Tłumaczowie
(gmina Radków).
Inwestycje kolejowe planowane:
1. Linia Wrocław – Świdnica (rozpoczęcie budowy w 2011 roku,
zakończenie w 2014 roku), planowane jest przedłużenie tej linii do miejscowości Jedlina
Zdrój.

2. Przedłużenie linii kolejowej z
Tłumaczowa do Broumova, niestety obecnie ta inicjatywa jest
blokowana przez starostę miejscowości Otovice w Republice
Czeskiej.
3. Ponadto w 2011 roku oddane
zostanie do użytku nowe lotnisko we Wrocławiu.
Aktualne problemy na pograniczu polsko-czeskim, szczególnie na Ziemi Kłodzkiej:
1. Już od kilkunastu lat utrzymuje się wysokie bezrobocie (średnio około 25 %), które zostało
zapoczątkowane po 1990 roku w
wyniku likwidacji dużych przedsiębiorstw państwowych, przede
wszystkim Kopalni Węgla Kamiennego w Nowej Rudzie,
gdzie zlikwidowano ponad 6 tys.
stałych miejsc pracy i Wałbrzychu
oraz zamknięcie licznych zakładów tekstylnych, np. w Nowej
Rudzie, Walimiu i Bielawie. Zlikwidowane zostały także zakłady radiowe „Diora” w Nowej
Rudzie, Dzierżoniowie i w Świdnicy.
2. Ciągły odpływ ludzi, którzy
chcą pracować w innych częściach Polski oraz za granicą, np.
w ciągu 12 lat z terenu Powiatu
Kłodzkiego wymeldowanych zostało (na stałe) prawie 20 tys.
osób).

KALENDARZ MUZEALNY
19 kwietnia 2011 r. godz. 18.00

Gwiazdy jutra
Polsko-czeski koncert w wykonaniu uczniów PSM I stopnia w
Kłodzku i ZUŠ w Jablonné nad Orlicí.
***
27 kwietnia 2011 r. godz.17.00
Wykład prof. dr hab. Tadeusza Marczaka pt. Poczdam dzisiaj –
refleksje po 63. latach od włączenia Ziem Zachodnich i Północnych do
państwa polskiego
Tadeusz Marczak – historyk, geopolityk, kierownik Zakładu Studiów nad Geopolityką Uniwersytetu Wrocławskiego.
***
29 kwietnia 2011 r. godz. 17.00

Homo sapiens presents
Zapraszamy na wernisaż wystawy fotograficznej Homo sapiens
presents Małgorzaty Olejniczak. Wystawa będzie traktować o człowieku i jego miejscu w świecie.
Małgorzata Olejniczak jest absolwentką Akademii Muzycznej w
Warszawie, podróżniczką oraz fotografem. W 2010 r. wydawnictwo Pascal wydało album z serii „Japonia. Wyprawy marzeń” z fotografiami i komentarzem artystki, związanej również z ziemią kłodzką.
Jest ona bowiem właścicielką pensjonatu Terra Sudeta w Goworowie, miejsca, w którym prezentuje swą kolekcję przedmiotów materialnej kultury japońskiej.

3. Małe zainteresowanie inwestorów polskich i zagranicznych
uruchomieniem nowych zakładów na terenie przygranicznym.
Pomimo, że przed kilkunastu laty
powstały tzw. Specjalne Strefy
Ekonomiczne, do tej pory w
Nowej Rudzie i w Kłodzku powstało zaledwie kilkaset nowych
miejsc pracy. Inwestorzy wybierają przeważnie pod inwestycje tereny położone blisko autostrady.
4. Ponadto na terenie Powiatu
Kłodzkiego nie rozwiązano problemu składowania i utylizacji
odpadów komunalnych, ten największy w Polsce powiat ziemski nie posiada zakładu utylizacji
odpadów komunalnych. Nie został także wdrożony system segregacji i wykorzystania odpadów wtórnych.
5. Również jedną z przyczyn słabego rozwoju gmin Ziemi Kłodzkiej jest ciągle duże zanieczyszczenie powietrza (największe w
Nowej Rudzie, Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej). Główną przyczyną
zatrucia powietrza jest brak powszechnej gazyfikacji i ciągłe palenie słabym gatunkowo węglem
w piecach domowych i w małych
kotłowniach, jest to także związane ze słabą sytuacją finansową
mieszkańców.

6. Warto wskazać na bardzo zły
stan dróg powiatowych, których
na Ziemi Kłodzkiej mamy aż 700
km, prawie 90 procent tych dróg
jest w bardzo złym stanie technicznym.
7. Poważnym problemem jest
także bardzo wysokie zadłużenie
samorządów lokalnych, przede
wszystkim gmin i powiatów.
Może to powodować zahamowanie dalszego rozwoju gmin
przygranicznych.
8. W powiecie kłodzkim ciągle
dużym problemem jest wysokie
zadłużenie szpitala powiatowego
w Kłodzku. W tym powiecie było
przed kilku laty aż pięć Samodzielnych Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej. Po restrukturyzacji stworzono jeden duży
Szpital Powiatowy, ale problemy
finansowe są trudne do rozwiązania i w bliskiej przyszłości ten
problem pozostanie.
Ciekawymi inicjatywami są lokalne programy rewitalizacji zabytkowych centrów między innymi
Nowej Rudy i Kłodzka. Gminy te
skorzystały z możliwości otrzymania dotacji UE, przyznawanych przez Samorząd Województwa i już wkrótce będzie
można zauważyć pierwsze efekty odnowionego centrum Nowej
Rudy, Kłodzka i innych miast.
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Seliger Gerhard Hirschfelder hat als Jugendseelsorger der Grafschaft Glatz offen in einber Predigt in Habelschwerdt gegen das Regime des Nationalsozialismus Stellung genommen mit dem bekannten Wort: „Wer der Jugend den Glauben aus dem Herzen reißt, ist
ein Verbrecher“. Das hat ihm nicht nur Gefängnis, sondern auch den
Tod im KZ Dachau gebracht.
Herr Pfarrer Romuald Brudnowski aus Tscherbeney (Czermna)
hat zum Gedenken an seinen 60. Todestag gesagt:
Kaplan Gerhard Hirschfelder ist ein Deutscher, aber wenn er selig gesprochen wird, gehört er uns allen. Im Gebet um die Seligsprechung beten wir, dass er uns helfe, dass Deutsche, Polen und Tschechen den Weg zueinander finden und gemeinsam am Aufbau Europas im christlichen Geiste mitwirken.
Das mag durch diesen Kreuzweg in drei Sprachen Wirklichkeit
werden.
Darum lasst uns beten!
Franz Jung, Prälat
Visitator für Gläubige aus der Grafschaft Glatz

Seliger
K aplan Ger
har
d Hirschf
elder
Gerhar
hard
Hirschfelder
Geboren am 17. Februar 1907 in Glatz
geweiht 31. Januar 1932 in Breslau
für die Grafschaft Glatz/Erzdiözese Prag,
Kaplan in Grenzeck 1932-1939
Kaplan in Haberschwerdt
und Diözesanjugendseelsorger ab 1939,
verhalten am 1. August 1941,
gestoeben am 1. August 1942
als Märtyrer im KZ Dachau.

Błogosła
wion
y
Błogosławion
wiony
Ksiądz Ger
har
d Hirschf
elder
Gerhar
hard
Hirschfelder
urodzony 17. 02. 1907 r. w Kłodzku (Glatz)
wyświęcony 31. 01. 1932 r. we Wrocławiu (Breslau)
aresztowany 1. 08. 1941 r.
w Bystrzycy Kłodzkiej (Habelschwerdt)
zmarł 1. 08. 1942 r.
w obozie koncentracyjnym Dachau
pochowany w Kudowie-Zdroju-Czermnej
beatyfikowany 19 IX 2010 r. w Münster

Blohosla
ve n
y
Blohoslav
ny
har
d Hirschf
elder
K aplan Ger
Gerhar
hard
Hirschfelder
narozen 17. února 1907 v Kladsku
wysvěcen 31. ledna 1932 ve Vratislavi
pro hrabstvi kladské (Pražska arcidiecese)
zemřel 1. srpna 1942
v koncentračním táboře Dachau

Jego prochy zmieszane zapewne z prochami innych Męczenników Dachau od 1942 roku spoczywają na cmentarzu przykościelnym w Kudowie Zdroju – Czermnej. Tam posługiwał przez 7-lat
jako młody kapłan od święceń w 1932 r. Bezgraniczna wierność
Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi, a nade wszystko charyzmatyczna troska o młodzież zawiodła go w 1941 r. do więzienia w Kłodzku. Potem obłąkańczy nazizm wyznaczył mu kierunek Dachau.
Wierny do końca oddał życie Bogu 1 sierpnia 1942 r. Zamęczone
ciało, na wzór ofiary całopalnej, spłonęło w obozowym krematorium. Gdyby przewidziano, że za ponad pół wieku rozpocznie się
proces beatyfikacyjny Ks. Hirschfeldera, zabezpieczonoby pochowane w Czermnej prochy. A tak zmieszały się z ziemią cmentarza,
na którym ongiś sam grzebał zmarłych.
Resztki z trumny oraz ziemia użyźniona jego prochami spoczywają teraz w urnie pod nagrobną płytą.
Jednoczący się z trudem nasz kontynent potrzebuje prawdziwych
bohaterów niepodważalnych wartości, warujących u korzeni chrześcijańskiej Europy. Takim jest bł. ks. Gerhard Hirschfelder.
Bp Ignacy Dec
Świdnica

Kaplan Gerhard Hirschfelder był celým srdcem knézem a především duchovním vůdcem mládeže. Veškeré síly nasadil pro mládež v
Klaském hrabství. Kaplan Hirschfelder je velkým příkladem a svědectvím křesťanského nasazení pro jedinečné hodnoty jako jsou pravda, svoboda nebo lidskost v dobý nacistického teroru. Staří lidé z
Kladska, kteří žijí v severní části naší diecéze o něm hovoří s velkým
uzánim a úctou.
Gerhard Hirschfelder se mi jeví jako model pravého kněze pro
nás i dnes v 21. století, především pro mladé lidi a mladé kněze. Je
vzorem lidského přístupu a chování.
Mons. Dominik Duka OP
Hradec Kralove
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Droga Krzy¿owa / Kreuzweg-Gebete / Køízová
ø
cesta
Christus, mein Heiland! Ehe Dein Leiden
begann, gingst Du mit Deinen Aposteln auf
den Ölberg. Doch Zeugen Deines Leidens
sollten nur drei von ihnen sein. Drei Worte
sprachst Du zu ihnen: „Bleibet hier! Wachet!
Betet!” Auch ich bin augenblicklich von Dir
auserwählt zu leiden. Herr, ich danke Dir
dafür. Weil es Dein Wille ist, will ich am Orte
des Leidens bleiben, solange du willst. Wachen will ich als treuer Wächter mit starker
Tapferkeit, beten will ich mit Dir: „Herr, laß
diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht
mein, sondern Dein Wille geschehe!” Zu dieser Aufgabe als Wächter will ich mir Kraft
holen in Deinem Kreuzweg. Herr, stärke
mich und alle Kreuzträger mit Deiner
Tapferkeit!

Chryste, mój Zbawicielu! Przed swoją
męką poszedłeś z Apostołami na Górę
Oliwną. Tylko trzech z nich miało być świadkami Twojego cierpienia. Powiedziałeś do
nich: „Zostańcie tu, czuwajcie ze mną i módlcie się”. Ja również jestem wybrany przez
Ciebie, aby cierpieć. Panie, dziękuję Ci za to.
Taka jest Twoja wola, dlatego chcę pozostać
na miejscu cierpienia, jak długo zechcesz.
Chcę czuwać jak wierny strażnik i modlić się
wraz z Tobą.
„Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten
kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja
niech się stanie”. Do służenia Tobie chcę zaczerpnąć sił z Twojej Drogi Krzyżowej. Panie, umocnij mnie oraz wszystkich niosących
krzyż swoją odwagą.

Kriste, můj Spasiteli! Dříve než započalo
tvé utrpení, šel jsi se svými apoštoly na Olivovou horu. Však svědky tvého hoře měli
být jen tři z nich. Tři slova jsi jim řekl:
„Zůstaňte, bděte, modlete se”. Rovněž já
jsem byl tebou vyvolen, abych trpěl. Pane,
děkuji ti za to. Protože je to tvá vůle, chci
zůstat na místě utrpení tak dlouho, jak
chceš. Bdít chci pozorně, jako věrný strážce
a modlit se s tebou: „Pane, odejmi ode mne
tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se
staň”. K tomuto úkolu strážce chci čerpat
sílu z tvé křížové cesty. Posilni mě a všechny nositele křížů svou statečností.

1. Jesus wir
d zum TTode
ode vver
er
ur
wird
erur
urtt eilt
Als der grimmige Haß der Pharisäer gegen Dich dem Pilatus das Todesurteil auf die
Lippen zwingt, schweigst Du, Heiland der Welt. Du weißt es, der Vater will es so;
drum brichst Du nicht verzweifelt zusammen, sondern sprichst auch hier ein tapferes:
„Vater, Dein Wille!” Christus, gib mir die Tapferkeit, in jedem Leid so zu sprechen wie Du!

S t a ccja
ja I. PPan
an Jezus sskk azan
azanyy na śmierć
Zawzięta nienawiść faryzeuszy przeciwko Tobie zmusza Piłata do wydania wyroku
śmierci. Ty milczysz, Zbawicielu świata. Wiesz, że taka jest wola Ojca. Nie załamujesz się w rozpaczy, ale mówisz odważnie: „Ojcze, Twoja wola!”. Chryste, daj mi
taką odwagę, abym w każdym cierpieniu mówił tak jak Ty: „Jednak nie moja wola,
lecz Twoja niech się stanie”.

I. PPan
an Je
žíš odsouz
en k smr
ti
Ježíš
odsouzen
smrti
Když tě krutá zášť farizeů vydává Pilátovi k potvrzení trestu smrti, ty Spasiteli světa
mlčíš. Víš, že je to Otcova vůle. Nezlomí tě to a i teď pravíš: „Buď vůle tvá”. Kriste,
dej mi sílu, abych statečně mluvil v každém utrpení jako ty.

2. Jesus nimmt das Kr
euz auf seine Schult
er
Kreuz
Schulter
ernn
Wie ein Verbrecher mußt Du, Christus, Dein Kreuz selbst tragen. Mit echt männlicher
Tapferkeit nimmst Du es auf Dich. Lehre mich, nicht zusammenzubrechen, wenn ein
Kreuz mir aufgeladen wird. Dir nachfolgen heißt ja, nicht bloß sein Kreuz auf sich
nehmen, sondern es tapfer tragen. Herr, hilf mir dazu mit Deiner Gnade!

S t a ccja
ja II. PPan
an Jezus bier
zyż na sw
o je rramiona
amiona
bierzz e Kr
Krzyż
swo
Jak przestępca, musisz Chryste nieść swój krzyż. Z prawdziwie męską odwagą
bierzesz go na ramiona. Naucz mnie nie załamywać się, kiedy i mnie krzyż będzie
przygniatał. Naśladować Ciebie, to nie znaczy jedynie wziąć krzyż na swoje
ramiona, ale również odważnie go nieść. Panie, dopomóż mi Twoją łaską!

II. PPan
an Je
žíš ber
íž
Ježíš
beree na sebe kř
kříž
Jako zločinec máš, Kriste, sám nést svůj kříž. S pravou mužskou statečností ho bereš
na svá bedra. Nauč mě, abych neklesl pod tíhou kříže. Následovat tebe, neznamená
jen vzít kříž, ale statečně donést. K tomu mi Pane pomoz svou milostí.
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3. Jesus fällt das ers
er dem Kr
euz
erstt e Mal unt
unter
Kreuz
euzee
Mit starkem Willen hast Du, Christus, das Kreuz auf Dich genommen; doch es drückt
Dich zu Boden. Weil aber Dein Wille stark war, stehst Du wieder auf, trägst das
Kreuz weiter aus Liebe zu uns. Herr, mach unseren Willen zum Kreuztragen ganz
stark, damit wir wieder aufstehen, wenn wir einmal gefallen sind!

S t a ccja
ja III. PPan
an Jezus pier
w szy rraz
az upada pod Kr
zyż
pierw
Krzyż
zyżee m
Odważnie przyjąłeś, Chryste, krzyż na swoje ramiona, lecz on przygniata Cię do
ziemi. Z silną wolą powstajesz i niesiesz go dalej, z miłości ku nam. Panie, daj nam tę
niezłomną wolę do niesienia krzyża, abyśmy po upadku znów mogli powstać!

III. PPan
an Je
žíš padá pr
vně pod kř
íž
Ježíš
prvně
kříž
ížee m
Odvážně bereš na sebe Kriste svůj kříž, ale on tě tlačí k zemi. Protože však tvá vůle
je silnější, vstaneš a neseš jej dál z lásky k nám. Pane, učiň silnou naši vůli,abychom
unesli kříž a opět vstali, i když jsme jednou klesli.

4. Jesus begegne
er
begegnett seiner Mutt
Mutter
Jesus, Du wolltest, daß auch Deine Mutter Zeuge Deines Leidens wurde. Nicht Du
wolltest eine Hilfe haben, sondern wir sollten uns im Kreuztragen durch ihre Nähe
getröstet fühlen. Sie sollte als Leidträgerin uns Menschen im Leid verstehen lernen.
Himmlische Mutter, steh Du mir zur Seite, wenn das Kreuz auf meinen Schultern liegt!

S t a ccja
ja IV
an Jezus ssp
p oott y kka
a sw
o ją Matk
IV.. PPan
swo
Matkęę
Jezu, Ty chciałeś, żeby Twoja Matka była świadkiem Twojego cierpienia. Ty nie
potrzebowałeś jej obecności. To my potrzebujemy, niosąc krzyż, czuć się Jej
obecnością pocieszeni. Ona, pogrążona w smutku, uczy nas jak przyjąć cierpienie.
Matko Niebieska, bądź przy mnie, kiedy włożą krzyż na moje ramiona!

IV
an Je
žíš po
tkáv
á sv
ou matk
V.. PPan
Ježíš
potkáv
tkává
svou
matkuu
Ježíši, tys chtěl, aby i tvá matka byla svědkem tvého utrpení. Tys nepotřeboval
pomoci, ale abychom my unesli kříž, potřebujeme útěchu tvé matky. Matko bolestná,
nauč nás trpět. Nebeská Matko, stůj při mně, když mě kříž tíží.

5. Simon hilf
euz tr
agen
hilftt Jesus das Kr
Kreuz
tragen
Vielleicht hat die Mutter den Simon zu Hilfe gerufen, vielleicht ist es auch in meinem
Leid die Gottesmutter, die mir den leidenden Heiland zu Hilfe ruft. Mutter, gib mir
gewaltige Kraft und starken Willen, daß ich Dich nicht enttäusche, sondern als
wahrer Christ dem Heiland das Kreuz tragen helfe!

S t a ccja
ja V
yr
ene
jczyk pomaga nieść Kr
zyż PPanu
anu Jezuso
wi
V.. Szymon C
Cyr
yrene
enejczyk
Krzyż
Jezusow
Może to Matka Boża wezwała Szymona do pomocy. Może i w moim cierpieniu
wzywa Zbawiciela, żeby mi dopomógł. Matko, daj mi silną wolę i wytrwałość, żebym
Cię nie zawiódł, lecz jak prawdziwy chrześcijanin pomógł Chrystusowi nieść krzyż!

V. Šimon pomáhá Je
žíši nés
ti kř
íž
Ježíši
nésti
kříž
Možná, že matka zavolala Šimona na pomoc. Možná, že i v mém utrpení mi Matka
Boží volá na pomoc trpícího Spasitele. Matko, dej mi obrovskou sílu a pevnou vůli,
abych tě nezklamal, ale jako pravý křesťan pomohl Spasiteli nésti kříž.
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6. V
er
onik
a rreicht
eicht Jesus das Schw
eißtuch
Ver
eronik
onika
Schweißtuch
Eine Frau mit schwachen Kräften, aber starkem Willen hilft Dir, Christus, mit einem
kleinen guten Werk; doch reicher Lohn wird ihr zuteil. Christus, laß mir den Mut zum
Kreuztragen nicht sinken! Der schönste Lohn wäre mir die Rettung der Seelen. Lohne
auch alle, die durch Gebet und sonstige Liebe mir helfen, das Kreuz zu tragen, mit
reichem Lohne!

S t a ccja
ja VI. Święt
a W
er
onik
a ocier
a tw
ar
anu Jezuso
wi
Święta
Wer
eronik
onika
ociera
twar
arzz PPanu
Jezusow
Słaba Kobieta z silną wolą pomaga Ci, Chryste, drobnym uczynkiem i otrzymuje
bogatą zapłatę. Chryste, pomóż mi nie tracić odwagi w dźwiganiu krzyża. Najpiękniejszą zapłatą dla mnie będzie ratowanie cierpiących ludzkich dusz. Wynagródź
również wszystkim tym, którzy przez modlitwę oraz uczynki miłosierdzia pomagają
mi w niesieniu krzyża!

VI. V
er
onik
a podáv
á PPanu
anu Je
žíši rrouš
ouš
Ver
eronik
onika
podává
Ježíši
ouškk u
Slabá žena, ale se silnou vůlí prokazuje tobě, Kriste, dobrý skutek. Za to ji čeká
bohatá odměna. Kriste dej, aby neklesala moje odvaha pod tíhou kříže. Největší
odměnou by mi bylo spasení duší. Odměň bohatě také všechny, kteří mi modlitbou a
láskou pomáhají nésti tento kříž.

7. Jesus fällt das zw
eit
er dem Kr
euz
zweit
eitee Mal unt
unter
Kreuz
euzee
Christus, die Menschen haben versucht, Dir den Kreuzweg zu erleichtern; doch bald
fällst Du wieder hin. Menschenhilfe ist nichts, wenn Gott nicht hilft. Und so flehe ich zu
Dir, kreuztragender Heiland, hilf Du mir, sonst breche ich zusammen und werfe das
Kreuz weg. Aber seit Du das Kreuz getragen, ist kein Leidträger ohne Deine Hilfe.

S t a ccja
ja VII. PPan
an Jezus upada dr
ugi rraz
az pod Kr
zyż
drugi
Krzyż
zyżee m
Chryste, ludzie próbowali ulżyć Ci w niesieniu krzyża, lecz znów upadasz. Pomoc
ludzka na nic się nie zdaje, jeżeli Bóg nie pomoże. Dlatego błagam Cię, Zbawicielu,
pomóż mi, bo inaczej załamię się i odrzucę Twój krzyż. A przecież od chwili
niesienia przez Ciebie krzyża nie ma żadnego cierpiącego bez Twojej pomocy.

VII. PPan
an Je
žíš klesá podr
uhé pod kř
íž
Ježíš
podruhé
kříž
ížee m
Kriste, lidé se pokoušeli ulehčit ti tvou křížovou cestu, a přece opět klesáš. Lidská pomoc
není ničím, když nepomáhá Bůh. Proto tě úpěnlivě prosím, pomoz mi, jinak se zhroutím
a odhodím tento kříž. Ale od té doby, co tys nesl svůj kříž, není trpících bez tvé pomoci.

8. Jesus rrede
ede
einenden FFrr auen
edett mit den w
weinenden
Auf Deinem Kreuzweg, Christus, sorgst Du Dich noch um andere leidende Menschen.
So muß auch ich, Dein Nachfolger, ganz selbstlos werden, will in meinem Leid auch
der anderen gedenken, die vielleicht noch viel schwerere Kreuze tragen als ich. Herr,
erbarme Dich ihrer, gib auch ihnen Trost und Kraft!

S t a ccja
ja VIII. PPan
an Jezus pociesza płaczące nad nim nie
wias
niewias
wiastt y
Na swojej Drodze Krzyżowej troszczysz się, Chryste, o innych cierpiących. Ja, Twój
naśladowca, zupełnie bezinteresownie muszę pamiętać w moim cierpieniu o wszystkich tych, którzy jeszcze więcej cierpią niż ja. Panie, zmiłuj się nad nimi, udziel także
pociechy i pomocy tym, którzy jej potrzebują!

VIII. Jer
uzaléms
ké žžee nnyy pláčí nad PPanem
anem Je
žíšem
Jeruzaléms
uzalémské
Ježíšem
Kriste, na tvé křížové cestě se staráš ještě o jiné trpící. Tak i já, tvůj následovník, se
musím stát zcela nesobeckým. Chci vzpomenout ostatních, kteří třeba nesou mnohem
těžší kříže než já. Pane, smiluj se nad nimi. Dej jim sílu a útěchu.
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9. Jesus fällt zum dritt
en Mal unt
er dem Kr
euz
dritten
unter
Kreuz
Kurz vor dem Ziele drückt Dich, kreuztragenden Christus, das Kreuz nochmals zu Boden.
Alle Kräfte scheinen Dir entschwunden zu sein; doch du willst dein Opfer vollenden,
willst nicht liegen bleiben, sondern uns noch größere Liebe zeigen. Herr, mach immer
mich bereit, aus Liebe zu Dir und den Seelen noch mehr zu leiden, wenn du es willst!

S t a ccja
ja IX. PPan
an Jezus upada tr
az pod Kr
zyż
trzz eci rraz
Krzyż
zyżee m
Krótko przed celem znów powala Cię krzyż, który dźwigasz, Chryste. Już trzeci raz
krzyż ten przygniata Cię do ziemi. Zdaje się, że opuściły Cię wszystkie siły. Jednak
chcesz swoją ofiarę wypełnić do końca, a nam okazać jeszcze większą miłość.
Panie, uczyń mnie zawsze gotowym, z miłości ku Tobie i ludziom, jeszcze więcej
cierpieć, jeżeli taka Twoja wola.

IX. PPan
an Je
žíš klesá po
tř
íž
Ježíš
potř
třee tí pod kř
kříž
ížee m
Krátce před cílem tě tíha kříže opět tlačí k zemi. Zdá se, že tě opouštějí všechny síly.
Ty však chceš svou oběť dokončit. Nezůstáváš ležet, ale chceš nám ještě projevit větší
lásku.

10. Jesus wir
d seiner Kleider ber
aubt
wird
beraubt
Endlich darfst Du den Kreuzesbalken ablegen, aber es kommen neue Leiden. Man
nimmt Dir Deine Kleider. Doch Deine Würde als Gottessohn und Erlöser, Deine
Königswürde kann Dir niemand nehmen, auch wenn Du nackt unter Verbrechern
stirbst. Herr, wenn man mir auch meine äußere Ehre nimmt, ich bleibe doch Kind
Gottes, Kämpfer Gottes, Priester Gottes, das kann mir niemand nehmen. Laß mich
dessen froh bleiben in allem Leid!

S t a ccja
ja X. PPan
an Jezus obnażon
obnażonyy z szat
Nareszcie możesz odłożyć krzyż, ale przychodzą nowe cierpienia. Obnażają Cię z
szat. Jednak Twojej godności Syna Bożego i Zbawiciela, Twojej królewskiej godności nikt Ci zabrać nie może, nawet jeżeli obnażony umierasz pośród przestępców.
Panie, jeśli i mnie pozbawią zewnętrznej godności, pozostanę przecież dzieckiem
Bożym, bojownikiem Bożym, Kapłanem Bożym. Tego nikt mi zabrać nie może!

X. PPan
an Je
žíš je zba
ého rroucha
oucha
Ježíš
zbavv en sv
svého
Konečně můžeš odložit těžký kříž. Přicházejí však nová muka. Jsi zbaven ošacení,
ale tvou vážnost, Syna Božího a Spasitele, tvou královskou důstojnost ti nikdo
nemůže vzít, i když zemřeš nahý mezi zločinci. Pane, i když mi vezmou moji vnější
čest, přece zůstanu tvým dítkem, bojovníkem Božím, knězem Božím. To mi nikdo
nemůže vzít. Potěš mě v tomto utrpení.

11. Jesus wir
d an das Kr
euz genagelt
wird
Kreuz
Das Kreuz soll Dein Sterbebett werden, von dem Du nicht mehr loskommst, bis Du
Deine Seele in die Hände des himmlischen Vaters gegeben hast. So sind auch wir
Christen, und besonders wir Priester mehr oder weniger ans Kreuz geheftet. Laß mich das

S t a ccja
ja XI. PPan
an Jezus do Kr
zyża pr
zybit
Krzyża
przybit
zybityy
Krzyż ma stać się Twoim łożem śmierci, od którego nie możesz się uwolnić, dopóki nie
oddasz swojej duszy w ręce Ojca Niebieskiego. My, chrześcijanie, a szczególnie my,
kapłani, jesteśmy mniej lub więcej do krzyża przywiązani. Pozwól mi pamiętać o tym
w chwilach, kiedy przyjdą nowe cierpienia i dodaj mi sił, bym wytrwał pod krzyżem!

XI. PPan
an Je
žíš je př
ibit na kř
íž
Ježíš
přibit
kříž
Kříž se stává tvým smrtelným ložem, kterého se již nezbavíš, pokud svou duši
neodevzdáš do rukou nebeského Otce. Tak jsme my, křesťané, a obzvláště my,
kněží, více či méně připoutáni na kříž. Nechť si to vždy uvědomuji, přijdou-li nová
utrpení. Dej mi statečnost, abych vydržel pod křížem.
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12. Jesus sstir
tir
bt am Kr
euz
tirbt
Kreuz
euzee
Drei schwere Stunden hängst Du am Kreuze, ehe Dich der Tod erlöste. Du hättest die
Macht gehabt, ihn eher zu rufen, doch Du wolltest Deine Liebe uns zeigen bis aufs
Letzte. So laß auch mich im Leid ausharren, bis der Vater mich davon befreit! Erst
dann wird auch mein Leid eine Freude sein für Dich, eine rechte Buße für meine
Sünden und eine Dir wohlgefällige Sühne für die Sünden der anderen. Herr, gib mir
die Kraft und guten Willen bis zum Letzten!

S t a ccja
ja XII. PPan
an Jezus umier
a na Kr
zyżu
umiera
Krzyżu
Trzy okrutne godziny wisisz na krzyżu, zanim śmierć Cię uwolni. Mogłeś prędzej
śmierć przywołać. Chciałeś nam jednak okazać Twoją miłość do końca. Pomóż mi
wytrwać w cierpieniach, aż mnie Ojciec od nich uwolni! Dopiero wówczas moje
cierpienie będzie radością dla Ciebie, prawdziwą pokutą za grzechy moje i innych
ludzi. Panie, daj mi siły, bym wytrwał aż do końca!

XII. PPan
an Je
žíš umír
á na kř
íži
Ježíš
umírá
kříži
Tři těžké hodiny visíš na kříži, než tě smrt vysvobodí. Měl jsi moc ji dříve přivolat, ale
tys svou lásku k nám chtěl prokázat až do konce. Dej, ať i já vytrvám v tomto utrpení,
než mě vysvobodí Otec. Teprve potom se stane mé utrpení pro tebe radostí, pokáním
za své hříchy i uspokojivým smířením za hříchy jiných. Pane, dej mi sílu a dobrou vůli
až do konce.

13. Jesus wir
d vvom
om Kr
euz
wird
Kreuz
euzee abgenommen
Nur ein Apostel hat unter dem Kreuze ausgehalten und einige fromme Frauen,
darunter Du, heilige Gottesmutter Maria. So hilf auch mir, unter dem Kreuze
aushalten, und steh mir bei, wenn einst meine Sterbestunde kommt. Schmerzensmutter, mache mich tapfer, jedes Kreuz zu tragen; denn Du wirst mir auch tragen helfen!

S t a ccja
ja XIII. PPan
an Jezus zd
zyża
zdjj ęt
ętyy z Kr
Krzyża
Tylko jeden z Apostołów i kilka pobożnych kobiet wytrwało pod krzyżem. Wśród
nich i Ty, Matko Boża. Pomóż i mi wytrwać pod krzyżem. Nie opuszczaj mnie, kiedy
nadejdzie godzina mojej śmierci. Matko Bolesna, uczyń mnie odważnym znieść
każde cierpienie, pomóż mi w dźwiganiu krzyża!

XIII. PPan
an Je
žíš sňat z kř
íž
Ježíš
kříž
ížee
Jen jediný apoštol vydržel pod křížem a několik zbožných žen, mezi nimi ty, Marie
Matko Boží. Pomoz i mně vydržet pod křížem a stůj při mně, když jednou přijde i má
hodina smrti. Matko bolestná, učiň mě statečným, abych unesl každý kříž, vždyť i ty
mi ho pomůžeš nést.

14. Der Leichnam Jesu wir
d in das Gr
ab gelegt
wird
Grab
Dein Leichnam, Christus, wird ins Grab gelegt, wo Du uns Dein heiliges Antlitz auf
das Linnen zeichnest, das fromme Hände über Dich breiten. Bald aber kommst Du
aus dem Grabe als Sieger hervor. Heiland, laß es mich stets als Trost empfinden, daß
hinter jedem Leid wieder einmal die Freude kommt, hinter jeder Verdemütigung die
Erhöhung! Mache mich tapfer, bis dahin auszuhalten!

S t a ccja
ja XIV
an Jezus złożon
obu
XIV.. PPan
złożonyy do gr
grobu
Twoje martwe ciało, Chryste, złożono do grobu. Zostawiłeś nam swoje święte
Oblicze na płótnie, którym Cię pobożne ręce owinęły. Wkrótce jednak powstaniesz
z grobu jako Zwycięzca. Zbawicielu, pozwól mi ciągle jako pociechę odczuwać, że
po każdym cierpieniu nastąpi radość, a po każdym upokorzeniu wywyższenie!
Uczyń mnie odważnym znieść wszystko!

XIV
an Je
žíš polo
obu
XIV.. PPan
Ježíš
položž en do hr
hrobu
Tvé mrtvé tělo, Kriste, je dáno do hrobu, kde do plátna, kterým tě zbožné ruce
přikryly, otiskuješ svou zbožnou tvář. Brzy však vyjdeš z hrobu jako vítěz. Spasiteli,
nechť mi je útěchou, že po každém utrpení přijde radost, po každém pokoření
povýšení. Dej mi statečnost, abych vše vydržel.
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Ks. prof. Tadeusz Fitych

MISTYKA ANIO£A ŒL¥ZAKA
A RELIGIJNA ODNOWA ŒL¥SKA
Obecnie powszechnie wiemy,
że Jan Paweł II Wielki był mistykiem. To jego intymna osobowa
przyjaźń z Trójjedynym Bogiem
była źródłem bezgranicznej miłości do każdego narodu, religii,
kultury i człowieka, a z drugiej
„siłą napędową” jego tytanicznej
posługi pasterskiej i intelektualnej. Na progu trzeciego tysiąclecia, miał on odwagę zaproponować mistyczną przyjaźń z Bogiem
wszystkim ochrzczonym, zachęcając do bycia prawdziwymi
uczniami – „Wypłyń na głębię”
«Duc in altum» (Łk 5, 4; zob.
m.in. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, 4 lutego
2001 r.). W wieku XVII analogiczną propozycję sformułowano
w opactwie krzeszowskich cystersów. W szerokim kręgu Ślązaków reprezentujących różne
powołania, przeżywano syntezę
mistyki Kościoła zachodniego ze
św. Bernardem z Clairvaux, św.
Teresą z Avila i św. Janem od
Krzyża na czele. Pokłosiem tego
była nie tylko „Śląska Sykstyna”
kościół bracki pw. Św. Jozefa, ale
także liczny kompleks malej architektury sakralnej oraz wielonakładowe traktaty ascetyczne i
modlitewniki brackie. Odnowiony kompleks krzeszowskiego
opactwa cystersów i dzisiaj w
przekonywujący spos/b mówi
nam z mocą; „Duszą kultury jest
kultura duszy”.
W sytuacji umacniającej się
konfrontacji cywilizacji życia z
cywilizacją śmierci, słowo mistyka często bywa rozumiane na
różny i zrelatywizowany sposób,
a przy tym należy jednak do lingwistycznego skarbca współczesnej mody, często otwieranego
przez dziennikarzy i filozofów
oraz zwolenników ezoteryki i
gnozy, to jednak u genezy podjętego tematu stoją racje diametralnie różne. Stanowi o nich między innymi intencja przypomnienia współczesnym Ślązakom
krzeszowskiej wersji „duc in altum” z wieku XVII.
Mistyka chrześcijańska, o której obszerniej powiemy poniżej,
jest niczym innym jak tylko zdrowym i osobowym przeżywaniem
trynitarnej istoty chrześcijańskie-

go życia udzielonego wiernym na
chrzcie św. Nic dziwnego, że była
ona stylem i dynamiką życia
większości założycieli zakonnych
(stała także u genezy powstawania i profilowania się nowych
wspólnot) i świętych, czyli chrześcijan w pełni zrealizowanych. Co
więcej, po raz pierwszy w historii Kościoła możemy powiedzieć,
że papież Jan Paweł II nie tylko
był mistykiem, ale w kategoriach
mistyki przeżyciowej diagnozował duchową kondycję uśpionej
Europy, określając ją terminem
kolektywnej nocy duchowej (Segowia 4 XI 1982 r.) i w ten sposób,
pośrednio wskazywał na mistykę (trynitarny dialog miłości) jako
drogę wyjścia z kryzysu. Kolejny
raz dał temu wyraz m.in. w swojej książce – „Przekroczyć próg
nadziei” (2005). Słowiański papież napisał: „Mistyka chrześcijańska budowała i buduje chrześcijaństwo w tym, co najbardziej istotne. Buduje Kościół jako wspólnotę
wiary, nadziei i miłości. Buduje cywilizację zachodnią z jej pozytywnym odniesieniem do świata”.
Przed pięcioma wiekami kiedy w zderzeniu kultury średniowiecza i renesansu rodził się w
Europie nowy paradygmat kultury, w osobie Marcina Lutra
(1483–1546) skupiło się wiele
twórczych, ale zarazem negatywnych (bowiem jednostronnych) tendencji. Na płaszczyźnie
religijnej, z jednej strony wysuwał on postulat niewidzialnego
kościoła duchowego, czyli nowej
eklezjologii (który szybko okazał
się mitem), radykalnie przeciwstawnej do katolickiej wizji Kościoła, a z drugiej wykluczył sens
istnienia życia wspólnotowego
opartego na radach ewangelicznych, tzn. bractw i życia zakonnego (por. Konfesja Augsburska
art. XX i XXVII).
W konsekwencji niezrealizowany przez samego Lutra w protestantyzmie w XVI ani w XVII
w. postulat jakby swego rodzaju
upowszechnienia w formie reformacji devotio moderna, którą Luter był osobiście zainteresowany,
a u podstaw której znajdowała się
mistyka św. Bernarda z Clairvaux,
już w XVI w. znalazł żywy od-

(cz. 1)

dźwięk w wielu zakonach (jezuici, kapucyni, oratorianie) i wspólnotach Kościoła Katolickiego. To
w znacznej mierze tłumaczy fakt,
że w najnowszych podręcznikach
historii Kościoła w charakterystyce kontrreformacji, kategoria
mistyki stanowi jeden z kilku najważniejszych faktorów w realizacji reform potrydenckich i duchowego odrodzenia Kościoła obok
odnowionego życia zakonów i
dyplomacji papieskiej zogniskowanej na tridentinum.
W nieco innym okresie czasowym i na inną skalę istotna rola
mistyki uwidoczniła się w procesie odnowy życia religijnego na
Śląsku w XVII w.. Również i w
tym przypadku aktualne okazało
się adagium pochodzące ze starożytności chrześcijańskiej i głoszące, że „duszą kultury jest kultura duszy”. Po ogromnych spustoszeniach jakie spowodował
duch renesansu i reformacji na
Śląsku, w interesującej nas
zwłaszcza drugiej połowie XVII
w., dzieło reformy katolickiej
rozwijali tu już duszpasterze na
miarę ideału trydenckiego, na
wstępie biskup Sebastian Rostock
(1607–1671). Z kolei w odmiennych płaszczyznach prowadzili je
wspólnie dwaj wielcy śląscy konwertyci Johannes Scheffler literatura (mistyka, teologia polemiczna i liryka) oraz Michał Willmann
(1630-1706) – śląski Rembrandt.
Przy czym nadal praktycznie nieznany jest kształt mistyki opata
krzeszowskich cystersów Bernarda Rosy (1624-1696) i Jana
Schefflera, a także ich wkład w
polską literaturę mistyczną.
Formułując na wstępie tego
przyczynku tezę, że mistyka odegrała ważną rolę w rekatolicyzacji i zaciążyła zarówno na jej specyfice i dużej niezależności Śląska
od „Pietas Austriaca” i „Pietas
Bohemica”. Ufamy że nawet tak
skrótowa prezentacja i wstępna
ocena wkładu Johannesa Schefflera - Anioła Ślązaka, przyczyni
się zarówno do ożywienia badań
w zakresie historii duchowości
Kościoła katolickiego na Śląsku,
jak też będzie impulsem w słabym, jak dotąd, procesie recepcji Angelusa Silesiusa w Polsce

Angelus Silesius
(nie mniej w ostatnim pięcioleciu imię Silesiusa przyjęły placówki kulturalne i szkoły wyższe,
wzniesiono pomniki, zawieszono
ku jego czci tablice pamiątkowe,
opublikowano szereg jego dzieł).

Pojęcie mistyki
chrześcijańskiej
- osobowa komunia
z Trójjedynym Bogiem
Osobowa komunia z Bogiem
jest źródłem, istotą, drogą i celem chrześcijańskiego życia duchowego. Natomiast jego szczytem jest mistyka. Toczące się w
ostatnich wiekach dyskusje teologiczne na temat powszechnego powołania do mistyki, w definitywny sposób zamknął Sobór
Watykański II, formułując tezę o
powszechnym powołaniu do
świętości. Odtąd mistyka jest dla
każdego chrześcijanina właściwą
drogą rozwoju duchowego.
W tym kontekście spróbujemy przybliżyć pojęcie chrześcijańskiej mistyki i określić jej teologiczne środowisko. Należy zaznaczyć, że termin mistyka, który dzisiaj pomimo używania go
przy całym niesprecyzowanym
zakresie treściowym stał się
modą, pozostawał natomiast nieznany w średniowieczu i na początku czasów nowożytnych.
Dodać należy, że spoglądając w
perspektywie historii religii możemy twierdzić, iż każda z wielkich religii ma swoją mistykę, stąd
ze względu na aspekt zewnętrzny, uzasadnione jest mówienie o
mistyce chrześcijańskiej, hinduskiej, islamskiej, żydowskiej1 itd.
W chrześcijaństwie przymiotnik mistyczny (gr. mystikos – ta-
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jemniczy) oznacza ukryty, i ma
trojaki sens: a) biblijny, b) sakramentalny i c) duchowy. Zatrzymując się przy tym ostatnim należy pokreślić, iż przybliża on tajemnicę działania łaski w chrześcijaninie oraz doświadczanie
przez niego obecności Boga w
duszy i jedności z Nim na mocy
darów Ducha Świętego oraz cnót
teologalnych. W poprawnym
znaczeniu, przyjmujemy tu określenie ks. prof. Marka Chmielewskiego (z KUL), który stwierdza
iż mistyka jest „bezpośrednim
zjednoczeniem Boga z chrześcijaninem, doświadczanym w centrum
osobowego bytu mistyka (czyli w
tzw. dnie duszy) i dokonującym się
pod habitualnym wpływem darów
Ducha Świętego. Ma zatem charakter doświadczenia biernego i
jest wyłączną inicjatywą Boga trójosobowego. Nie można zatem tak
rozumianej mistyki utożsamiać z
różnego rodzaju zjawiskami nadzwyczajnymi czy komunikacjami
mistycznymi”. (Por. M. Chmielewski, „Mistyka”, w: M. Chmielewski (red.), „Leksykon duchowości katolickiej”, Lublin – Kraków 2002, s. 536).
Mistyka chrześcijańska osiągnęła swój szczyt w refleksji teologicznej i doświadczeniu św. Jana
od Krzyża (†1591) i św. Teresy z
Avila (†1582). Opisali oni rożne
stopnie, stany człowieka znajdującego się na drodze do Boga i
mistycznego z Nim zjednoczenia.
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Wprowadzili oni istotne rozróżnienie pomiędzy kontemplacją
(polegającą na zjednoczeniu duszy z Bogiem), a stanami nadzwyczajnymi (wizje, objawienia, ekstazy, stygmaty, bilokacje, itd.).
Po okresie rozwoju mistyki
zarówno w sensie przeżyciowym, jak i teoretyczno-teologicznym, w drugiej połowie XVII
w., na skutek potępienia kwietyzmu, zaznaczyło się w teologii
osłabienie zainteresowania problematyką mistyczną. Natomiast
historia duchowości epoki nowożytnej nadal odnotowuje wybitne postacie mistyków.
Ponadto w historycznym rozwoju życia mistycznego dokonało się rozróżnienie na tzw. mistykę spekulatywną – esencjalną
(Wesenmystik; główni przedstawiciele to mistycy reno-flamandcy XIV w.) i mistykę afektywną,
oblubieńczą – nupcjalną (Brautmistyk). Przedstawicielami tego
nurtu są oprócz św. Bernarda z
Clairvaux, m.in. wielcy mistycy
hiszpańscy XVI-XVII w.

2. Zarys mistyki Anioła
Ślązaka (*1624 †9 VII 1677)
2.1. Autor i jego pisma mistyczne
Angelus Silesius (Anioł Ślązak),
pod tym pseudonimem jest znany w historii literatury Johannes
Scheffler. Urodził się w pod koniec grudnia 1624 roku we Wrocławiu5 (będącym jak cały Śląsk

miejscem spotkania kultury niemieckiej i polskiej), a w dniu 25
grudnia został ochrzczony w protestanckim kościele św. Elżbiety,
wyznania augsbursko-luterańskiego (w roku śmierci Jakuba
Böhme i w szóstym roku trwania wojny 30-letniej). Ojciec Silesiusa, Grzegorz Stanisław
Scheffler (*1562 Kraków †14 IX
1637 Wrocław) był polskim
szlachcicem o polsko-niemieckich korzeniach. Po definitywnym opuszczeniu podkrakowskich Bronowic i około pięcioletnim pobycie we Wrocławiu (słabo władał językiem niemieckim),
w dniu 20 lutego 1624 r. w nieznanych bliżej okolicznościach,
62-letni już wówczas Stanisław
Scheffler zawarł związek małżeński ze znacznie młodszą, bowiem
zaledwie 24-letnią wrocławską
mieszczanką Marią Magdaleną
(*1600 Wrocław †27 V 1639
Wrocław). Była ona córką Johanna Hennemanna (*1555 Wrocław †29 VIII 1614 Wrocław),
nadwornego lekarza Rudolfa II
(*1552 †1612).
Stanisław Scheffler w przeciągu sześciu lat pożycia małżeńskiego miał z nią troje potomków.
Pierwszym z nich był syn Johannes (*ok. 25 XII 1624), jako druga przyszła na świat córka Magdalena (w grudniu 1626 r.), a w
cztery lata później, przed 17 listopada 1630 r. drugi syn Christian, który od wieku młodzieńczego żył w tzw. zaćmieniu duchowym, ale doczekał się znacznie dłuższego wieku niż jego starszy brat (zmarł ok. 1690 r.).
Pierworodny syn Johannes
mając dwanaście lat został osierocony przez fakt śmierci swego
75-letniego ojca, a w dwa lata
później również i przez odejście
zaledwie 39-letniej matki. W latach 1639-1643 uczęszczał do
prestiżowego gimnazjum św. Elżbiety. Następnie rozpoczął studia
uniwersyteckie kolejno w Strasburgu, Lejdzie i Padwie, gdzie 9
lipca 1648 r. uzyskał tytuł doktora filozofii i medycyny.
Wiosną 1649 r. powrócił na
Śląsk. W tym okresie o dalszym
duchowym rozwoju niespełna
25-letniego Johannesa w znacznej mierze zadecydował kontakt
z trzema śląskimi spirytualistami.
W sposób pośredni z Jakubem
Böhme, a bezpośredni z kolejnymi dwoma przyjaciółmi: Danielem Czepko (*1605 †1660) i
Abrahamem von Frankenbergerem (*24 VI 1652 †25 VIII1652),

przyjacielem i biografem tego
pierwszego oraz zwolennikiem
tzw. entuzjastów, przeciwstawiających się rygoryzmowi luterańskiemu i wyrastającemu ponad
poziom otoczenia myślicielowi
religijnemu, który poszukiwał
„chrześcijaństwa ponad podziałami”. Pod koniec tego roku, 3
listopada stał się nadwornym lekarzem oleśnickiego księcia Sylwiusza Nimroda Würtemberskiego (*2 V 1622 †26 IV 1664).
Jeszcze za życia Franckenberga
Johannes Scheffler otrzymał od
niego w darze księgę objawień
św. Mechtyldy, Gertrudy i św.
Brygidy oraz kazania głośnego
mistyka Johannesa Taulera. Pielęgnowana z nim wymiana myśli,
studium mistyków chrześcijańskich i Ojców Kościoła z jednej
strony, a z drugiej drugorzędny
fakt niewyrażenia zgody przez
ewangelickiego pastora Oleśnicy
Christopha Freitaga na druk przygotowanej przez Johannesa antologii pism mistycznych, przyspieszyły godzinę jego konwersji. Po trzyletniej posłudze lekarskiej opuścił Oleśnicę i w grudniu 1952 r. powrócił do Wrocławia.
Tutaj został lekarzem szpitala
krzyżowców z czerwoną gwiazdą przy klasztorze św. Macieja
(poświadcza to m.in. tablica pamiątkowa) i nawiązał wkrótce
kontakt z przywódcami odradzającej się na Śląsku kontrreformacji katolickiej, m.in. biskupem
Sebastianem Rostockiem i opatem krzeszowskich cystersów
Bernardem Rosą. 12 czerwca
1653 r. po kilkumiesięcznych studiach teologicznych, prowadzonych między innymi pod kierunkiem Henryka Hartmanna, przełożonego wrocławskich krzyżowców, 29-letni Scheffler dokonał uroczystej konwersji, a podczas bierzmowania, które odby-
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ło się także w kościele pw. św.
Macieja przybrał imię Angelus Silesius, które stało się zarazem
jego pseudonimem literackim.
Z myślą o tym, by poprzez
swój przykład i wyznawaną wiarę móc w skuteczniejszy sposób
oddziaływać na współczesnych,
opublikował pismo z teologicznym uzasadnieniem swej konwersji Gründtliche Ursachen und Motive, Warumb er von dem Luthertumb abgetretten und sich zu der
Catholischen Kyrchen bekennet
hat, które ogłosił drukiem w Ołomuńcu i Ingolstadtcie (1653 r.).
W drugiej, nieco skróconej części tego pisma, adresowanej do
ludzi niewykształconych (Zugabe
für den einfältigen Leser) zawarł
on w przejrzystej i uproszczonej
formie syntezę swej wypowiedzi.
Syntezę niemieckiej i hiszpańskiej doktryny mistycznej przynosi główne dzieło jego życia, po
raz pierwszy wydane w Wiedniu
w 1657 r. jako „Geistreiche Sinnund Schlussreime”, które dopiero po ośmiu latach, w drugim wydaniu z 1675 r. zostało poszerzone o Księgę Szóstą i wydane pod
nowym tytułem „Cherubinischer
Wandersmann” (Cherubowy Wędrowiec)przyniosło Silesiusowi
szczególny rozgłos.
Drugim dziełem, wydanym
również w 1657 roku (adresowanym do ogółu wiernych), była
„Święta radość duszy albo duchowe pieśni pasterskie” („Heilige Seelen-Lust oder Geistliche

Dzieło to weszło do klasyki literatury światowej. Filolodzy określają ten utwór jako zbiór dwuwierszowych aforyzmów w formie aleksandrynów, czyli sześciostopowców jambicznych o treści mistyczno-ascetycznej.
Po przyjęciu 29 maja 1661 r. z
rąk wrocławskiego sufragana biskupa Johannesa Balthasara Liescha (4 VIII 1592 13 IX 1661) w
Nysie najpierw niższych, a następnie wyższych święceń kapłańskich, Angelus Silesius przygotował zachętę do nawrócenia
pod tytułem „Beschreibung der
vier Letzten Dinge”, a następnie
przetłumaczył mistyczny traktat
„Die Evangelische Perle” (1676).
W latach 1664-1666 Anioł Ślązak działał jako radca i marszałek
dworu biskupa Sebastiana Rostocka († 9 VI 1671), początkowo
oficjała i wikariusza generalnego,
a od 9 kwietnia 1665 r. już jako
ordynariusza wrocławskiego,
który w zaplanowany i konsekwentny sposób realizował rekatolicyzację Śląska.
Gwałtownie zaatakowany i
ośmieszany przez luterańskich
teologów, w 1663 r. podjął Angelus Silesius ważną dla kontrreformacji aktywność w postaci
teologii polemicznej8. W konsekwencji opublikował 55 po części naukowo-teologicznych, a
częściowo popularno-apologetycznych pism i nadał im wspólny tytuł „Ecclesiologia Oder Kirchen-Beschreibung”, (1677).

Hirten-Lieder der in ihren Jesum
verliebten Psyche”). Początkowo
w 1657 roku Śląski Anioł opublikował we Wrocławiu trzy części
tego utworu, a następnie jeszcze
w tym samym roku czwartą
część, ale już osobno. Natomiast
po jedenastu latach, po scaleniu i
dodaniu piątej części zostało ono
wydane ponownie (Wrocław
1668 r.). W tych pięciu księgach
Angelus Silesius wyśpiewuje
swoją pieśń nad pieśniami na
cześć miłości Chrystusa. Melodie
do pieśni pasterskich skomponował Georg Joseph, wrocławski
muzyk na dworze biskupim.

W przeciągu swych 53 lat
życia, aż 46 lat przeżył na Śląsku,
a w tym aż 42 w samym Wrocławiu. Dla pełnej oceny jego wkładu w odnowę życia religijnego na
Śląsku ważna jest analiza zarówno jego dzieł poetycko-mistycznych, jak też i pism polemicznych. Angelus Silesius, Ślązak z
urodzenia, był równocześnie filozofem i lekarzem z wykształcenia, księdzem z powołania,
poetą i mistykiem z potrzeby
ducha. W rzeczywistości jest to
„Mozart języka niemieckiego”,
największy religijny poeta śląskiego baroku (M. Szyrocki) i jeden z

najsłynniejszych poetów XVII
wieku, którego mistyczno-filozoficzne teksty należą do kulturowego dziedzictwa Europy i świata.
Twórczość literacka Angelusa
Silesiusa od dawna znana jest już
poza europejskim obszarem języka niemieckiego, co rusz
wzbudzając nowe zainteresowanie i inicjując badania nawet, na
terenie Japonii i Stanów Zjednoczonych. W Polsce twórczość
Silesiusa pozostaje mało znana. Z
pewnością przez powojenne
dziesięciolecia wpływała na to
śląskość, zbyt niebezpieczna, bo
niedookreślona, zbyt „niemiecka” (C. Lipski). Po przejściowym
zapomnieniu, w jakim Silesius
znalazł się w XVIII wieku, zainteresowanie nim odżyło w epoce romantyzmu i trwa do dziś.
Niemniej w okresie ostatnich
dwu wieków twórczością Śląskiego Anioła zajęło się zaledwie
kilku uczonych i pisarzy A. Mickiewicz (1836), L. Siemieński
(1875 i 77), J. Jankowski (1924),
A. Szczerbowski (1937); A. Tom;
biskup W. Urban; siostra Kamila

Janina Wiśniewska OSB (1984);
M. Borysiak (1994); J. Kosian
(2001); J. A. Kłoczowski (2001)
St. Urbański (2001).
Dopiero od początku ostatniej dekady dwudziestego stulecia możemy odnotować rosnące
zainteresowanie literackie, którego owocem było kilka prób polskich przekładów „Cherubinowego wędrowca” (ale tylko w wyborze). Zaowocowały one wreszcie w 2003 r. pierwszym pełnym wydaniem tego najbardziej
znaczącego dzieła Anioła Ślązaka.
Przy czym nadal musimy czekać
na krytyczną edycję wszystkich
jego pism. Dla porównania dodajmy, że pierwsze niemieckie
wydanie wszystkich dzieł Angelusa Silesiusa ukazało się już w
1862 r. (D.A. Rosenthal) a kolejni dwaj badacze (H.L. Held i G.Ellinger) dokonali tego kolejno w
1922 i 1923 r. Aktualnie w kręgu
języka niemieckiego można mówić o przynajmniej czterech podstawowych edycjach wszystkich
dzieł i kilkunastu wydaniach.
(cdn.)
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Romuald Piela

NOWA TWARZ SZCZYTNEJ
Jeśli ktoś nie był w Szczytnej
kilka lat, to dzisiaj może miasta
nie poznać. Deptak, a tuż obok

nowy skwer z fontanną i ławeczkami, na których siedzą Szwejk i

– Wiercenia poszukiwawcze s¹ prowadzone m.in. przy stadionie – pokazuje
Wies³aw Tracz

Zagłoba. Kawałek dalej okazałe
centrum sportowe: dwa boiska,
hala sportowa, zimą lodowisko,
skate park, ścianka wspinaczkowa i park linowy. Miasto na poważnie zaczęło zmieniać twarz w
2006 roku.
– Na te wszystkie działania
wydaliśmy około 30 mln zł –
wylicza Wiesław Tracz, wiceburmistrz Szczytnej. – To co za te
pieniądze zrobiliśmy, służy uczniom, mieszkańcom i turystom –
dodaje samorządowiec.
W planach władz miasta jest
jeszcze między innymi zagospodarowanie placu przy byłej szkole
podstawowej. Samorządowcy liczą na to, że znajdzie się jakiś biznesmen, który kupi olbrzymi
gmach i zaadaptuje go np. na hotel. Od kilku lat trwają także w
miasteczku zakrojone na dużą
skale poszukiwania wód mineralnych. Pierwsze odwierty, między
innymi przy miejskim stadionie są
bardzo obiecujące. Prace wiertnicze prowadzą specjaliści z Państwowego Instytutu Geologicznego.

– Marzy nam się w przyszłości znalezienie inwestora, który
wybudowałby u nas rozlewnię
wody mineralnej. Mamy już nawet nazwę dla niej – „Zielony
Kryształ” – mówi Marek Szpanier, burmistrz miasta. – Drugą
planowaną inwestycją związaną z
wodami mineralnymi jest mała
pijalnia dla turystów i mieszkańców – dodaje.
Czy to oznacza, że władze
Szczytnej poważnie myślą o rozpoczęciu starań o nadanie miejscowości rangi uzdrowiska?
– Na razie nie stać nas na taki
luksus – ucina spekulacje Wiesław Tracz. – Nie chcemy być
uzdrowiskiem, co najwyżej chcemy być jak uzdrowisko – dodaje.
Samorządowiec mówi wprost,
że uzyskanie statusu uzdrowiska
wiąże się z poważnymi ograniczeniami i obostrzeniami, które zniechęcają potencjalnych inwestorów.
– A my i tak mamy już sporo
ograniczeń wynikających z programu Natura 2000 i otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych
– dodaje Tracz.

Romuald Piela

ZAG£ÊBIE BEZROBOCIA
Stopa bezrobocia w powiecie
kłodzkim nieprzerwanie, od sześciu miesięcy, idzie w górę. Na
koniec stycznia wyniosła 25,4
proc. W regionie pracy nie mogą
znaleźć już nie tylko ludzie bez
zawodu, ale także krawcowe,
kucharze, a nawet budowlańcy.
– Straciłem pracę w lutym.
Byłem zatrudniony w McDonaldzie. Niestety po trzech miesiącach nie przedłużono ze mną
umowy – mówi Mariusz Matusiak z Kłodzka. – Liczę na to, że
wiosną ruszą budowy i znajdę
robotę w swoim zawodzie – dodaje młody budowlaniec.
Do biura pracy codziennie
przychodzi kilkadziesiąt osób poszukujących pracy. Marzena Wąsik z Ławicy od roku nie może
jej znaleźć.
– Skończyłam szkołę, jestem
krawcową, niestety pracy dla
mnie nie ma ani w zawodzie, ani
żadnej innej – mówi dziewczyna.

Bezrobotni nie mogą liczyć na
staże, prace interwencyjne i roboty publiczne. Pieniędzy na te
aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu w tym roku będzie
dużo mniej. Pocieszeniem jest
tylko to, że stopa bezrobocia zaczęła wyhamowywać.
– W styczniu zarejestrowało
się 700 bezrobotnych, w lutym
już tylko 200 – mówi Krzysztof
Bolisęga, dyrektor PUP w Kłodzku. – Pieniędzy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
jest rzeczywiście dużo mniej niż
w ubiegłym roku. Będziemy jednak zabiegać o dodatkowe środki, między innymi z Funduszu
Pracy na specjalne programy
walki z bezrobociem – dodaje.
W ramach jednego z programów specjalnych 160 osób zostanie zatrudnionych do prac
przy melioracji i ochronie przeciwpowodziowej. Między innymi
o tym dyskutowano we wtorek

podczas posiedzenia Powiatowej
Rady Zatrudnienia.
O dodatkowe pieniądze na aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu
zamierzają walczyć
także powiatowi
s a m o r z ą d o w c y.
Oni chcą wraz z przedstawicielami związków zawodowych pojechać do Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej.
– O dodatkowe pieniądze będziemy zabiegać bezpośrednio u
minister Fatygi – zapowiada
Adam Łącki, wicestarosta kłodzki.
Powiat kłodzki pod względem
bezrobocia drastycznie odstaje
od średniej wojewódzkiej (patrz
mapka poniżej).
Na Dolnym Śląsku najniższe
bezrobocie jest we Wrocławiu
(5,5 proc.), powiecie wrocławskim (5,6 proc.) i powiecie po-

lkowickim (9,4 proc.). Najwyższe w powiecie górowskim 28,6
proc. i złotoryjskim 27,9 proc.
Kłodzko plasuje się w tym niechlubnym rankingu na piątym
miejscu.
Na koniec stycznia w PUP w
Kłodzku było zarejestrowanych 14.570 osób (w Kłodzku –
2.115, w Nowej Rudzie – 1.930,
w Bystrzycy Kłodzkiej – 1.932, w
gminie Kłodzko – 1.538, w
Szczytnej – 644, w PolanicyZdroju – 567). Tylko 3 tys. z nich
dostaje zasiłek.
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SZCZYTNA DOCENIANA
ność samorządu tej właśnie gminy, a konkretnie stworzenie Centrum Sportu, Aktywnego Wypoczynku i Rehabilitacji Ruchowej.
To kompleks integracyjny, dla
osób niepełnosprawnych i dla
wszystkich, którzy chcą uprawiać
sport. W jego skład wchodzi skatepark z torem przeszkód dla
wózków inwalidzkich. Obok niego mieści się plac zabaw oraz
kompleks boisk wraz z halą sportową w pełni dostępną dla wózkowiczów.
– Na zmianę wizerunku w
ostatnich kilku latach wydaliśmy
blisko 30 mln zł – wylicza Wiesław Tracz, wiceburmistrz Szczy-

fot. UMWD

Szczytna nagrodzona „Złotą
Jedynką”. W konkursie zorganizowanym już po raz trzeci przez
„Gazetę Wyborczą” i Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska nagradzane są te gminy, które najlepiej się rozwijają,
promują ekologiczne rozwiązania
i są najbardziej innowacyjne.
Podczas Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego
w Kudowie-Zdroju statuetkę
„Złotej Jedynki” w kategorii odkrycie roku 2010 odebrał Marek
Szpanier, burmistrz Szczytnej.
Kapituła, która decydowała o
rozdziale nagród, doceniła wyjątkową pomysłowość i kreatyw-

Marek Szpanier ze statuetk¹ „Z³otej Jedynki” (drugi z lewej)

tnej. Oprócz kompleksu rekreacyjno-sportowego w mieście
wybudowano deptak i nową drogę. Nic dziwnego, że Szczytna
zbiera laur za laurem. Na początku roku nagrodzono ją w
konkursie powiatowym
„Różą Kłodzką”.

Dzielny wojak Szwejk na sta³e zasiad³ na jednej z ³aweczek
w zmieniaj¹cej oblicze Szczytnej

Maria Nowakowska

TOWARZYSTWO MI£OŒNIKÓW GORZANOWA

fot. M. Nowakowska

Działalność Towarzystwa Miłośników Gorzanowa zainspirowała krosnowiczan do założenia
podobnego stowarzyszenia. Jakie
były początki gorzanowskiej organizacji pozarządowej?

Robert Duma, szef TMG

– Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w 2000 r, ale już
pod koniec lat 90-tych grupa
mieszkańców Gorzanowa i Topolic dostrzegła potrzebę zainicjowania działań, głównie kulturalnych, sprzyjających rozwojowi wsi i okolic. Pamiętam jedno
z naszych pierwszych spotkań w
gorzanowskiej szkole. Nikt z nas
wówczas nie przypuszczał, że to
będzie nasza szkoła. – wspomina Robert Duma, prezes TMG,
pełniący tę funkcję od chwili jego
powstania.
„Nasza” w tym przypadku
oznacza szkołę niepubliczną,
prowadzoną przez organizację
pozarządową. Towarzystwo Miłośników Gorzanowa zdecydowało się na to w 2008 r, po podjęciu przez bystrzyckie władze
decyzji o likwidacji placówki.

„Szkoła na wsi poza swoją funkcją
statutową spełnia także ważną
funkcję kulturową, przyczynia się
do podtrzymywania pewnego
poziomu cywilizacyjnego” napisał Robert Duma we wstępie
broszury wydanej z okazji jubileuszu 65-lecia szkoły podstawowej w Gorzanowie. Dziś, trzy
lata później, prezes organizacji
swoimi doświadczeniami będzie
dzielił się z zainteresowanymi tą
tematyką społecznościami z województw łódzkiego i śląskiego.
Decydując się na prowadzenie
szkoły TMG miało już doświadczenie w prowadzeniu niepublicznej placówki – jako pierwsze w gminie zostało organem
prowadzącym dla przedszkola.
Na rzecz rozwoju i promocji
szkoły podstawowej oraz „Bajkowego Przedszkola” stowarzy-

szenie realizowało projekt „Razem lepiej”, integrujący mieszkańców nie tylko Gorzanowa, ale
i pobliskich Topolic i Mielnika.
TMG było pierwszą, zarejestrowaną organizacją pozarządową
we wsi. W jej ślady i przy jej pomocy rejestracji dokonali strażacy i gorzanowscy sportowcy.
Szkoła i przedszkole to ważne
pozycje w działalności organizacji, ale nie jedyne. Towarzystwo
było inicjatorem budowy wieży
na Wapniarce, organizatorem
gminnego przeglądu tradycji bożonarodzeniowych, imprezy
„Korzenie Tradycji – Od Ojcowizny do Ojczyzny”. W najbliższym
czasie TMG zaangażowane będzie w budowę boiska sportowego oraz działania związane z programem odnowy wsi.
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WALKA O OCALENIE GÓRNICZEGO ZABYTKU
obiekty w Polsce i nieliczne na
świecie. Przez ekspertów są
uznawane za cenny zabytek techniki przemysłowej. Dawniej piece – prażalnie łupku były największym światowym producentem
łupku ogniotrwałego, z którego
wytapiano materiał poszukiwany
w całej Europie. Kiedyś cenny
obiekt, dziś ruina.
– Od kilku lat staram się o ocalenie tych wyjątkowych obiektów – mówi Henryk Zimoch,
radny miejski.
Podczas jednej z ostatnich sesji temat odżył. Dwóch radnych
złożyło w tej sprawie interpelacje. Jak się okazuje pierwsze interwencje w ich sprawie pojawiły się wiele lat temu.
– Pięć lat temu złożyłam wniosek do konserwatora zabytków
– mówi Barbara Korbas, dyrektor-

ka Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie. Jej zdaniem, najlepiej
żeby piece zostały przeniesione
na teren muzeum.
– Nie stać mnie na wykupienie, tym bardziej przeniesienie i
rekonstrukcję, bo to są miliony
złotych, ale chętnie bym się nimi
zaopiekowała – mówi Korbas.
Barbara Obelinda, konserwator zabytków, przyznaje że to
najlepsze rozwiązanie dla tego
unikatowego zabytku i o to właśnie zabiega w kłodzkim starostwie, które w imieniu Skarbu
Państwa zarządza obiektem.
– Nie powinno być mowy o wykupieniu. Starosta powinien przekazać obiekt bezpłatnie – mówi
Obelinda. Podkreśla, że to jedyny sposób na uratowanie zabytkowych pieców. – Dla dobra
sprawy w tym roku powinna na-

stąpić w końcu finalizacja naszych
starań – dodaje.
Do tej pory starostwo ogłaszało przetargi na sprzedaż pieców,
jednak bezskuteczne. – Obecnie
wystąpiliśmy do wojewody dolnośląskiego o 95 proc. bonifikatę.
Wtedy możnaby sprzedać piece
za symboliczną kwotę – mówi
Wiesław Zawiślak, dyrektor wydziału nieruchomości.
Dodatkowo starostwo chce
uzyskać od wojewody pieniądze
na rozbiórkę, przeniesienie, a następnie odrestaurowanie pieców.
Warto dodać, że dzięki przeniesieniu pieców pod muzeum,
mogłoby je podziwiać kilkadziesiąt tysięcy turystów rocznie. –
Ponadto byłyby pod dobrą
opieką – dodaje entuzjastycznie
nastawiona do pomysłu dyrektorka muzeum.

fot. A. Zaboronek

Kolejny zabytek popada w
coraz większą ruinę. Na polu
„Piast” w dzielnicy Drogosław
stoi 5 zabytkowych pieców wybudowanych w 1879 r. Pomimo
że to unikat na skalę światową,
ich stan z roku na rok jest coraz
gorszy. To ostatni moment, aby
je uratować.
Bardzo często podkreśla się
górnicze tradycje Nowej Rudy.
Co roku, zwłaszcza podczas obchodów Barbórki, lokalni politycy podkreślają, że trzeba je pielęgnować. Niestety z roku na rok
jest coraz mniej symboli przypominających o wydobywaniu węgla na naszym terenie.
Obecnie została tak naprawdę orkiestra górnicza i Muzeum
Górnictwa. Niedawno pisaliśmy
o niepewnym losie szybu Nowy I.
5 pieców to jedyne tego typu

Zabytkowe piece wybudowano w 1897 r. Przez nastêpne kilkadziesi¹t lat s³u¿y³y do pra¿enia ³upku. Noworudzkie piece by³y najwiêkszym œwiatowym
producentem ³upku ogniotrwa³ego, z którego wytapiano materia³ poszukiwany w ca³ej Europie. W 2004 r. Spó³ka Restrukturyzacji Kopalñ zrzek³a siê prawa
u¿ytkowania wieczystego gruntu. W efekcie piece sta³y siê w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. Od 2008 r. k³odzkie starostwo próbuje sprzedaæ zabytki w drodze
przetargu, niestety bezskutecznie.
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TERAZ CZAS NA SKANSEN
Zakończono trwający ponad rok remont kościółka poewangelickiego w Ludwikowicach Kłodzkich.
To właśnie tam powstanie Muzeum Ziemi Sowiogórskiej, a w jego pobliżu skansen
ny, dyrektor Centrum Kultury
Gminy Nowa Ruda. W taki sposób na realizację projektu marszałek przeznaczył 500 tys. zł. Na

obszarze wokół muzeum powstanie Skansen Małej Architektury oraz Ścieżki Dydaktycznej
flory Kotliny Kłodzkiej. – Uatrakcyjni go muszla koncertowa i herbaciarnia – dodaje Piotr Postrożny.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, to pod koniec przyszłego roku będzie można już go
zwiedzać. Zanim jednak się to
stanie, wykonawca będzie musiał
wybudować m.in. kanalizację sanitarną i bezodpływowy zbiornik
na ścieki, kanalizację deszczową
i przyłącze wodociągowe.
– Powstanie również droga
dojazdowa, parking, toalety. Je-

dnak to co najbardziej będzie
cieszyło turystów to: altanka
ogrodowa, fontanny i zegar słoneczny – dodaje.
Warto dodać, że pomysłodawcą muzeum jak i skansenu
jest wójt Sławomir Karwowski.
– Budynek muzeum jest wyremontowany, trwają jeszcze prace uzupełniające jak np. założono kilka dni temu witraże – wymienia.
Otwarcie planowane jest dopiero jesienią, ale już 26 kwietnia odbędzie się msza, na której
zostanie poświęcony dzwon ku
pamięci Jana Pawła II.

fot. A. Zaboronek

– Złożyliśmy projekt na wybudowanie skansenu do Urzędu
Marszałkowskiego i udało się –
nie ukrywa radości Piotr Postroż-

Samorz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego dofinansowa³ miêdzy innymi:
1. Centrum Kultury i Rekreacji w L¹dku-Zdroju (wymiana dachu i instalacji elektrycznej budynku œwietlicy w Skrzynce) – 49 tys. z³
2. Duszpasterstwo parafii rzymskokatolickiej œw. Wita w Niwie (remont dachu koœcio³a) – 265 tys. z³
3. Bystrzyca K³odzka (budowa wiaty w P³awnicy) – 95 tys. z³
4. Bystrzyca K³odzka (zagospodarowanie czêœci parku w Starym Waliszowie 136 tys. z³)
5. Gmina K³odzko (budowa placów zabaw przy szko³ach w Krosnowicach, Jaszkowej Dolnej, Szalejowie Górnym) – 193 tys. z³
6. Gmina K³odzko (modernizacja budynku klubu sportowego Orlêta w Krosnowicach) – 381 tys. z³
7. Gmina K³odzko (modernizacja Domu Ludowego w Jaszkowej Dolnej) – 272 tys. z³
8. L¹dek-Zdrój (zagospodarowanie terenów publicznych we wsiach: K¹ty Bystrzyckie, Lutynia, Or³owiec, Wojtówka) – 446 tys. z³
9. Miêdzylesie (remont Oœrodka Kultury w Miêdzylesiu) – 159 tys. z³
10. Gmina Nowa Ruda (budowa zespo³u boisk wielofunkcyjnych w Jugowie) – 500 tys. z³
11. Gmina Radków (Centrum Kulturalno-Sportowe w Ratnie Górnym) – 500 tys. z³.
12. Parafia rzymskokatolicka p.w. œw. Jerzego w Wilkanowie (remont elewacji koœcio³a p.w. œw. Jerzego w Wilkanowie) – 500 tys. z³
13. Parafia rzymskokatolicka p.w. œw. Piotra Kanizjusza we W³odowicach (remont dachu koœcio³a w T³umaczowie) – 215 tys. z³
14. Towarzystwo Mi³oœników Gorzanowa (budowa boiska sportowego) – 495 tys. z³
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NORMAN SMU¯NIAK.
PERFUM
12 kwietnia – 1 maja, Legnica
Norman Smużniak jest laureatem Grand Prix zeszłorocznej
XXVI Wystawy Plastyki Zagłębia
Miedziowego, którą stanowi
wystawa indywidualna wraz z
katalogiem. Jego obrazy „urzekają swym nieposkromieniem, a
zarazem swoistym i tylko im właściwym smakiem, którego źródłem jest niezwykła malarska intuicja”. Płótna Normana prezentują symetrie prostych geometrycznych form, w których kolor
tłumiony jest dyscypliną wyznaczonej kompozycji. Na wystawie
prezentowane będą obrazy najnowsze, jak i z ostatnich kilku lat.

KRYSTYNA STAÑKO
SECRETLY KONCERT
ŒWIDNICKIE NOCE
JAZZOWE
15 kwietnia, Œwidnica
KRYSTYNA STAŃKO – wokalistka obdarzona niezwykle
oryginalnym, zmysłowym głosem, swobodnie poruszająca się
w różnych estetykach muzycznych. Kompozytorka, autorka
tekstów, gitarzystka, pedagog.
Jest absolwentką Wydziału Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach. Współpracowała z krakowską formacją bluesową Dekiel, z którą odbyła trasę koncertową po Niemczech i wystąpiła
m.in. na festiwalu Rawa Blues.
Podczas studiów założyła własny
zespół złożony z czterech kobiet
o nazwie For Dee, którego była
gitarzystką i wokalistką, a także

autorką muzyki i tekstów. Pomysł
założenia żeńskiej grupy okazał
się na tyle trafiony, że zaowocował zdobyciem głównej nagrody
na Festiwalu Piosenki Studenckiej
w Krakowie. Udział w konkursie
Debiuty – Opole zakończył się
również zdobyciem I-go miejsca,
a Krystyna Stańko otrzymała nagrodę im. Anny Jantar oraz specjalną nagrodę za najlepszy utwór
konkursu (piosenka pt. ONI –
poświęcona ludziom chorym na
Aids-muz. sł. K. Stańko).
Organizator: Świdnicki
Ośrodek Kultury
www.sok.com.pl

Norman Smużniak – artysta
malarz; absolwent ASP we Wrocławiu, Wydział Malarstwa i
Rzeźby oraz wychowania plastycznego na Uniwersytecie im.
A. Mickiewicza w Poznaniu, filia
w Kaliszu. Adiunkt na Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu
oraz adiunkt i kierownik pracowni Malarstwa i Rysunku w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wernisaż: 15.04.2011. Galeria
Sztuki, godz. 18.00
Organizator: Galeria Sztuki
w Legnicy
www.galeria.legnica.pl
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COLLEGIUM MUSICUM.
WYK£AD MARKA DY¯EWSKIEGO
„KANTYK MARYI W UJÊCIU J. S. BACHA”
17 kwietnia, Wroc³aw
Collegium Musicum. Taką nazwę miały działające w czasach
Jana Sebastiana Bacha stowarzyszenia melomanów, muzyków
oraz ludzi zainteresowanych poznawaniem muzyki od strony
teoretycznej. Szczególną wartością wykładów Marka Dyżewskiego jest ich szeroka perspektywa humanistyczna: ukazywanie
związków muzyki z innymi dziedzinami sztuki.

Ich autor, Marek Dyżewski,
komentował w II Programie Polskiego Radia i telewizji największe, odbywające się w naszym
kraju, międzynarodowe imprezy
muzyczne: Festiwale „Wratislavia
Cantans”, Międzynarodowe
Konkursy Dyrygenckie im. Grzegorza Fitelberga, Międzynarodowe Konkursy Skrzypcowe im.
Henryka Wieniawskiego oraz
Konkursy Pianistyczne im. Fryde-

ryka Chopina. Prowadził gościnne wykłady na wszystkich polskich uczelniach muzycznych
oraz na kilku uniwersytetach.
Wykładał też w Niemczech, Belgii, Austrii, Rosji, Francji i Hiszpanii. Był rektorem wrocławskiej
Akademii Muzycznej. Za wybitne dokonania w dziedzinie kultury otrzymał Nagrodę im. św.
Brata Alberta.
Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki (www.okis.pl)

PASJA XXI W WYKONANIU
ANGELUS SILESIUE ENSAMBLE
17 kwietnia, Oleœnica
PASJA XXI w wykonaniu Angelus Silesius Ensemble to widowisko-oratorium multimedialne
oparte na tradycyjnych pieśniach
religijnych, w aranżacjach z pogranicza muzyki dawnej, elektroniki i jazzu. Narrację stanowią
teksty, pieśni, wizualizacje oraz
filmy.
ANGELUS SILESIUS ENSEMBLE to grupa artystyczna z Wrocławia kierowana przez dyrygent
Barbarę Szarejko. W skład grupy
wchodzą zespoły: Kameralny

Chór Angelus, Wrocławska Orkiestra Silesius oraz kwartet
smyczkowy Silesius. Zespół
tworzą soliści oraz instrumentaliści związani z wrocławskim środowiskiem muzycznym, w
szczególności z Filharmonią
Wrocławską, Operą Wrocławską
oraz sceną jazzową stolicy Dolnego Śląska.
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy
www.mokis.pl

MUSICA ELECTRONICA NOVA 2011
13-21 maja, Wroc³aw
Musica Electronica Nova
2011 sięga zarówno do pamięci muzycznej nagromadzonej przez ponad 60 lat
jak i do pędzącej w zawrotnym tempie teraźniejszości
o stale zmieniającym się
kształcie artystycznym. Z
każdą godziną festiwalu będzie się rodzić pewien szczególny obraz elektroniki XX
i XXI wieku. W tegorocznej

edycji MEN bardzo szeroko
reprezentowana jest Francja, nadając festiwalowi specyficzny koloryt. Specjalnym
gościem festiwalu został
Pierre Jodlowski, młody
francuski kompozytor, działający z powodzeniem na
wielu polach: muzyka, sztuka wizualna, instalacje. MEN
2011 to miejsce spotkań różnorodnych artystycznych do-

konań, estetyk i tendencji od
klasycznej elektroakustyki
po nurt popowy, intuicyjny
czy tez alternatywny. Dźwięk
zapisany na nośniku jest tu
obecny obok live electronics
czy live multimedia art.
Organizator: Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu
www.musicaelectronicanova.pl
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MISTRZOWIE KOMIKSU POLSKIEGO
30 kwietnia – 19 czerwca, Wa³brzych

Wystawa współczesnego komiksu polskiego, przegląd dokonań wybitnych rysowników działających w obszarze „komiksu realistycznego”. Zaproszeni do
projektu artyści tworzą komiksy
wysublimowane graficznie i narracyjnie, przełamują schematy fa-

bularne, przebudowują język komiksu i przemycają do medium
przeznaczonego dla masowego
odbiorcy „treści artystyczne”.
Ekspozycja posłuży jako ilustracja, przyczynek do analizy, procesów zachodzących podczas
umasawiania kultury, przenoszenia wzorców i technik gatunkowych z marginesów do głównego nurtu. Na wystawie zaprezentowane zostaną najnowsze komiksy zaproszonych artystów,
pokażemy także wybór ich prac

z lat ubiegłych. Eksponowane
będą oryginalne plansze – szczególnie atrakcyjne wizualnie materiały przygotowywane do druku. Wśród prac pokazywanych
na wystawie znajdą się komiksy
dyplomowe Olafa Ciszaka, „Autobiografia” Jacka Frąsia, wybór
z komiksów „Mikropolis”, „Romantyzm” i „Achtung Zelig!”
Krzysztofa Gawronkiewicza,
„Demokracja” i „DNA” Adriana
Madeja, komiksy Krzystofa
Ostrowskiego (m.in. „Plasteli-

na”), Macieja Sieńczyka („Wrzątkun”, „Włochate kolosy”) i Aleksandry Spanowicz („Dekameron”, fragmenty „Butów”), najnowsze prace Jakuba Rebelki
(„Zakonnice Zombie”) oraz Benedykta Szneidera („Diefenbach.
Zanim wzejdzie świt”), zaprezentujemy również wybór prac
Przemysława Truścińskiego
(m.in. „Piekło”, „Wiedźmin”, „Z
przyczyn społecznych”).
Organizator: BWA „Zamek
Książ” (bwa.walbrzych.pl)

ETHNO JAZZ FESTIVAL – MUZYKA ŒWIATA
W SYNAGODZE POD BIA£YM BOCIANEM
ANA MOURA
12 maja, Wroc³aw
Ana Moura urodziła się w
1980 r. w portugalskim Santarém, tętniącej życiem stolicy prowincji Ribatejo. Uchodzi
obecnie za jedną z najważniejszych przedstawicielek młodego pokolenia fado. Jako nastolatka miała okazję zaśpiewać
na przyjęciu bożonarodzenio-

wym, na którym znalazło się
wielu fadistas (śpiewaków
fado) i gitarzystów. Los chciał,
że wśród publiczności była
sławna Maria da Fé, na której
występ Any zrobił duże wrażenie. Jeszcze tego samego
wieczora zaprosiła ona Anę, by
ta zaśpiewała w jej domu w Sr.

Vinho. Był to punkt zwrotny
w karierze młodej wokalistki.
Jej nowy album „Leva-me Aos
Fados” ukazał się również w
Polsce.
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Kulturalnych „Nasze Miasto”
www.wrockfest.pl

XX MAJ Z MUZYK¥ DAWN¥. „DŹWIÊKI EUROPY”
14-22 maja Wroc³aw, 23 maja K³odzko, 28 maja, Kamieniec Z¹bkowicki
Międzynarodowy Festiwal
„Maj z Muzyką Dawną” powstał

w 1992 roku. Jego główną ideą
jest prezentacja muzyki średniowiecza, renesansu
i baroku na kopiach instrumentów z ubiegłych
epok i z wykorzystaniem dawnych
technik wykonawczych. To jedyna tego typu
impreza zarówno
we Wrocławiu,
jak i w województwie dolnoślą-

Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

skim. Festiwal jest jedyną okazją
do wysłuchania koncertów dawnej muzyki na instrumentach z
epoki i w stylowych wnętrzach
zabytkowych sal. Ponadto część
koncertów festiwalowych często
posiada formę inscenizowaną.
Na koncertach festiwalowych
występują także zespoły młodzieżowe. Odbywają się również
koncerty studentów Wrocławskiej Akademii Muzycznej studiujących w nowo powstałej Międzywydziałowej Pracowni Muzyki Dawnej. Obok polskich utytu-

łowanych zespołów prezentują
się również artyści zagraniczni.
Festiwal adresowany jest przede
wszystkim do młodzieży i studentów i u takiej publiczności cieszy się największą popularnością.
Festiwal jest współfinansowany i
objęty patronatem honorowym
przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki
Akademickie Stowarzyszenie
Kultury „WAGANT”
www.okis.pl

50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24
tel. 71 342 22 91, e-mail: cik@okis.pl
www.dcik.pl, www.okis.pl

Materiały prasowe
pochodzą
od organizatorów

Ziemia Kłodzka nr 202

36

OFICYNKA POD RÓ¯¥ K£ODZK¥
DODATEK PROEKOLOGICZNY
Przewodnik beneficjenta – samorządowiec i prywaciarz

UNIA EUROPEJSKA W TROSCE O EKOLOGIÊ
Wstąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej w 2004 roku
przyniosło naszemu krajowi wiele korzyści. Oprócz otwarcia granic i zwiększenia swobody przepływu ludzi i towarów w ramach
krajów Unii Europejskiej, Polska
uzyskała również możliwość
uczestniczenia w podziale środków unijnych w ramach programów pomocowych adresowanych do różnych podmiotów gospodarczych i samorządowych.
W chwili obecnej Polska, jako
płatnik netto uzyskuje więcej pieniędzy niż wpłaca do wspólnej
kasy unijnej, co daje naszemu
krajowi ogromne możliwości
rozwoju za pośrednictwem inwestycji, zarówno poprzez zakup maszyn i urządzeń, modernizację i budowę dróg, jak i inwestycje w szkolenia i rozwój
zasobów ludzkich. Wachlarz programów pomocowych jest bardzo szeroki i obejmuje instytucje
państwowe, samorządy, instytucje oświatowe oraz rolnictwo,
przemysł i przedsiębiorców.
W latach 2007-2013 kilkukrotne zwiększyły się też środki
pomocowe przeznaczone dla
Polski na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Oznacza to zwiększenie obowiązków
i odpowiedzialności za sprawną
obsługę beneficjentów i wykorzystanie wszystkich dostępnych
dotacji unijnych. Środki pochodzące ze źródeł UE są uzupełniane przez fundusze krajowe.
Raport „Środowisko Europa
2010. Stan i prognozy” opublikowany i wykonany przez Europejską Agencję Środowiska (EEA)
potwierdza, że polityka środowiskowa państw UE przyczyniła się
do poprawy stanu środowiska.
Określa też obszary, które najbardziej warunkują stan środowiska (m.in. rosnąca eksploatacja
zasobów, zagrożenia o charakterze systemowym i globalnym
oraz skuteczne wdrażanie polityki ochrony środowiska).

Również działania prowadzone przez poszczególne kraje,
przynoszą poprawę stanu środowiska naturalnego. W Polsce
duży wpływ na tego typu działania mają środki unijne, które wykorzystać mogą samorządy i
przedsiębiorcy pozwalające na
sfinansowanie nawet do 85 %
inwestycji.
Dotacje proekologiczne
dla przedsiębiorców
Schemat 1.1 F Dotacje inwestycyjne dostosowujące Małe i
Średnie Przedsiębiorstwa do
wymogów wynikających z prawa
krajowego i wspólnotowego w
zakresie ochrony środowiska
oraz projekty w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej. (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego).
Przykładowe rodzaje projektów:
– zmiany technologii służące
eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez
zapobieganie emisjom do
środowiska,
– zmiany technologii służące
zmniejszeniu zapotrzebowaniu
na energię, wodę oraz surowce,
ze szczególnym uwzględnieniem
wtórnego wykorzystania ciepła
odpadowego i zmniejszenia ilości wytwarzania odpadów,
– budowa lub modernizacja
oczyszczalni lub podczyszczalni
ścieków przemysłowych,
– budowa lub modernizacja
instalacji i urządzeń do odzysku
a w szczególności recyklingu lub
unieszkodliwiania odpadów,
– wdrażanie tzw. czystych
technologii,
– budowa lub modernizacja
instalacji wentylacyjnych i grzewczych w celu ograniczenia emisji, zużycia surowców i dostosowania do norm BHP.
Termin naboru wniosków:
2013 r.
Działanie 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowi-

skowego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)
Cel działania:
Rozpowszechnianie systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją oraz
wdrażania certyfikowanych ekoznaków.
Przykładowe rodzaje projektów:
– wykonanie audytu niezbędnego dla uzyskania certyfikatu/
dokonania rejestracji;
– uzyskanie certyfikatu/ dokonanie rejestracji;
– doradztwo związane z uzyskaniem certyfikatu/dokonaniem
rejestracji.
Ważne informacje:
– dofinansowanie może być
przyznane jedynie na projekty
zakończone (potwierdzone uzyskanym certyfikatem);
– projekty polegające na recertyfikacji Systemu Zarządzania
Środowiskowego, rozumianej
jako przedłużenie ważności posiadanego już certyfikatu, nie
kwalifikują się do wsparcia w ramach działania 4.1
– refundowane mogą być jedynie wydatki dotyczące usług
zewnętrznych potwierdzonych
fakturami lub innymi stosownymi dokumentami;
– wydatki kwalifikowane
związane z wdrożeniem systemu
EMAS obejmują zarówno koszty
uzyskania certyfikatu jak i publikacji deklaracji środowiskowej
Maksymalny poziom dofinansowania – 400 tys. zł
Maksymalny udział środków
UE w wydatkach kwalifikowanych – 50%
Beneficjenci:
Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
Termin naboru wniosków:
1) 11 kwietnia -27 kwietnia
2011 r.
2) 3 października – 18 października 2011 r.

Samorządy czerpią korzyści
Polska do 2015 r. ma stać się
prawie ekologicznym rajem. Do
rzek mają spływać oczyszczone
ścieki, a Polacy mają korzystać z
wyższych standardów życia poprzez większy dostęp do sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych. Takie są wymagania Unii
Europejskiej. By je spełnić wciąż
konieczne są ogromne nakłady,
na najbardziej priorytetowe inwestycje.
Te inwestycje to budowa i
modernizacja sieci kanalizacyjnej
oraz modernizacja i budowa nowych oczyszczalni ścieków –
wynika z Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Projekty kanalizacyjne
mogą kosztować 19,2 mld zł, a
oczyszczalnie – 11,4 mld zł. Do
tego dochodzi 1,3 mld zł na zagospodarowanie osadów. Realizacja zadań do 2015 r. zapewnić
ma 28,7 mln mieszkańcom Polski (prawie 100 proc. ludności
miejskiej i 60 proc. ludności wiejskiej) usługi na najwyższym poziomie. Priorytetowe zadania
pozwalają nam wypełnić zobowiązania wobec UE. Ale potrzeby są znacznie większe. W mniejszych aglomeracjach należałoby
jeszcze zbudować 7 tys. km kanalizacji i wyremontować wiele
oczyszczalni.
Działanie 4.1 Gospodarka
odpadami (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego)
Ogólne informacje
Celem działania jest poprawa
stanu środowiska naturalnego
oraz zapobieganie jego niszczeniu przez uporządkowanie gospodarki odpadami na Dolnym
Śląsku. Dotację mogą otrzymać
jednostki samorządu terytorialnego (a także ich związki i stowarzyszenia), podmioty, które na
zlecenie jednostek samorządu
terytorialnego wykonują usługi w
zakresie gospodarki odpadowej,
oraz PGL Lasy Państwowe (w
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zakresie likwidacji tzw. „dzikich
wysypisk” odpadów). Warunkiem przyjęcia wniosku o dofinansowanie z tego działania będzie zgodność planowanej inwestycji z Wojewódzkim Planem
Gospodarki Odpadami.
Projekt może dotyczyć budowy nowoczesnych obiektów zajmujących się zbiórką, segregacją,
składowaniem, wtórnym wykorzystaniem oraz unieszkodliwianiem różnego typu odpadów.
Można także otrzymać dotację
na poprawienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego na składowiskach już zamkniętych.
W zakresie likwidacji „dzikich
wysypisk śmieci” preferowane
będą projekty realizowane na
obszarach turystycznych, uzdrowiskowych oraz objętych
ochroną prawną.
Dotację można pozyskać
również na projekty, których celem będzie wymiana dobrych
praktyk i doświadczeń w ramach
współpracy międzynarodowej i
międzyregionalnej.
Przykładowe rodzaje projektów:
– budowa, rozbudowa lub
przebudowa zakładów unieszkodliwiania odpadów, w tym takich
ich elementów jak: stacje przeładunkowe odpadów, instalacje
służące do segregacji, składowania i przetwarzania odpadów i
surowców wtórnych (w tym
kompostowanie) oraz instalacje
do likwidacji i neutralizacji zdeponowanych odpadów zagrażających środowisku,
– zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania
odpadów, w tym niebezpiecznych,
– dostosowanie istniejących
składowisk odpadów do obowiązujących przepisów krajowych i
unijnych,
– przedsięwzięcia związane z
wykorzystaniem składowisk odpadów dla pozyskania alternatywnych źródeł energii, np. biogazu.
Termin naboru wniosków:
wrzesień 2011 r.
Typ beneficjentów:
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– podmioty świadczące usługi w zakresie gospodarki odpadowej w ramach realizacji zadań
jednostek samorządu terytorialnego
Maksymalny poziom dofinansowania: 85%
Tryb wyboru projektów: konkursowy
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Działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza (Regionalny
Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego)
Przykładowe rodzaje projektów:
– nabycie urządzeń, sprzętu
itp.,
– modernizacja źródeł ciepła,
– wymiana źródeł ciepła służących obniżeniu emisji zanieczyszczeń z obiektów użyteczności publicznej, m.in. kotłów
c.o. systemów oczyszczania gazów odlotowych itp.
Termin naboru wniosków:
luty 2012 r.
Typ beneficjentów:
– jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych,
– związki i stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego,
Maksymalny poziom dofinansowania: 85 %
Tryb wyboru projektów: systemowy
Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna (Regionalny Program
Operacyjny dla Województwa
Dolnośląskiego)
Projekty dotyczące
– zahamowania strat różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach jej organizacji,
czyli różnorodności wewnątrzgatunkowej, międzygatunkowej i
ponadgatunkowej (ekosystemów i krajobrazów),
– wzbogacenia składu gatunkowego drzewostanów (w tym
eliminacji monokultur) w celu
zwiększenia różnorodności genetycznej i biologicznej biocenoz
leśnych,
– odbudowy i udrażniania korytarzy ekologicznych (leśnych,
rzecznych i innych) zapewniających wymianę genów pomiędzy
różnymi populacjami lokalnymi,
– ochrony i utrzymania siedlisk
we właściwym stanie lub przywracających ich właściwy stan,
– renaturalizacji obszarów
hydrograficznych i utrzymania
obszarów wodno-błotnych,
zmierzających do pozyskania
gruntów pod obszary chronione,
– kształtowania terenów zieleni, parków i lasów komunalnych (szczególnie na obszarach
miejskich),
– rozwoju ogrodów specjalnych o istotnym znaczeniu przyrodniczym, (np. ogrody dendrologiczne, ogrody botaniczne),
– budowy, modernizacji i doposażenia infrastruktury służącej
szeroko pojętej edukacji ekolo-

gicznej (punkty widokowe, ścieżki przyrodnicze, ośrodki dydaktyczno-promocyjne, centra informacyjne i edukacyjne, itp.),
– przedsięwzięć z zakresu
współpracy międzynarodowej i
międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk
oraz doświadczeń.
Termin naboru wniosków:
marzec 2012 r.
Typ beneficjentów:
– jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych,
– związki i stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego,
– organizacje pozarządowe,
– PGL Lasy Państwowe i jego
jednostki organizacyjne,
– parki narodowe i krajobrozowe
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%
Kowalski a środki na ekologię
W powyższych informacjach
nie uwzględniliśmy możliwości
ubiegania się o dofinansowanie
przez osoby fizyczne. Przyczyna
jest prosta. Ten typ beneficjenta
nie występuje w programach europejskich. Jednakże przykładowy Kowalski może ubiegać się na
niskooprocentowany kredyt na
inwestycje mogące wpłynąć na
środowisko wokół nas. Działania
proekologiczne to także wyzwanie dla Banku Ochrony Środowiska, którego środki mogą okazać
się niezbędne dla zapewnienia
udziału własnego w inwestycjach
finansowanych z funduszy unijnych.
Polski system finansowania
ochrony środowiska uznawany
jest za wzorcowy i godny powielania, zwłaszcza przez kraje rozwijające się i znajdujące się w
okresie transformacji ustrojowej.
Zyskał on uznanie instytucji międzynarodowych, a pomyślna obsługa środków na ochronę środowiska pochodzących z Unii
Europejskiej potwierdziła skuteczność działania poszczególnych ogniw tego systemu.
Specjalizacja Banku Ochrony
Środowiska sprawia, że jego strategia budowana jest pod kątem
zapewnienia adekwatnych środków finansowych, umożliwiających realizację zadań przyjętych
w programie akcesyjnym, ze
szczególnym naciskiem na finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i rozwoju regionalnego.
Tradycyjne obszary działania
w sferze ochrony środowiska

kojarzą się z inwestycjami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami czy
– w mniejszym stopniu – poprawy jakości powietrza. Są jednak
pola nowe, jak np. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Są także obszary trudne, jak chociażby – wzbudzająca duże emocje – sieć Natura 2000. Wykorzystanie przyrody w celach gospodarczych, propagowanie rozwoju agroturystyki i rolnictwa
ekologicznego, tam gdzie nie ma
możliwości zlokalizowania przemysłu, może być drogą do wzrostu zamożności regionu. Potraktowanie sieci Natura 2000 jako
szansy, a nie bariery, dostrzeżenie w niej możliwości dla rozwoju turystyki i poprawy zdrowotności, wykorzystanie atrakcyjności obszarów ochrony poszczególnych cennych i zagrożonych
składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego to pożądany model zachowań,
stanowiący punkt wyjścia dla
konstruktywnych działań, wspieranych dodatkowo znaczącymi
funduszami UE.
Motywacja do podejmowania
inwestycji proekologicznych
może być różna. Czasami są to
zadania podejmowane po to, aby
ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko, sprostać
warunkom wydanych pozwoleń.
W takim przypadku biznesem
jest uniknięcie kar za zanieczyszczanie środowiska, ewentualnych roszczeń osób poszkodowanych wskutek naruszania
norm ochrony środowiska czy
uniknięcie zamknięcia zakładu,
gdyż i taka decyzja może być
wydana w świetle przepisów
prawa ochrony środowiska.
Część inwestycji podejmowana
jest natomiast z myślą o generowaniu dochodów, a więc przysparzaniu korzyści biznesowych.
Przykładem takich zadań mogą
być: budowa farmy wiatrowej,
która będzie produkować tzw.
„zieloną energię”, budowa zakładu odzysku surowców wtórnych
i inne podobne przedsięwzięcia.
Wymiar biznesowy zadań proekologicznych może też polegać
na zrealizowaniu inwestycji, która obniży znacznie koszty funkcjonowania zakładu, instytucji,
gospodarstwa domowego, np.
działania służące ograniczeniu
zużycia energii elektrycznej czy
inwestycje termomodernizacyjne, przyczyniające się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej.
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– Panie Prezesie czy bank,
którym Pan kieruje ma w ofercie kredyty na działalność związaną z ochroną środowiska?
Mam tu na myśli, np. budowy
przydomowych oczyszczalni
ścieków czy też zakup kolektorów słonecznych.
– Na dzień dzisiejszy nie
mamy specjalnych linii kredytowych na działanie proekologiczne z jednym wyjątkiem. Jesteśmy
bardzo mocno zaangażowani w
kolektory słoneczne.
– Zacznijmy od tego, kto może się starać o kredyty na zakup solarów?
– O kredyt mogą się ubiegać
osoby fizyczne i wspólnoty
mieszkaniowe. Dotacja NFOŚIGW wynosi 45 proc. kosztów
kwalifikowanych. I nawet jeśli
weźmiemy większy kredyt, np.
na 18 tys. zł, a koszty kwalifikowane zostaną wyliczone na 15
tys., to możemy liczyć tylko na
45 proc. tej ostatniej kwoty. Przy
czym koszty kwalifikowane nie
mogą być wyższe niż 2,5 tys. zł
na 1 m2 kolektora.
– Jakie trzeba spełniać warunki, żeby otrzymać ten kredyt?
– Podstawowe warunki, jakie
musi spełnić klient, aby ubiegać
się o kredyt to zdolność kredytowa. Drugi warunek jest taki, ze
nie może być w tym budynku czy
w tym gospodarstwie prowadzona działalność gospodarcza, bo to
z miejsca dyskwalifikuje takiego
klienta.

– Jestem właścicielem domku jednorodzinnego, chcę kupić i zamontować kolektory słoneczne korzystając z dofinansowanego kredytu? Co dalej?
– Musi pan być właścicielem
tego domu, przynosi pan aktualny wypis z ksiąg wieczystych,
musi pan też przynieść polisę
potwierdzającą fakt, ze dom jest
ubezpieczony. To są podstawowe
warunki, które decydują o tym czy
może się pan starać o ten kredyt.
– Z tego co wiem procedura
jest zawiła i trwa dość długo.
– Nic nie przychodzi lekko. Po
złożeniu dwóch wniosków, po
weryfikacji i po konsultacjach
technicznych wysalamy wniosek
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, gdzie
podajemy wszelkie dane klienta,
kwotę kredytu i kwotę jaka będzie objęta dotacją. Około 7 dni
czekamy na decyzję z Warszawy.
W momencie, kiedy mamy to
„pozwolenie”, podpisujemy z
klientem umowę kredytową. W
tym momencie do pracy rusza
firma montująca solary.
– Czyli klient nie dostaje do
ręki pieniędzy?
– Gdy już uda się podpisać
umowę o kredyt, ważne jest, aby
pamiętać, że jest on wypłacany
bezpośrednio na konto dostawców urządzeń i wykonawcy robót. Od nich trzeba wziąć faktury VAT.
– Najważniejsze pytanie. Jaki
jest średni koszt kolektorów?

fot. A. Balcerzak

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z bankami umowę w sprawie
dopłat ze środków Funduszu do kredytów udzielonych przez te banki. Z tego instrumentu
finansowego na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej
korzystać mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe. Z Zygmuntem Łaguną, Prezesem
Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Radkowie rozmawia Arkadiusz Balcerzak.

Zygmunt £aguna
– Dla typowego domku jednorodzinnego, koszt instalacji
kolektorów słonecznych, to około 15 tys. złotych. Cena systemu
solarnego to nie tylko sam kolektor, ale również pozostałe elementy: rury, zasobnik, dodatkowy wymiennik lub grzałka elektryczna, pompa cyrkulacyjna, zawory, automatyka itd.
– Na co należy zwrócić uwagę
rozpoczynając starania o kredyt?
– W banku należy złożyć
wniosek o dotację wraz z wnioskiem o kredyt. Trzeba pamiętać,
że przy rozliczeniach będą brane pod uwagę tylko koszty kwa-

lifikowane, a należą do nich:
koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji, koszt nabycia nowych instalacji kolektorów, koszt
zakupu ciepłomierza, koszt montażu kolektora, podatek VAT.
– Podsumowując. Proszę mi
powiedzieć jakie jest zainteresowanie dofinansowanym
przez fundusz kredytem na zakup kolektorów słonecznych?
– W tej chwili jest to kilkanaście wniosków. Część z nich już
jest zrealizowanych.
– Dziękuję za rozmowę.

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO URZ¥DZENIA
Wybór kolektorów jest w Polsce duży.
Mnóstwo firm, zarówno małych, jak i dużych,
z kapitałem zagranicznym ma w swojej ofercie te instalacje. Warto więc dobrze przejrzeć produkty i zdecydować się na najodpowiedniejszy.
Trzeba natomiast pamiętać o jednym. Narodowy fundusz nie da nam pieniędzy na
kolektory złej jakości i dlatego postawił dwa
warunki: Dostawca kolektorów musi się legitymować sprawozdaniem z jego badań na
zgodność z normą PN EN-12975-2 i aktual-

nym certyfikatem zdolności oraz europejskim
certyfikatem SOLAR KEYMARK.
Wybierając kolektor, możemy też sami
mniej więcej oszacować, ile wyniesie nas inwestycja. Przyjmuje się bowiem, że powierzchnia kolektora na jedną osobę powinna wynieść ok. 1-2 mkw. Potrzebna powierzchnia urządzenia zależy od tego, ile
wody zużywamy dziennie (średnio jest to 50
l na osobę) oraz w którym kierunku mamy
zwrócony dom. Najkorzystniej jest, gdy część
dachu przeznaczona na kolektory skierowa-

na jest na południe. Ważne jest również nachylenie dachu (najlepiej gdy wynosi 45 st.).
Koszty inwestycji zwiększają się natomiast,
gdy mamy dach płaski. Trzeba bowiem zamontować stelaże, na których kolektory
będą zainstalowane. To rozwiązanie jest mniej
korzystne, gdyż urządzenia montowane na
stelażach są bardziej narażone na uszkodzenia.
Gdy już ustalimy, jaki rodzaj kolektora jest
nam potrzebny i ile nas będzie kosztowała ta
inwestycja, pora zdecydować się na bank.
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Roman Głaz

OSZCZÊDNE I EKOLOGICZNE
Woda jest bezcennym zasobem, koniecznym do życia wszelkich istot żywych. Dlatego musimy ją umiejętnie chronić i wykorzystywać. Dla większości z nas
swobodny dostęp do wody jest
czymś oczywistym, bo po prostu
odkręcamy kran, a woda płynie.
Wiedza, że woda pokrywa
ponad 70 proc. powierzchni naszego globu powoduje, że traktujemy ją jako dobro nieograniczone i ogólnodostępne.
Niestety nie wszyscy wiemy,
że aż 97,5 proc. wody nie nadaje
się do użytku ze względu na zasolenie. Pozostałe 2,5 proc. to wprawdzie wody słodkie, ale większość z nich jest związana w lodowcach, lądolodach lub w głębi
Ziemi. W efekcie tylko mniej niż
1 proc. to woda zdatna do picia.
W Polsce zapotrzebowanie na
wodę pokrywane jest w coraz

większym stopniu w oparciu o
wody podziemne. Natomiast
wyraźnie spada pobór wód z ujęć
powierzchniowych.
Woda, którą używamy do picia, wykorzystywana jest powszechnie również do innych celów gospodarczych, np. podlewania ogrodów, mycia samochodów, prania, czy spłukiwania toalet, gdzie do tego celu tak wysoka jakość nie jest konieczna.
Właśnie w sytuacjach, gdy jakość wody pitnej nie jest wymagana, rozsądne wydaje się wykorzystanie wody deszczowej, którą
można zebrać z powierzchni dachów, a następnie zgromadzić ją
w podziemnych zbiornikach.
Dzięki temu możemy zapewnić
niezbędną rezerwę w celu późniejszego jej wykorzystania.
Warto również pamiętać, że
deficyt zasobów wodnych, a tak-

że rosnące koszty wody wodociągowej wpływają na coraz
większe zainteresowanie możliwościami wykorzystania wód
opadowych.
Obniżenie kosztów zaopatrzenia w wodę pojedynczych
odbiorców wody wodociągowej
nie jest jedynym pozytywnym
wynikiem wykorzystania wód
opadowych.
Okazuje się, że systemy zagospodarowania wód opadowych
pozwalają ograniczyć ilość ścieków deszczowych poprzez ich
okresową retencję w instalacjach
indywidualnych.
Daje to możliwość ograniczenia kosztów związanych z rozbudową i modernizacją systemów
kanalizacyjnych, stacji uzdatniania
wody.
Może również wpłynąć pozytywnie na stan jakości wód od-

biorników, do których doprowadzane są wody opadowe.
Ponad 1/3 ludności świata żyje
w rejonach o ograniczonych zasobach wodnych. W efekcie wiele osób myśli, że problem ten nie
dotyczy Polski. Niestety to nieprawda.
Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów europejskich. Pod względem zasobów
wodnych nasz kraj często porównywany jest do pustynnego
Egiptu.
Biorąc więc pod uwagę opłaty za zużywanie wody oraz za
usługi kanalizacyjne, nie pozwalajmy, aby woda nadająca się do
wykorzystania spływała z naszych dachów prosto do kanalizacji.
Zbieranie i wykorzystywanie
wody deszczowej staje się powoli koniecznością.

Roman Głaz

KORZYSTAJ Z WODY DESZCZOWEJ
Okazuje się, że woda pitna
staje się powoli jednym z bardziej
luksusowych zasobów natury.
Szacunkowo w gospodarstwie
domowym dziennie na osobę
zużywamy ok. 150 litrów wody
z czego ponad 40 litrów w toalecie. Natomiast resztę, czyli 110
litrów wykorzystujemy do: higieny osobistej – 50 litrów, mycia
naczyń – 12 litrów, celów spożywczych – 5 litrów oraz 43 litry
na pranie, mycie samochodu,
porządki w domu i ogrodzie.
Gdy to wszystko dodamy, okaże się, że nawet połowę można
zastąpić wodą nie mającą jakości
spożywczej, czyli deszczówką.
Za stosowaniem wody deszczo-

wej przemawiają aspekty ekonomiczne, ale nie tylko. Dzięki
zużywaniu mniejszej ilości wody
wodociągowej jesteśmy bardziej
niezależni od dostawców wody i
nie narażamy się na systematyczne wzrosty cen. W dodatku
miękka deszczówka wykorzystana do prania pozwala na rezygnację z płynów do płukania tkanin
oraz redukcję zużycia proszku do
prania nawet o połowę. Nie
wspominając o zapobieganiu odkładania się kamienia w pralkach
i toaletach. Miękka deszczówka
zawiera mniej kamienia i jest
szczególnie korzystna dla roślin.
Stosując deszczówkę aktywnie przyczyniamy się również do

ochrony środowiska i oszczędzamy cenne zapasy wody podziemnej. Dzięki gromadzeniu deszczówki na miejscu i ponownym
jej wykorzystania mniej obciążamy system kanalizacyjny.
Oczywiście w wielu dziedzinach
jest możliwe zastąpienie wody
pitnej przez wodę deszczową,
nie tracąc przy tym nic z komfortu użytkowania. Wymaga to jednak wcześniejszego zaprojektowania i wykonania specjalistycznej instalacji. Pomimo, że woda
deszczowa sama w sobie jest
bardzo czysta i wolna od zarazków, to jednak spływając po powierzchni dachu ulega zanieczyszczeniu. W efekcie, aby z niej

korzystać, musimy wykonać system magazynowania, filtracji i
rozprowadzania wody deszczowej do naszych celów bytowych.
Taka inwestycja szybko się
nam jednak spłaci. Dziennie możemy zaoszczędzić ok. 80 litrów
wody, co w skali roku oznacza aż
29 m3 oszczędności. Natomiast
na budowę profesjonalnej, kompletnej i wysokojakościowej instalacji do wykorzystania deszczówki na potrzeby domu jednorodzinnego wydamy w przybliżeniu ok. 3 tys. euro.
Pamiętajmy, że dalszy wzrost
cen wody jest nieunikniony, dlatego opłacalność stosowania tych
instalacji będzie nadal rosnąć.

Dodatek proekologiczny jest dofinansowany
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
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POWIAT WAŁBRZYSKI
O POWIECIE
Powiat wałbrzyski znajduje się w południowo-zachodniej Polsce, w województwie
dolnośląskim. Położony jest w malowniczej
scenerii Gór Wałbrzyskich, Gór Kamiennych,
Gór Sowich i Pogórza Wałbrzyskiego – pasm
górskich Sudetów
Środkowych. Zajmuje powierzchnię
514 km i liczy
188.229 mieszkańców (2003r.). W
jego skład wchodzi
9 gmin: 4 gminy
miejskie
(Wałbrzych, Szczawno
Zdrój, Boguszów –
Gorce i Jedlina – Zdrój), 2 gminy miejskowiejskie (Mieroszów i Głuszyca) i 3 gminy
wiejskie (Czarny Bór, Stare Bogaczowice i
Walim). Graniczy na południu z Republiką
Czeską i znajduje się w bliskiej odległości od
granicy z Niemcami. Ma dobrze rozwiniętą
sieć połączeń drogowych i kolejowych z największymi miastami Polski, zaś niewielka
odległość od Wrocławia i Pragi zapewnia
łatwy i szybki dostęp do połączeń lotniczych
z całą Europą.

HISTORIA
Początki sieci osadniczej powiatu sięgają
XII – XIII wieku. Historyczne wzmianki dotyczące Wałbrzycha, Jedliny – Zdroju,
Szczawna Zdroju pochodzą z XIII i XIV wieku. Pierwsze informacje o Starych Bogaczowicach pochodzą z 1227 roku, a początki
Walimia, Głuszycy, Boguszowa – Gorc i Czarnego Boru datowane są na XIII wiek. Mieroszów miał prawa miejskie już od 1325 r. Od
wieków tutejsze tereny były miejscem intensywnej działalności górniczej. Najwcześniej
(XIII – XIVw.) eksploatowane było srebro,
ołów i miedź (XV – XVII w.). Od XVI w. w
okolicach Wałbrzycha rozpoczyna się eksploatacja węgla kamiennego.W XIX i XX wieku
eksploatowano w Boguszowie baryt. XVII i
XVIII wiek to okres prosperity tkactwa lnianego. W XIX i XX wieku dynamicznie rozwija się przemysł węglowy, koksowniczy,
metalowy, szklarski, ceramiczny i włókienniczy. Powiat wałbrzyski to bogactwo wielu
wspaniałych zabytków. Prawdziwą perłą
wśród nich jest zamek Książ wybudowany
w XIII w., a później wielokrotnie rozbudowywany. Był siedzibą książąt świdnicko – jaworskich, królów czeskich, króla węgierskiego i książęcej rodziny Hochberg von Pless.
Interesujący jest również piastowski zamek
Grodno w Zagórzu Śląskim. Jest to gotycko
– renesansowa warownia, malowniczo położona na górze Choina – nad Jeziorem Bystrzyckim. Turyści mogą zobaczyć także
m.in.: ruiny średniowiecznych zamków piastowskich (zamek Cisy, Rogowiec i Radosno).
Inne zabytkowe obiekty to np. Palmiarnia w

Wałbrzychu, zabytkowa cerkiew z początku
XX wieku w Sokołowsku, wiszący most nad
Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim,
tama w Lubachowie (z pocz. XX wieku).

ZABYTKI
W wielu miejscowościach zachowały się
do dzisiaj piękne pałace (np. XVIII – wieczny
pałac barokowy w Czarnym Borze) oraz kamienice mieszczańskie w Wałbrzychu,
Szczawnie Zdroju i Mieroszowie. Niezwykle
interesujący jest także XVIII-wieczny ratusz
w Boguszowie-Gorcach. Jest też wiele wspaniałych budowli sakralnych, m.in. drewniany
kościółek p.w. św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej
(XVII w.), kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca w Starych Bogaczowicach (XVII w.), neogotycki kościół p.w. św. Aniołów Stróżów w
Wałbrzychu z pocz. XX wieku. Zabytkowe
wieże szybów wyciągowych (z XIX wieku)
oraz inne obiekty związane z górniczą przeszłością oglądać można w Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu. Jest to jedyny w
Europie zespół muzealny posiadający dobrze
zachowany kompleks obiektów kopalnianych. W gminie Walim znajduje się Muzeum
Sztolni Walimskich. Jest to kompleks powstały podczas II wojny światowej, którego przeznaczenie stanowi do dzisiaj zagadkę dla
znawców i badaczy dziejów ostatniej wojny.
Ze względu na swoją niezwykłość i tajemniczość, sztolnie walimskie cieszą się olbrzymią popularnością. Interesujące jest również
Tajemnicze Podziemne Miasto Głuszyca –
Kompleks Osówka w gminie Głuszyca –
według jednej z wielu teorii ostatnia, największa, kwatera Hitlera, budowana na Dolnym
Śląsku.

EDUKACJA I KULTURA
W powiecie wałbrzyskim funkcjonuje bardzo dobrze rozwinięta sieć szkół wszystkich
szczebli. Szczególnie prężnie rozwija się
szkolnictwo wyższe. Są to: filie Politechniki
Wrocławskiej i Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu, filia Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Warszawy. Wielkim powodzeniem
wśród studentów cieszą się Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
Głównym ośrodkiem kulturalnym powiatu
wałbrzyskiego jest Wałbrzych. Działa tutaj
wiele znanych w kraju i zagranicą instytucji
kultury. Są to m.in.: Teatr Dramatyczny im. J.
Szaniawskiego, Teatr Lalki i Aktora, Filharmonia Sudecka, Muzeum w Wałbrzychu, Muzeum Przemysłu i Techniki, Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA „Zamek Książ”, Powiatowa Biblioteka Publiczna „Pod Atlantami”.
Każdego roku w powiecie wałbrzyskim ma
miejsce wiele zdarzeń o charakterze kulturalnym, które mają rangę krajową i międzynarodową. Wśród nich należy wymienić
przede wszystkim: Międzynarodowy Festiwal im. H. Wieniawskiego w Szczawnie

Zdroju, Międzynarodowy Festiwal Teatrów
Ulicznych w Jedlinie-Zdroju czy też cieszące
się wielkim powodzeniem wystawy arcydzieł malarstwa oraz wystawy sztuki współczesnej organizowane przez Wałbrzyską Galerię Sztuki BWA „Zamek Książ”, a także coroczne międzynarodowe warsztaty artystyczno-integracyjne – festiwal „Spotkania
pod Kyczerą” w Sokołowsku (gm. Mieroszów).

GOSPODARKA
Gospodarka powiatu wałbrzyskiego w
przeszłości opierała się głównie na przemyśle ciężkim, związanym z wydobyciem i przeróbką węgla kamiennego oraz przemyśle
włókienniczym i ceramicznym. Obecnie w
powiecie rozwijają się nowoczesne przedsiębiorstwa zlokalizowane głównie w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Inwest
– Park”. Działa w niej wiele renomowanych
firm krajowych i zagranicznych m.in.: Faurecia – Wałbrzych Sp. z o.o., Toyota Motor
Manufacturing Poland Sp. z o.o., „METZELER AUTOMOTIVE HOSE SYSTEMS” Sp. z
o.o., „GROSSMANN POLSKA” Sp. z o.o.,
„TAKATA” Sp. z o.o., Ronal Polska Sp. z o.o.,
Cersanit III S.A. Inne wiodące podmioty gospodarcze działające w powiecie wałbrzyskim
to: Fabryka Porcelany Krzysztof S.A., Fabryka Porcelany Wałbrzych S.A., Enitra Sp. z o.o.
w Wałbrzychu, Dolnośląskie Zakłady Artykułów Technicznych „Nortech” w Głuszycy,
Wałbrzych International Collection Sp. z o.o.
w Wałbrzychu, Zakłady Wkładów Odzieżowych „Camela” S.A. w Wałbrzychu, PPHU
„INDRIANA” w Głuszycy, Kopalnie melafiru
w Czarnym Borze, Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy o/w Rybnicy Leśnej, Zakłady Koksownicze „Wałbrzych” w Wałbrzychu,
„Uzdrowisko Szczawno – Jedlina” S.A. w
Szczawnie Zdroju. W rolnictwie, ze względu na ukształtowanie terenu, produkcja roślinna zdominowana jest przez uprawę zbóż.
W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla
bydła oraz drobiu. Gminą typowo rolniczą
są Stare Bogaczowice. W pozostałych gminach dominuje ekstensywna produkcja roślinna oraz chów bydła i w mniejszej ilości trzody i owiec.

SPORT I REKREACJA
Położenie i panujący na terenie powiatu
wałbrzyskiego klimat, umożliwiają uprawianie sportu i rozwój rekreacji. Sprzyja temu
również istniejąca tutaj baza: wyciągi narciarskie, pływalnie, korty tenisowe, hale sportowe, boiska, itp. Istnieje też wiele klubów
sportowych oraz stowarzyszeń propagujących kulturę fizyczną i sport.
Szeroką i zróżnicowaną działalność sportowo-rekreacyjną, prowadzi Stado Ogierów
Książ w Wałbrzychu, zajmujące obiekty i tereny w sąsiedztwie pięknego zamku Książ.
Każdego roku rozgrywane są tu zawody
w ujeżdżeaniu (rangi krajowej i międzynarodowej). Drugim ośrodkiem jazdy konnej
jest Dworzysko w Szczawnie Zdroju, zlo-
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kalizowane obok urokliwego parku szwedzkiego.
W Szczawnie są też doskonałe miejsca do
uprawiania różnych konkurencji kolarstwa
górskiego: na trasie Cross Country – na
Wzgórzu Gedymina oraz na Słonecznej Polanie, gdzie usytuowany jest tor do przeprowadzania konkurencji „Four Cross”. Wielkim
powodzeniem cieszy się, organizowany
przez Automobilklub Wałbrzyski coroczny
Rajd Hałda Wałbrzych, w którym udział biorą
samochody ciężarowe i terenowe. W okolicach Mieroszowa znajduje się Ośrodek Sportów Lotniczych Szybowisko Mieroszów –
Nowe Siodło, prowadzony przez Aeroklub
Ziemi Wałbrzyskiej. Można tutaj nauczyć się
latać na lotniach, paralotniach i motolotniach.
Odbywają się tu również takie imprezy, jak:
„Lato z Lotnią” i zawody lotniowe o Puchar
Gór Wałbrzyskich.
Zwolennicy sportów narciarskich znajdą
odpowiednie warunki do zjazdów na stokach
narciarskich w sąsiedztwie schroniska „Andrzejówka” (gm. Mieroszów) oraz w Rzeczce (gm. Walim). W pobliżu „Andrzejówki” i
w okolicach Sokołowska są doskonale utrzymane i piękne krajobrazowo trasy do uprawiania narciarstwa biegowego. Tam też rozgrywany jest znany narciarski Bieg Gwarków.
Lubiący wspinaczki górskie, mogą sprawdzić
swoje umiejętności na sztucznej i naturalnej
ścianie wspinaczkowej w Boguszowie – Gorcach. W mieście tym rozgrywany jest także
bieg „Sudecka Setka”.

TURYSTYKA
Bogactwo walorów krajobrazowych terenu powiatu wałbrzyskiego oraz wielka liczba znajdujących się tu interesujących obiektów przyrodniczych i historycznych sprawiają, że jest to jeden z najatrakcyjniejszych i
najchętniej odwiedzanych regionów turystycznych w skali całego kraju. Zwiedzanie
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atrakcyjnych miejsc i obiektów w powiecie
wałbrzyskim i wędrówki po jego terenie ułatwia dobrze rozwinięta i utrzymana sieć szlaków turystycznych: Główny Szlak Sudecki im.
M. Orłowicza, Szlak Zamków Piastowskich,
Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej i Europejski Szlak Długodystansowy E3. Rozwojowi
turystyki sprzyja też rozwinięta sieć informacji turystycznej oraz funkcjonująca tu dobra i
urozmaicona baza noclegowa i gastronomiczna. Z każdym rokiem zwiększa się również
liczba gospodarstw agroturystycznych oferujących wysoki standard usług i dodatkowych
atrakcji.

UZDROWISKA

PRZYRODA

Jednym z największych bogactw powiatu
wałbrzyskiego, są doskonałej jakości źródła
wód mineralnych. Na bazie tych źródeł powstały dwa – cieszące się do dzisiaj znakomitą renomą uzdrowiska: w Szczawnie Zdroju i w Jedlinie („Uzdrowisko Szczawno – Jedlina” S.A.). Uzdrowisko w Szczawnie Zdroju
powstało w I poł. XIX wieku i w bardzo szybkim czasie znalazło się w czołówce najsłynniejszych kurortów w Europie. Odwiedzane
było przez wielu znanych ludzi: cesarzy, królów, książąt, polityków i artystów. Bywali tutaj również znani Polacy m.in. rodzina księcia Antoniego Radziwiłła, księżna Izabella
Czartoryska, Zygmunt Krasiński i Henryk
Wieniawski. Występujące tu wody mineralne (znane już w średniowieczu) wykorzystywane są do leczenia wielu schorzeń, takich
jak: choroby narządów ruchu, choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, schorzenia laryngologiczne, choroby układu pokarmowego, układu moczowego i lekkie postacie cukrzycy. Uzdrowisko w Jedlinie – Zdrój
funkcjonuje od XVIII wieku i od momentu
założenia również jest chętnie odwiedzane
przez kuracjuszy. Leczone są tutaj schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych,

Przyroda powiatu wałbrzyskiego wyróżnia się niezwykłym pięknem i bogactwem.
Wiele miejsc na jego terenie zachowało swój
nienaruszony, niemal dziewiczy charakter.
Wrażenie to potęguje wielka różnorodność
gatunkowa występującej tu fauny i flory. Na
terenie powiatu istnieje kilka parków krajobrazowych:
– Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich,
– Park Krajobrazowy Gór Sowich,
– Książański Park Krajobrazowy.
Spotkać w nich można różne zwierzęta,
m.in. muflony, sarny i dziki. Znajduje się tutaj
również duże skupisko różnych gatunków
mięczaków i pajęczaków. Równie bogata jest
flora. Dominują drzewa, a wśród nich m.in.
wspaniałe okazy buków, dębów, lip, świerków, jodeł i wiele innych. Spotyka się też stare
okazy cisów. Wśród krzewów szczególnie
piękne są rododendrony i azalie. W miejscach
dużych skupisk rzadkich form przyrody ożywionej i nieożywionej utworzono rezerwaty
przyrody:
– Rezerwat „Góra Choina” (gm. Walim),
– Rezerwat Przełomy pod Książem (gm.
Wałbrzych).

VALBŘIŠSKÝ OKRES
O OKRESE
Valbřišský okres (powiat wałbrzyski) se
nachází v jihozápadním Polsku, v
Dolnoslezském vojvodství. Je situován v
malebné krajině mezi Valbřišskými,
Kamennými a Sovími horami a Valbřišskou
vrchovinou – horskými pásmy patřícími k
soustavě Středních Sudet (Orlické oblasti
Krkonošsko-jesenické subprovincie). Okres
zaujímá rozlohu 514 km2 a čítá 188 229
obyvatel (2003). Tvoří jej 9 obcí (základních
územně-správních jednotek): 4 obce městské
(Valbřich, Szczawno-Zdrój, Boguszów-Gorce
a Jedlina-Zdrój), 2 obce městsko-vesnické
(Mieroszów a Głuszyca) a 3 obce vesnické
(Czarny Bór, Stare Bogaczowice a Walim).
Území okresu na jihu sousedí s Českou
republikou a nachází se v blízké vzdálenosti
od hranice s Německem. Valbřišský okres má
dobře rozvinutou síť silničních a železničních

choroby układu moczowego i schorzenia laryngologiczne. Uzdrowisko rozszerzyło dotychczas oferowaną gamę zabiegów m.in. o:
okłady borowinowe, inhalacje, lasery i magnetoterapię, krioterapię, chromofototerapię, hydrokinezyterapię, komorę jodową.
Baza noclegowa uzdrowiska to 1.000 miejsc
w Szczawnie i Jedlinie – Zdroju o nowoczesnym, europejskim standardzie. Na terenie
Szczawna działa także Kolejowe Sanatorium
Uzdrowiskowe – S.p. z o.o. Sanatorium to
jest zakładem profilaktyczno-leczniczym o
profilach leczenia: pulmonologicznym, gastrologicznym oraz urologicznym.

spojení s největšími polskými městy. Nevelká
vzdálenost od Vratislavi (Wrocław) a Prahy
umožňuje rychlý přístup k leteckému spojení
s celou Evropou.

HISTORIE
Počátky osídlení okresu sahají do 12. až
13. století. Historické zmínky týkající se
Valbřichu, Jedliny-Zdroje a Szczawna-Zdroje
pocházejí ze 13. a 14. století. První zprávy o
Starých Bogaczowicích pocházejí z roku 1227
a počátky Walimi, Głuszyce, BoguszowaGorců a Czarného Boru spadají do 13. století.
Mieroszów získal městská práva již v roce
1325.
Zdejší území bylo od staletí místem
intenzívní hornické činnosti. Původně (13. –
14. století) se tu dobývalo stříbro a olovo,
později měď (15. – 17. století). Od 16. století

v okolí Valbřichu začíná těžba kamenného
uhlí. V 19. a 20. století se čile rozvíjí uhelný,
koksárenský, kovodělný, sklářský, keramický
a textilní průmysl.
Ve valbřišském okrese najdeme mnoho
nádherných památek. Opravdovou perlou
mezi nimi je zámek Książ, postavený ve 13.
století a později mnohokrát rozšiřovaný a
upravovaný. Patřil svídnicko-javorským
knížatům, českým králům, uherskému králi
a později knížecí rodině Hochbergů von Pless.
Zajímavý je také piastovský hrad Grodno v
Zagórzi Śląském. Jedná se o gotickorenesanční opevněnou stavbu, malebně
umístěnou na vrcholu kopce Choina nad
Bystrzyckým jezerem. Turisté mohou
navštívit také zříceniny středověkých
piastovských hradů Cisy, Rogowce a Radosna.
Z dalších památkových objektů jmenujme
například skleník ve Valbřichu, pravoslavný
kostel z počátku 20. století v Sokołowsku,
visutý most nad Bystrzyckým jezerem v
Zagórzi Śląském a přehradní hráz v
Lubachowě, rovněž z počátku 20. století.
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PAMÁTKY
Na mnoha místech valbřišského okresu se
dochovaly honosné paláce (např. barokní
palác z 18. století v Czarném Boru) a
měšťanské domy (ve Valbřichu, SzczawněZdroji a Mieroszowě). Neobyčejně zajímavá
je také radnice v Boguszowě-Gorcích,
postavená v 18. století. Najdeme zde také
mnoho překrásných sakrálních staveb, jako
například dřevěný kostelík sv. Hedviky v
Rybnici Leśné (17. stol.), kostel sv. Josefa
Oblíbence ve Starých Bogaczowicích (17.
stol.) a novogotický kostel sv. Andělů
Strážných ve Valbřichu z počátku 20. století.
Historické důlní věže z 19. století a další
objekty související s hornickou minulostí
regionu si můžeme prohlédnout v Muzeu
průmyslu a techniky ve Valbřichu. Jedná se o
jediný muzejní komplex v Evropě obsahující
dobře zachovalý soubor důlních objektů. V
obci Walim se nachází Muzeum walimských
štol. Je to soustava podzemních chodeb
hloubených během druhé světové války,
jejichž účel dosud nebyl zcela objasněn. Pro
svou neobyčejnost a tajemný vzhled se
walimské štoly těší velkému zájmu turistů.
Další záhadný nedokončený podzemní
objekt, nazvaný Osówka, se nachází v
katastru sousední obce Głuszyca. Podle jedné
z mnoha teorií to měl být poslední a současně
největší Hitlerův úkryt v Dolním Slezsku.

VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURA
Ve valbřišském okrese působí velmi
kvalitní síť základních, středních a vysokých
škol. Zvlášť dobře se rozvíjí vysoké školství.
Působí zde pobočky Vratislavské polytechniky,
Ekonomické akademie ve Vratislavi a Vysoké
školy pedagogické z Varšavy. Velkému zájmu
studentů se těší Valbřišská vysoká škola řízení
a podnikání a Státní vyšší odborná škola.
Hlavním kulturním centrem okresu je
město Valbřich (Wałbrzych). Působí zde
mnoho celostátně i mezinárodně známých
kulturních institucí. Jsou to, mimo jiné,
Dramatické divadlo J. Szaniawského, Divadlo
loutky a herce, Sudetská filharmonie,
Valbřišské muzeum, Muzeum průmyslu a
techniky, Valbřišská galerie umění BWA
Zámek Książ a okresní veřejná knihovna Pod
Atlanty. Každý rok se ve valbřišském okrese
koná množství kulturních akcí s celostátním i
mezinárodním významem. Jsou to především
hudební Mezinárodní festival H.
Wieniawského pořádaný ve SzczawněZdroji, Mezinárodní festival pouličních divadel
v Jedlině-Zdroji a mnohé úspěšné výstavy
obrazů a současného umění pořádané
Valbřišskou galerií umění BWA Zámek Książ,
jakož i umělecko-integrační workshopy
probíhající každoročně v Sokołowsku (obec
Mieroszów).

HOSPODÁØSTVÍ
Hospodářství valbřišského okresu se v
minulosti opíralo zejména o těžký průmysl,

související s těžbou a zpracováním
kamenného uhlí. Zastoupen zde byl také
průmysl textilní a keramický.
V současné době se v okrese rozvíjejí
moderní podniky lokalizované zejména v
areálu Valbřišské zvláštní ekonomické zóny
Invest-Park. Působí v ní mnoho renomovaných tuzemských i zahraničních firem,
mimo jiné Faurecia - Wałbrzych Sp. z o.o.,
Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z
o.o., METZELER AUTOMOTIVE HOSE
SYSTEMS Sp. z o.o., GROSSMANN POLSKA
Sp. z o.o., TAKATA Sp. z o.o., Ronal Polska
Sp. z o.o. a Cersanit III S.A. Mezi další
významné podniky působící ve valbřišském
okrese patří: Fabryka Porcelany Krzysztof
S.A., Fabryka Porcelany Wałbrzych S.A.,
Enitra Sp. z o.o. ve Valbřichu, Dolnośląskie
Zakłady Artykułów Technicznych „Nortech”
v Głuszyci, Wałbrzych International
Collection Sp. z o.o. ve Valbřichu, Zakłady
Wkładów Odzieżowych „Camela” S.A. ve
Valbřichu, PPHU „INDRIANA” v Głuszyci,
Kopalnie Melafiru (melafyrový lom) v
Czarném Boru, Kopalnie Surowców Skalnych
(kamenolom) v Bartnici – pobočka v Rybnici
Leśné, Zakłady Koksownicze „Wałbrzych”
(koksárna) ve Valbřichu, Uzdrowisko
Szczawno- Jedlina S.A. (lázně) ve
Szczawně-Zdroji.
Zemědělská rostlinná výroba se vzhledem
k profilu zdejšího terénu zaměřuje především
na pěstování obilí. V živočišné výrobě
převládá chov dobytka a drůbeže. Typicky
zemědělskou obcí v okrese jsou Stare
Bogaczowice. V ostatních obcích převládá
extenzívní rostlinná výroba, chov dobytka a
v menším množství chov prasat a ovcí.

bezmotorových i motorových závěsných
kluzácích. Probíhají zde rovněž různé akce,
například Léto s kluzákem, a závody kluzáků
o pohár Valbřišských hor.
Příznivci zimních sportů najdou vhodné
podmínky pro sjezdové lyžování na svazích u
turistické chaty Andrzejówka (obec
Mieroszów) a v Rzeczce (obec Walim).
Nedaleko Andrzejówky a v okolí Sokołowska
se nacházejí dobře udržované běžecké tratě,
vedoucí pěknou krajinou. Zde se také
pravidelně koná známý lyžařský závod Bieg
Gwarków (Hornický běh).
Zájemci o lezení po skalách mohou
prověřit svou kondici na umělé a přírodní
horolezecké stěně v Boguszowě-Gorcích. V
tomto městě se také koná závod v
indiánském běhu Sudetská stovka.

TURISTIKA
Esteticky hodnotná krajina valbřišského
okresu, jakož i velké množství zajímavých
přírodních a historických objektů způsobují,
že je to jeden z nejatraktivnějších a nejčastěji
navštěvovaných turistických regionů v rámci
celého Polska. Prohlídky atraktivních míst a
objektů ve valbřišském okrese a výlety po
jeho území usnadňují dobře udržované
turistické trasy: Hlavní sudetská trasa M.
Orłowicze, trasa po piastovských hradech,
trasa hulánů Viselské legie a evropská dálková
trasa E3. Rozvoji turistiky napomáhá také
rozvinutá síť turistických informačních center,
jakož i pestrá nabídka kvalitních ubytovacích
a stravovacích služeb. Každým rokem také
vzrůstá počet agroturistických farem,
nabízejících vysoký standard služeb a
doplňkových atrakcí.

SPORT A REKREACE

LÁZNÌ

Poloha valbřišského okresu a klimatické
podmínky umožňují provozování sportu a
rozvoj rekreace. Přispívá k tomu také stávající
infrastruktura: lyžařské vleky, plovárny,
tenisové kurty, sportovní haly, hřiště a další
objekty. V okrese rovněž působí mnoho
sportovních klubů a organizací propagujících
tělovýchovu a sport.
Širokou a pestrou nabídkou sportovněrekreačních aktivit disponuje Stado Ogierów
(hřebčinec) Książ ve Valbřichu, jehož areál
sousedí se zámkem Książ. Každoročně zde
probíhají drezurní závody s domácí i
zahraniční účastí. Další jezdecké středisko se
nachází u hotelu Dworzysko ve SzczawněZdroji, vedle půvabného švédského parku.
Ve Szczawně také panují vynikající
podmínky pro pořádání různých soutěží v
horské cyklistice. Jedná se o trasu Cross
Country na vrchu Wzgórze Gedymina a
závodní dráhu pro soutěže Four Cross na
pláni Słoneczna Polana. Velkému zájmu
veřejnosti se těší závod nákladních a osobních
terénních automobilů Rajd Halda, pořádaný
každoročně Valbřišským autoklubem. V okolí
Mieroszowa se nachází letiště pro větroně,
provozované Aeroklubem Valbřišska, který
pořádá kurzy paraglidingu a létání na

Jedním z největších přírodních bohatství
valbřišského okresu jsou kvalitní prameny
minerálních vod. Díky nim zde vznikla dvě
lázeňská střediska ve Szczawně-Zdroji a v
Jedlině (Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.),
těšící se výborné pověsti.
Lázně ve Szczawně-Zdroji byly založeny
v 1. polovině 19. století a velmi rychle se
zařadily do skupiny nejznámějších lázní v
Evropě. Navštěvovalo je mnoho významných
osobností: císařů, králů, knížat, politiků a
umělců. Pobývali zde také známí Poláci, mimo
jiné rodina knížete Antoniho Radziwiłła,
kněžna Izabella Czartoryská, spisovatel
Zygmunt Krasiński a houslista Henryk
Wieniawski. Zdejší minerální prameny
(známé již od středověku) se využívají k léčbě
mnoha onemocnění, zejména poruch
pohybového ústrojí, nemocí horních a dolních
dýchacích cest, krčních onemocnění, poruch
zažívacího traktu, chorob močových cest a
lehčích případů cukrovky.
Lázně v Jedlině-Zdroji vznikly v 18. století
a od okamžiku založení se také těší oblibě
svých pacientů. Léčí se zde onemocnění horních a dolních dýchacích cest, poruchy močových cest a krční onemocnění. V poslední
době lázně rozšířily nabídku léčebných
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procedur, mimo jiné, o rašelinové zábaly,
inhalace, lasery a magnetoterapii, kryoterapii,
chromofototerapii, hydrokinezoterapii a
jódovou komoru.
Ubytovací kapacita lázní Szczawno a
Jedlina-Zdrój činí 1 000 lůžek v moderně
zařízených pokojích odpovídajících evropskému standardu. Ve Szczawně působí rovněž
Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe Sp. z
o.o. (Železniční léčebné sanatorium, s. r. o.),
poskytující preventivní péči a léčbu plicních,
žaludečních a urologických onemocnění.
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PØÍRODA
Příroda valbřišského okresu se vyznačuje
neobyčejnou krásou a bohatstvím. Mnoho
míst si zde zachovalo svůj původní, téměř
nenarušený charakter. Tento dojem
umocňuje velká druhová rozmanitost zdejší
fauny a flóry. Na území okresu se nachází
několik chráněných krajinných oblastí:
Chráněná krajinná oblast Valbřišské Sudety,
Chráněná krajinná oblast Soví hory a
Książanská chráněná krajinná oblast.

DER KREIS WAŁBRZYCH
ÜBER DEN KREIS
Der Kreis Wałbrzych liegt in südwestlichen
Teil von Polen im Bezirk Wrocław. Er liegt in
der wunderschönen Landschaft der Gebirgen Gór Wałbrzyskie, Gór Kamienne, Gór
Sowie und Wałbrzych Vorgebirge – Gebirgsketten der Mittelsudeten. Er umfasst die Fläche von 514 km2, die Einwohnehranzahl beträgt 188.229 (2003). Der Kreis besteht aus
9 Gemeinden: 4 Stadtgemeinden (Wałbrzych,
Szczawno Zdrój, Boguszów – Gorce und
Jedlina – Zdrój), 2 Stadt– und Landgemeinden (Mieroszów und Głuszyca) und 3 Landgemeinden (Czarny Bór, Stare Bogaczowice
und Walim). Der Kreis Wałbrzych liegt an der
Staatsgrenze mit Tschechen und nicht weit
von der Grenze mit Deutschland. Der Kreis
besitzt ein dichtes Strassen– und Eisenbahnnetz sowie gute Straßen– und Eisenbahnverbindungen mit den größten polnischen Städten und nicht zu große Entfernung nach
Wrocław und Prag, was macht es möglich,
die Flugverbindungen mit der ganzen Europa zu benutzen.

GESCHICHTE
Die ersten Ansiedlungen auf diesem Gebiet sind in dem XII – XIII Jahrhundert entstanden. Die schriftlichen Informationen über
Wałbrzych, Jedlina – Zdrój, Szczawno Zdrój
stammen vom dreizehnten und vierzehnten
Jahrhundert. Die ersten Informationen über
Stare Bogaczowice stammen von dem Jahr
1227 und über die Ortschaften Walim,
Głuszyca, Boguszów – Gorce und Czarny Bór
von dem dreizehnten Jahrhundert.
Mieroszów hatte die Stadtrechte bereits in
1325 gehabt. Seit Jahrhunderten hat man auf
diesen Gebieten das Bergbaugewerbe betrieben. Am Anfang (XIII – XIV Jahrhundert)
wurde hier Silber, Blei und Kupfer (XV – XVII
Jahrhundert) gefördert. Ab sechzehnten Jahrhundert beginnt in der Umgebung von
Wałbrzych die Förderung von Steinkohle. Im
neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert
wurde in Boguszów Baryt gefördert. Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert war
die Zeit des Aufschwunges der Leinenweberei. Im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert war die Zeit der dynamischen Entwicklung der Kohlen-, Koks-, Metall-, Glas-,
Keramik – und Textilindustrie. Der Kreis

Wałbrzych ist reich an herrlichen Denkmälern. Die Perle der hiesigen Denkmäler ist
das Schloss Książ, das im dreizehnten erbaut
und danach vielmehr ausgebaut wurde. Dieses Schloss war der Sitz der Swidnica und
Jawor Fürsten sowie der tschechischen Königen, des ungarischen Königs und der
Fürstenfamilie Hochberg von Pless. Sehr interessant ist auch die Piasten Burg Grodno
in Zagórz Śląski. Das ist eine Gotik– und
Renaissancefestung, die schön auf dem Berg
– an dem Bystrzyckie See liegt. Die Besucher
können auch unter anderen: Ruinen der mittelalterlichen Piasten Schlösser (Schloss Cisy,
Rogowiec und Radosno) besuchen. Andere
Denkmäle sind zum Beispiel Palmenhaus in
Wałbrzych, alte griechisch– katholische Kirche von Anfang des zwanzigsten Jahrhundert
in Sokołowsko, Hängebrücke über dem
Bystrzyckie See in Zagórze Śląskie, Staudamm in Lubachów (Anfang des zwanzigsten
Jahrhunderts).

DENKMÄLE
In den vielen Orten sind bisher schöne
Paläste aufrechterhalten (z.B. Barockpalast
vom achtzehnten Jahrhundert in Czarny Bór)
Stadtwohnhäuser in Wałbrzych, Szczawno
Zdrój und Mieroszów. Sehr interessant ist
auch das Rathaus vom achtzehnten Jahrhundert in Boguszów-Gorce. Es gibt auch viele
herrliche kirchlichen Bauten, unter anderen
Heilige Hedwig Holzkirche in Rybnica Leśna
(siebzehntes Jahrhundert), Joseph Kirche in
Stare Bogaczowice (siebzehntes Jahrhundert), Neogotische Engelkirche in Wałbrzych,
Anfang des zwanzigsten Jahrhundert. Alte
Türme der Aufzugsschachte (vom neunzehnten Jahrhundert) und andere Objekte der
Bergbaugewerbe können in dem Industrie–
und Technischen Museum in Wałbrzych besichtigt werden. Das ist einzigartiges Museum, welches gut erhaltene Bergbauobjekte
besitzt. In der Gemeinde Walim befindet sich
Museum der Walim Stollen. Diese Stollen
wurden während des zweiten Weltkrieges
erbaut und ihre Bestimmung ist bis heute einer der Geheimnisse für die Forscher des
letzten Krieges. Wegen der Geheimniskrämerei diese werden Stollen von zahlreichen
Besuchern besichtigt. Sehr interessant ist
auch die geheimnisvolle unterirdische Stadt

Můžeme zde spatřit různé živočichy, např.
muflony, srny a divoká prasata. Nachází se zde
rovněž mnoho druhů měkkýšů a pavoukovitých. Stejně bohatá je i flóra. Dominují tu
stromy, především nádherné exempláře buků,
dubů, lip, smrků, jedlí a mnoho dalších druhů.
Spatříme zde také staré tisy. Z keřů jsou
obzvláště krásné rododendrony a azalky. Na
místech s velkým výskytem vzácných druhů
živé a neživé přírody byly vyhlášeny přírodní
rezervace Góra Choina (obec Walim) a rezervace Soutěsky pod Książem (obec Valbřich).
Głuszyca – Komplex Osówka in der Gemeinde Głuszyca – nach verschiedenen Angaben
ist das letzte, größte in der Niederschlesien
erbaute Hitler Quartier.

AUSBILDUNG
UND KULTUR
Im Kreis Wałbrzych gibt es viele Schulen
der verschiedenen Stufen. Besonders dynamisch wächst das Hochschulwesen. Das sind
Filialen der Technischen Hochschule und
Wirtschaftlichen Akademie in Wrocław und
der Pädagogischen Hochschule in Warszawa.
Großes Ansehen unter den Studenten hat die
Verwaltungs– und Unternehmungs– Hochschule sowie Staatliche Berufsschule. Das
Hauptkulturzentrum von dem Wałbrzych
Kreis ist die Stadt Wałbrzych. Es gibt hier viele
in Polen und im Ausland berühmten Kulturanstalten. Unter anderen sind es: J.
Szaniawski Schauspieltheater, Puppen und
Schauspielertheater, Sudeten Philharmonie,
Museum in Wałbrzych, Industrie und Technisches Museum, Wałbrzych, Kunstgalerie
BWA „Zamek Książ”, Kreisbibliothek „Pod
Atlantami”. Jedes Jahr finden in Wałbrzych
Kreis viele kulturellen Veranstaltungen die in
Polen und im Ausland anerkannt sind. Es sind
unter anderen zu nennen: Internationale
Wieniawski Festspiele in Szczawno Zdrój,
Internationale Festspiele der Straßentheater
in Jedlina – Zdrój, oder zahlreich besuchten
Ausstellungen der Malerei und der modernen Kunst, die von der Wałbrzych Kunstgalerie BWA „Zamek Książ” veranstaltet werden, sowie die jährlichen Kunst– und
Integrationswerkstätte – Festspiele „Begegnungen bei Kyczera” in Sokołowsko (Gemeinde Mieroszów).

WIRTSCHAFT
Die Wirtschaft des Kreises Wałbrzych war
in der Vergangenheit auf der Schwerindustrie
gestützt, die mit der Bergbau und Steinkohleverarbeitung, Textil– und Keramikindustrie
verbunden war. Gegenwärtig entstehen moderne Industriebetriebe hauptsächlich in der
Wałbrzych Sonderwirtschaftszone „Inwest –
Park”. Es sind hier viele berühmten polnischen und ausländischen Firmen tätig, unter
anderen: Faurecia – Wałbrzych Sp. z o.o.,
Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z
o.o., „METZELER AUTOMOTIVE HOSE SYSTEMS” Sp. z o.o., „GROSSMANN POLSKA”
Sp. z o.o., „TAKATA” Sp. z o.o., Ronal Polska

Ziemia Kłodzka nr 202

44

SPORT I ERHOLUNG
Die Lage und das in dem Landkreis
Wałbrzych herrschendes Klima tragen zu
Förderung von Sport und Erholung bei. Es
gibt hier viele Skilifte, Schwimmbecken, Tennisplätze, Sporthallen, Spielplätze usw. Es gibt
hier auch viele Sportklubs und Gesellschaften, die den Sport und Erholung fördern.
Eine breite Palette der Sport– und
Erholungstätigkeit wird von Pferdestall Książ
in Wałbrzych geführt, der in der Nachbarschaft des schönen Schlosses Książ ansässig
ist. Im jedem Jahr werden hier Reiterwettkämpfe (Landes und Internationaler
Rang) veranstaltet. Eine zweite Stelle des
Pferdereitens ist Dworzysko in Szczawno
Zdrój, neben dem zauberhaften schwedischen Park.
In Szczawno sind auch Gebiete, die ausgezeichnet für verschiedene Disziplinen der
Bergfahrradrennen sind: die Strecke Cross
Country – auf dem Berg Wzgórze Gedymina
und auf der Słoneczna Polana, wo eine Bahn
zur Durchführung der Wettkämpfe „Four
Cross” aufgestellt wurde. Eine große Anerkennung findet auch das von dem Automobilklub Wałbrzych veranstaltete Rallye Hałda
Wałbrzych, in dem die LKW und
Geländewagen teilnehmen. In
der Nähe von Mieroszów befindet sich Ośrodek Sportów
Lotniczych Szybowisko (Sportflugzentrum) Mieroszów –
Nowe Siodło, geführt von
Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej.
Hier kann man das Fliegen auf
Gleitflugzeugen und Motorsegelflugzeugen lernen. Es werden
hier auch verschiedenen Veranstaltungen wie Sommer mit dem
Gleitflugzeug sowie Gleitflugwettkämpfe zur Gewinnung des
Pokals Wałbrzych Gebirgen veranstaltet.
Die Skifreunde finden entsprechende Bedingungen zur

Schiabfahrt in der Nähe der Herberge
„Andrzejówka” (Gemeinde Mieroszów) sowie in Rzeczka (Gemeinde Walim). In der
Nähe von der Herberge „Andrzejówka” und
in der Gegend von Sokołowsko sind ausgezeichneten Strecken mit schönen Aussichten
zum Skilaufen. Dort werden die berühmten
Skilaufwettkämpfe Bieg Gwarków veranstaltet. Die Liebhaber des Bergkletterns können
ihre Fähigkeiten an der natürlichen und künstlichen Kletterwand in Boguszowo Gorce prüfen. In dieser Stadt wird ein Lauf „Sudecka
Setka” veranstaltet.

TOURISTIK
Das Reichtum der Landschaftssehenswürdigkeiten in dem Kreis von
Wałbrzych und eine große Anzahl von interessanten Naturobjekten und historischen
Denkmäler tragen dazu bei, dass diese Region sehr attraktiv in dem Landesausmaß ist
und gern besucht wird. Die Besichtigung der
attraktiven Stellen und Objekte in der
Wałbrzych Region und das Wandern ist durch
die ausgezeichnete und gut gepflegte
Touristikwege erleichtert: Orłowicz Haupttouristikweg der Sudeten, Touristikweg der
Piasten Schlösser, Touristikweg Ułanów Legii
Nadwiślańskiej und Europäischer Langstrekken– Touristikweg E3. Die Besucher werden
auch von dem reich ausgelegten Netz der
Touristikinformation unterstützt. Es gibt hier
gute Übernachtungs– und Verpflegungsmöglichkeiten. Die Anzahl der Agrotouristik–
Bauernhöfe, die ein hohes Standard der
Dienstleistungen und weitere Attraktionen
anbieten, wächst vom Jahr zum Jahr.

KURORTE
Eines der größten Reichtümer des Kreises Wałbrzych sind die Quellen des ausgezeichneten Mineralwassers. Auf dieser Basis
wurden zwei berühmten Kurorte entstanden: in Szczawno Zdrój und in Jedlina („Kurorte Szczawno – Jedlina” S.A.). Der Kurort
in Szczawno Zdrój wurde in der ersten Hälfte der neunzehnten Jahrhunderts gegründet
und nahm sehr schnell eine führende Stelle
unter den meist berühmten europäischen
Kurorte ein. Dieser Kurort war von den vie-

len bekannten Persönlichkeiten besucht:
Keiser, Könige, Fürsten, Politiker und Künstler. Es waren hier zum Besuch berühmten
Polen unter anderer Familie von Fürst Antoni Radziwiłł, Fürstin Izabella Czartoryska,
Zygmunt Krasiński und Henryk Wieniawski.
Die vorkommenden Mineralwasser (bereits
in Mittelalter bekannt) sind zur Heilung vielen Krankheiten wie Krankheiten der
Bewegungsorgane, der Atemwege,
Laryngologie Krankheiten, Krankheiten des
Alimentären Systems, des Harnsystems und
Leichte Zuckerkrankheiten gebraucht. Der
Kurort in Jedlina – Zdrój funktioniert ab achtzehnten Jahrhundert und wird auch durch die
Kurgäste gerne besucht. Es werden hier die
Krankheiten der Atemwege, des Harnsystems, und Laryngologie Krankheiten behandelt. Die Palette der Behandlungen wurde unter anderen mit folgenden Behandlungen erweitert: Bademoor, Inhalationen Laser,
Magnetotherapie, Kriotherapie Chromofphototherapie, Hydrokinesytherapie,
Jodkammer. Der Kurort besitzt ca. 1.000
Übernachtungsplätze in Szczawno und Jedlina
– Zdrój mit hohem europäischem Standard.
In Szczawno ist auch Kolejowe Sanatorium
Uzdrowiskowe (Kuranstalt für Eisenbahnmitarbeiter) – S.p. z o.o. tätig. Diese Anstalt
behandelt die Krankheiten der Atemwege,
des Alimentären Systems und Harnsystems.

NATUR
Die Natur des Kreis Wałbrzych ist durch
die außenordentliche Schönheit und Reichtum gekennzeichnet. Viele Stellen auf diesem
Gebiet haben ihren untastbaren ursprünglichen Charakter aufrechterhalten. Dieser Eindruck wird durch die Vielfältigkeit der Gattungen der vorhandenen Pflanzen– und Tierwelt verstärkt. Auf dem Gebiet des Kreises
gibt es einige Landschaftsparks:
– Landschaftspark der Wałbrzych Sudeten,
– Landschaftspark der Gebirge Góry Sowie,
– Landschaftspark von Książ.
In diesen Landschaftsparken sind verschiedene Tierarten vertreten, unter anderem
Wildschaffe, Rehe und Wildschweine. Es gibt
hier eine Anhäufung der Spinnentiere und
Weichtiere. Die Pflanzenwelt ist auch reichlich vertreten. Dominierend
sind hier Bäume darunter
herrliche Buchen, Eichen, Linden, Fichten, Tannen und viele anderen. Es sind auch die
alte Eiben zu treffen. Unter
den Sträuchern besonders
schön sind Azalien und Alpenrosen. An den Stellen der Anhäufung der seltenen Formen
der lebenden und nicht lebenden Natur wurden Naturschutzgebiete gegründet:
- Naturschutzgebiet „Góra
Choina” (Gemeinde Walim),
Naturschutzgebiet
Przełomy pod Książem
(Durchbruch bei Książ) (Gemeinde Wałbrzych).
fot. K. Cieliñski

Sp. z o.o., Cersanit III S.A. Andere führenden Wirtschaftsunternehmen in dem Kreis
Wałbrzych sind: Porzellanfabrik Krzysztof
S.A., Porzellanfabrik Wałbrzych S.A., Enitra
Sp. z o.o. in Wałbrzych, Dolnośląskie Zakłady
Artykułów Technicznych „Nortech” in
Głuszyca, Wałbrzych International Collection
Sp. z o.o. in Wałbrzych, Zakłady Wkładów
Odzieżowych „Camela” S.A. in Wałbrzych,
PPHU „INDRIANA” in Głuszyca, Melafir
Bergbau in Czarny Bór, Gestein Bergbau in
Bartnica Zweig Rybnica Leśna, Kokswerke
„Wałbrzych” in Wałbrzych, „Kurort Szczawno
– Jedlina” S.A. in Szczawno Zdrój. In der
Landwirtschaft wird wegen der Geländegestaltung am meisten Getreide angebaut.
Außerdem wird Vieh– und Geflügelzucht
betrieben. Die Gemeinde Stare Bogaczowice
ist eine typische landwirtschaftliche Gemeinde. In den übrigen Gemeinden werden Pflanzen extensiv angebaut und Viehzucht darunter Schweinen– und Schaffzucht betrieben.
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Se začátkem dubna se i v Neratově dostává ke slovu jaro,
a kvetoucí kočičky i rození jehňátek na naší farmě připomínají blížící se Velikonoce. Jejich
oslavy jsou přitom v Neratově
jedněmi z největších událostí
celého roku. Ani ten letošní
nebude výjimkou.
Oslavy zahájí už v sobotu
16. dubna tradiční Velikonoční
řemeslný jarmark v chráněných dílnách Kopeček v Bartošovicích v Orl.h., na němž se
představí jak práce lidí s postižením a řemeslníci a rukodělní
výrobci z okolí, tak i lidové tra-

VELIKONOCE

dice, velikonoční jídla a zvyky.
Květná neděle 17. dubna
bude patřit kultuře a rozjímání
– pohnutý osud neratovského
kostela bude jistě více než
důstojnou kulisou pro divadelní představení Znamení
moci, v němž básník Jan
Zahradníček vylíčil rozklad
morálních hodnot a sílu víry
a lásky v dobách nesvobody
komunistického režimu.
Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu se v kostele
budou konat probíhat svatého
týdne. Ve čtvrtek a v pátek začnou v 18 hodin, v sobotu ve

23 hodin. Na Velký pátek si
s námi můžete od 15 hodin
připomenout křížovou cestu,
od pátečního do sobotního
večera bude probíhat adorace
u božího hrobu.
V neděli na Boží hod velikonoční a na velikonoční pondělí vás v 10 hodin rádi uvítáme na mši svaté. V pondělí
navíc u východu z kostela
určitě nebude chybět špalír
koledníků a vajíčka a mašle
v košíčcích žen a dívek.
Velikonoce v Neratově budou zkrátka nabité. Přijedete
je oslavit s námi?

CO NÁS INSPIRUJE

Stejně jako každého potěší ocenění jeho práce, i nás v Neratově těší slova chvály a povzbuzení, ať už
nám je říkáte osobně, po telefonu nebo e-mailem. Hodně takových reakcí přišlo po odvysílání dokumentu České televize Klenba života, a my jsme vám za ně vděční.
Neradi bychom ale usnuli na vavřínech, a proto neustále hledáme, jak a kterým směrem bychom se
mohli rozvíjet. Velkou inspirací nám byla naše nedávná návštěva v družstvu invalidů Ergotep v Proseči
u Skutče. Tato sociální firma funguje od roku 2003 a šíře jejích činností, úspěchy, integrace osob
s postižením i účast na dění v okolí jsou úctyhodné (podívejte se i vy – na www.ergotep.cz). Těšíme se
proto na spolupráci, kterou jsme při naší návštěvě nastartovali, a všem zaměstnancům i vedení
Ergotepu přejeme hodně úspěchů nejen v jejich práci!

V sobotu 16. dubna se v našich
chráněných dílnách Kopeček
koná tradiční Velikonoční řemeslný jarmark. Těšit se můžete na vše, co k Velikonocím
patří – zdobení vajíček, pletení
pomlázek, velikonoční perníčky,
ochutnávky lidových velikonočních jídel, medovinu i žamberecké pivo. Na programu toho
ale bude mnohem víc, svou práci
představí kovář či brašnář, zahálet nebude ani chlebová pec,
kterou na Kopečku máme.
--Na neděli 17. dubna vás zveme
do našeho kostela nejen na mši
svatou, ale také na divadelní
představení. Básnickou skladbu Znamení moci básníkamučedníka Jana Zahradníčka
od 14 hodin přednese Miroslav
Kovářík za hudebního doprovodu Jiřího Pertla a Václava Prejzka. Nenechte si ujít provedení
jednoho z nejvýznamnějších českých básnických děl pod prosklenou střechou!
--Neratovský obchod má novou
otevírací dobu:
- Po-Pá: 7.30-11.00 a13.00-16.00
- So: 8.30-12.00
- Ne: zavřeno
Platí do 3. května. Objednávky
a informace na tel. 605 230 046,
mailu obchod@neratov.cz nebo
osobně u vedoucí Vendulky
Malíkové. Foto: Luboš Drapák

Ziemia Kłodzka nr 202

LEDNICE

PLÁNUJE HEZČÍ

I když titulek může znít trochu podivně, rozhodně nelže.
Již třetím rokem totiž naše
sdružení spolupracuje s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou, respektive se
Zahradnickou fakultou, která
sídlí v Lednici.
Její studenti mají v rámci
ateliéru za úkol navrhnout krajinářské řešení vybrané oblasti.
Už potřetí tak v rámci tohoto
ateliéru zavítala část z nich

UŽ
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i k nám do Neratova. A nutno
říci, že jejich práce rozhodně
nekončí v koši. Naopak!
Návrh studentů z prvního
roku na zahradnický areál pro
zahradnickou chráněnou dílnu
už je zčásti postavený, jeho
dokončení plánujeme na letošní léto.
Loni dva týmy studentek
navrhovaly podobu křížové
cesty za kostelem. Letos
v březnu nás znovu navštívily

NERATOV

a pokusí se své práce spojit
do jedné výsledné. Hotová
křížová cesta by pak měla
sloužit i jako místo setkávání
a odpočinku místních i návštěvníků.
Letošní skupina studentek
má za úkol navrhnout podobu
letní farmy na kopci nad Neratovem. Tam by se na léto
umisťovala část zvířat z Farmy Orlice a návštěvníci by si
zde mohli prohlédnout (a samozřejmě i pohladit a nakrmit) zvířátka, která neodmyslitelně patří k českému venkovu
– králíky, kachny a husy,
slepice, oslíka, kozy a ovce,
krávy i koně. Chybět by tu
neměly ani lavičky a hřiště pro
nejmenší.
Jsme napjatí, s jakými
návrhy studentky přijdou, a už
teď se těšíme na finální návrh
nové farmy, na jehož prezentaci a obhajobu před spolužáky se k nim do Lednice
určitě pojedeme podívat!

ním, že bobr může člověku
ukousnout prsty. Děti hádaly,
jaké zvíře vidí na obrázku,
v dotazech po přednášce se ře-

NOVĚ

V

SE U NÁS
DĚLO
V BŘEZNU?

Usilovně jsme pracovali na
otevření nové chráněné dílny –
Pradlenky. Nakonec se nám to
povedlo, a od 1. dubna tak Sdružení Neratov oficiálně provozuje
už šest chráněných dílen. Více
informací o Pradlence přineseme
v květnovém čísle.
--Nové pracovní a ochranné
pomůcky a oděvy dostanou
zaměstnanci našich chráněných
dílen díky štědrému finančnímu daru společnosti ČEPS.
ČEPSu velmi děkujeme a doufáme, že nové pomůcky přispějí
k větší bezpečnosti a hlavně pohodě v dílnách!
--šilo i to, jak dlouho žije motýl. Novými barvami září po spoVěříme, že každý si našel své lečenské místnosti chráněného
oblíbené zvíře, a panu Hájkovi bydlení také naše kancelář. Namnohokrát děkujeme!
tírání stěn na švestkovou
modrou a svěží zelenou se
chopilo osazenstvo naší kanceláře. Až k nám do Neratova
přijedete, přijďte se podívat na
výsledek!
--Do Neratova konečně přišlo
jaro – odtál poslední sníh, na
Farmě Orlice se jako na běžícím
pásu rodí jehňátka, zaměstnanci
chráněné dílny Naděje odkryli
chvojí z neratovských zahrádek,
připravují sazenice do skleníků
a rozhrabávají krtince v Sadu
smíření.

VÍME, PROČ NECHYTAT BOBRA

Brouci, ryby, ptáci i savci
všech tvarů, barev a velikostí,
s tykadly i ploutvemi – ti všichni se nám v plné kráse předvedli ve čtvrtek 10. března
v Neratovské hospodě.
Na fotografiích je s sebou
přinesl a posluchačům, kteří
zaplnili hospodu do posledního místa, je představil inženýr
Josef Hájek. Pan Hájek pracoval ve Správě Chráněné krajinné oblasti Orlické hory, a je
tedy tím nejpovolanějším,
koho jsme si na přednášku
s názvem "Zvířena Orlických
hor" mohli pozvat.
A nutno přiznat, že zaujal
malé i velké, a to nejen varová-

CO

NERATOVĚ

Měsíčník Nově v Neratově vydává Sdružení Neratov, o. s., připravuje Zdenka Burešová.
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN
POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ
9

Twierdza Kłodzka i labirynty.
Najcenniejsze dzieło nowożytnej
architektury obronnej w Polsce z
XVII-XVIII w. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty, a
z przewodnikiem przejść fragmentem ciągnących się kilometrami
podziemnych chodników minerskich. Z tarasu widokowego rozciąga się wspaniały widok na całą
Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul. Grodzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68

14

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

16

13

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

11

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

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

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

15

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

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

17

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

18
Uzdrowisko Kudowa Zdrój.
Eksploatacja 5 źródeł mineralnych
stanowi podstawę balneoterapii
w tym uzdrowisku, ponadto ważne
przejście graniczne z Czechami.
Kurort Kudowa Zdrój (Bad
Kudowa). Die Wasserförderung
aus fünf Heilquellen bildet die Basis der Balneotherapie in diesem
Kurort, der gleichzeitig ein wichtiger Grenzübergang mit Tschechien ist.
Kudowa Zdrój – lázně. Léčba v
těchto lázních, které leží u
významného hraničního přechodu
s Českou republikou, se opírá o
využití zdejších pěti minerálních
pramenů.

21
Kurort Lądek Zdrój (Bad Landek). Die Behandlung in Lądek
Zdrój (Bad Landek) – dem ältesten Kurort in Polen – basiert auf
7 Termalheilquellen. Seine Hauptattraktion bildet die 1678 erbaute Naturheilanstalt „Wojciech“(früher „Marienbad“), in
der sich heute ein Heilbad und
eine Trinkhalle befinden.
Lądek Zdrój – lázně. Léčba v
Lądku Zdroji (nejstarších lázních
v Polsku) je založena na využití
sedmi termálních pramenů
léčivých vod. Nejznámějším objektem ve městě je historická budova
léčebného zařízení Wojciech, ve
kterém se nachází bazén s termální
vodou a hala k pití léčivých vod.

19
Bazylika Nawiedzenia NMP w
Wambierzycach. Wambierzyce
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany ośrodek pielgrzymkowy, związany z kultem cudownej figurki
Matki Bożej z Dzieciątkiem z II
połowy XIV w. Nad wsią wznosi się
bazylika, do której wejścia prowadzą monumentalne schody.
Mariä Heimsuchung - Basilika
in Wambierzyce (Albendorf).
Wambierzyce (Albendorf) – das
„Schlesische Jerusalem“ genannt
– ist ein bekannter Wallfahrtsort,
der mit der Verehrung der Gnadenfigur der Muttergottes mit dem
Jesuskind aus der 2. Hälfte des 14.
Jh. verbunden ist. Das Dorf überragt die Basilika, zu deren Eingang
monumentale Stufen hinaufführen.
Wambierzyce – bazilika Navštívení Panny Marie. Wambierzyce,
často nazývané slezským Jeruzalémem, jsou známé poutní místo
spojené s kultem zázračné sošky
Panny Marie s dítětem, pocházející
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí se tyčí mohutná bazilika, k níž
vede široké schodiště.

23
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Jedna z najpiękniejszych pod
względem szaty naciekowej jaskiń
Polski. W osadach na dnie jaskini
odnaleziono wiele szczątków kostnych zwierząt plejstoceńskich,
wśród których dominują kości niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz z
przewodnikiem przechodzi się labirynt korytarzy, podziwiając unikalne stalaktyty i stalagmity, kaskady i draperie kalcytowe.
Bärenhöhle in Kletno (Klessengrund). 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. Jedna z nejkrásnějších krápníkových
jeskyní v Polsku. V usazeninách na
dně jeskyně byly nalezeny kosterní
pozůstatky zvířat ze staršího období čtvrtohor, mezi nimiž
převládají kosti medvědů jeskynních. Prohlídka s průvodcem
vede chodbami s unikátní krasovou výzdobu.
Rezerwat „Wodospad Wilczki”
w Międzygórzu. Najwyższy wodospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda
spada tu obecnie ze skalnego progu na wysokości 21 m i płynie dalej głębokim kanionem. Pierwotny
las dolnoreglowy rosnący wokół
wodospadu objęty jest ochroną i
stanowi krajobrazowy rezerwat
przyrody.

24
Naturschutzgebiet „Wodospad
Wiczki” w Międzygórzu („Wölfelsfall in Wölfelsgrund). Der Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall im
Glatzer Land. Das Wasser stürzt
21 m tief und fließt weiter in einer
engen Schlucht. Der Gebirgswald,
der die Gegend um den Wasserfall bewächst, steht unter Naturschutz und bildet ein Landschaftsnaturschutzgebiet.
Międzygórze – vodopád na
říčce Wilczka. Nejvyšší vodopád v
oblasti Kladska. Voda padá ze
skalního prahu výšky 21 metrů a
dále plyne hlubokou soutěskou.
Vodopád spolu s okolním horským
lesem v byl vyhlášen přírodní rezervací.

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

28
Kompleks pałacowo-parkowy w
Bożkowie. W centrum wsi w 1708
r. wzniesiono barokowy pałac, który przebudowano w II połowie
XIX w. Do pałacu przylega park z
pawilonem ogrodowym. W pobliżu stoi barokowy kościół św. Piotra i Pawła z oryginalną amboną w
kształcie łodzi.
Schloss - Parkanlage in Bożków
(Eckersdorf). In der Mitte des
Dorfes wurde 1708 ein barockes
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das
Schloss ist von einem Park Umgeben, in dem ein Gartenpavillon
steht. In der Nähe befindet sich die
barocke Kirche „St. Peter und
Paul“ mit der originellen Schiffskanzel.
Bożków – zámek. V centru vesnice Bożków byl v roce 1708 vybudován barokní zámek, který ve
2. polovině 19. století prošel komplexní přestavbou. K zámku přiléhá park se zahradním pavilónem.
Nedaleko zámku stojí barokní kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou
kazatelnou ve tvaru lodě.

30

26
Uzdrowisko Długopole Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmienitej wody mineralnej „Długopolanka” rozlewanej w Szczawinie
nieopodal Długopola Zdroju.

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

31
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Befestigungen in Srebrna Góra
(Silberberg). Die gewaltige Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als
strenges Gefängnis genutzt.
Während des letzten Krieges wurde hier das Gefangenenstraflager
„Oflag VIII B“ Eingerichtet.
Srebrna Góra – pevnost. Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem, patří
k nejzajímavějším objektům vojenské architektury na území Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové
války byl v jednom z jejích fortů
zřízen zajatecký tábor pro
důstojníky Oflag VIII B.

33

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

Rozhledna na Velké Sově.
Nejznámější rozhledna v Dolním
Slezsku, stojící na Velké Sově (Wielka Sowa, 1015 m n. m.), nejvyšším
vrcholu Sovích hor (Góry Sowie).
Z rozhledny lze obdivovat panoráma sudetského pohoří od Králického Sněžníku až po Sněžku.

34

Podziemia w Osówce. To najciekawszy i najdłuższy udostępniony
kompleks podziemnych korytarzy,
wybudowany w ramach programu
RIESE. Cel prac utrzymywany był
w tajemnicy. Do dziś wielu historyków spiera się co do przeznaczenia tych podziemnych i naziemnych obiektów, które powstały w
Górach Sowich w czasie II wojny
światowej.
Unterirdische Stadt in Osówka
(bei Wüstewaltersdorf). Das ist der
interessanteste und längste
zugängliche Komplex der unterirdischen Korridore, die im Rahmen
des Programms RIESE gebaut
wurden. Das Ziel der Arbeiten
wurde geheimgehalten. Bis heute
sind sich die Historiker nicht einig,
welche Bestimmung diese 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.

35
Wieża widokowa na Wielkiej
Sowie. Sztandarowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku – najpiękniejszy wolnostojący obiekt tego
typu. Umiejscowiona została 1015
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, najwyższym szczycie Gór Sowich, z którego można podziwiać panoramę
Sudetów od Śnieżnika po Śnieżkę.
Aussichtsturm auf der Wielka
Sowa (Hohen Eule). Der führende Aussichtsturm in Niederschlesien – das schönste, freistehende
Objekt dieser Art. Er steht auf
dem höchsten Gipfel des Eulengebirges, der Hohen Eule – 1015 m
ü.d.M., von dem man das Panorama der Sudeten vom Scheeberg bis
zur Schneekoppe bewundern
kann.

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

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

