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Henryk Hnatiuk

DLA B£OGOS£AWIONEGO JANA PAW£A II
Malować Największy Autorytet Świata – to odpowiedzialność
i wyzwanie...
Malować niekonwencjonalnie
– to podwójna odwaga! Być fotografem Papieża – to zaszczyt i
wyróżnienie, ale żeby oddać się
tematowi (a nawet monotematowi), to już zaleta wytrwałych
twórców.
Artyści powiadają, że twarz
Wielkiego Polaka stoi im ciągle
przed oczyma, podnosząc klimat
twórczy. Twórcy mówią o Bogu
i człowieku wpisanym w Boże
dzieło zbawienia. Patrząc na dzieła ich rąk, nie trudno zadać pytania: o przemijanie, o ludzki los,
wpływ jednostki na tenże los, o
cierpienie, kim jest człowiek, dokąd dąży i jaką spełnia misję dziejową? Nie absolutyzują, ale mają

sław Szpak z Boguszowa-Gorc,
Lila Kornat i Jerzy Borowski z
Wałbrzycha, Kazimierz Skrzypek
ze Świdnicy i Robert Boroo z
Lądka Zdroju. Organizator wystawy Polsko-Czeski Klub Artystyczny „ART.STUDIO” w Mieroszowie skupia artystów przygotowujących wspólne wystawy
zbiorowe i indywidualne, a także utrzymujących kontakty artystyczno-towarzyskie. Wystawy
ich prac odbywają się zarówno
w Polsce jak i w Czechach. Wychodzą też poza regiony przygraniczne. Artyści ci pracują samodzielnie, jednakże spotykają się i
współpracują przez cały rok.
Uczestniczą w plenerach artystycznych, piknikach malarskich,
wieczorach artystycznych i wystawach. Dzięki bezpośredniemu

Galeria Mieroszowskiego Centrum Kultury
świadomość tej wyjątkowości.
Polacy i Czesi – autorzy prac plastycznych i literackich zaprezentowali się na wystawie pt. „Twórcy pogranicza w hołdzie Janowi
Pawłowi II” przygotowanej z
okazji beatyfikacji Papieża Polaka. Wystawa zorganizowana została przez piszącego te słowa
kierownika Polsko-Czeskiego
Klubu Artystycznego „ART.STUDIO” w Mieroszowie we współpracy z Mieroszowskim Centrum Kultury, Komitetem Organizacyjnym Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej, gminą
Mieroszów i Parafią pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Na
wystawie prezentowane są prace 32 artystów pogranicza. Podczas wernisażu wystawy w Galerii Mieroszowskiego Centrum
Kultury, który odbył się 29 kwietnia br., obecni byli spośród autorów Hanna Lenarczyk z Mieroszowa, Natalia Południak i Zdzi-

Jan Pawe³ II, autor L. Wierzbicka

Autorzy prezentowanych na wystawie prac
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kontaktowi ze sztuką i dzięki
żywej wrażliwości estetycznej
stają się także propagatorami estetyki życia codziennego i kultury estetycznej w swoich środowiskach.
Jestem przekonany – cytując
Ojca Świętego – że udało nam się
skupić ludzi „którzy z pasją i poświęceniem poszukują epifanii
piękna, aby podarować je światu
w twórczości artystycznej” (fragment z listu Ojca Świętego do
artystów, Watykan, 4.04.1999 r.).
Bowiem osoby wrażliwe na
piękno swoją pracą potrafią
łączyć ludzi i zbliżać ich do siebie, dowodząc, że piękno może
być celem życia, potrzebą wewnętrzną.

5
Tegoroczny plener to „już”
dwudziesty. Potwierdza to, że
grono zainteresowanych i
uczestników powiększa się i każdy z nich oczekuje następnych
spotkań. Plener to również zdarzenie, które w swym zapisie niesie uwrażliwienie na piękno,
kształci i wzbogaca duchowo, a
przede wszystkim działa na rzecz
zbliżenia i porozumienia Polaków
i Czechów w tworzeniu regionu
życia, pracy i radości, jak ostatni
podczas długiego weekendu plener w czeskiej Novej Pace. Organizowany przez Evę Šinkmonovą – komisarza pleneru i Miasto Nová Paka jest piątym w ramach projektu „Putování severovýchodními Čechami a Dolním

Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej,
Miejski Zespół Szkół Nr 1
w Nowej Rudzie
zapraszają do udziału w konkursie

Co wiesz o pograniczu
polsko-czeskim?
„Ziemia Kłodzka i Nachodska”
1. Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
2. Tematyka: Konkurs obejmuje znajomość przyrody,
geografii i dziedzictwa kulturowego pogranicza polskoczeskiego, w szczególności Ziemi Kłodzkiej i Nachodskiej oraz najważniejszych wydarzeń z dziedziny współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie Glacensis.
3. Cele konkursu: 1) Wzajemnie poznanie i zrozumienie historii, tradycji i kultury sąsiadujących narodów.
2) Nawiązanie kontaktów i przyjaźni między dziećmi i
młodzieżą. 3) Budowa i rozwój dobrych stosunków
polsko-czeskich na szczeblu lokalnym.
4. Etapy konkursu: I etap: szkolny do 30 IX 2011 r.
Testy przesłane będą do szkół po zgłoszeniu uczestnictwa. Każda ze szkół może zgłosić nie więcej niż
3 uczestników. II etap międzyszkolny 6 X 2011 r., godz.
8.30. Test pisemny. Nowa Ruda, MZS Nr 1. III etap
18 X 2011 r. – Finał Międzynarodowy godz. 10.30 Miejski Zespół Szkół. Do etapu trzeciego kwalifikuje się 10
uczniów polskich i 10 czeskich, którzy najlepiej rozwiążą zadania testowe. Startują drużyny dwuosobowe
złożone z Polaka i Czecha (dobór na zasadzie losowania). O miejscu finału uczestnicy zostaną powiadomieni.
5. Nagrody: Nagrody rzeczowe.
6. Literatura: przewodniki, foldery, mapy pogranicza
po stronie polskiej i czeskiej, mapa „Sudety Środkowe
– część północna”, Wydawnictwo Ziemia Kłodzka,
„Region Nachod. Informator turystyczny”.
7. Zgłoszenia Szkół: Pisemne lub telefoniczne do 15 IX
2011 r. należy kierować na adres: Miejski Zespół Szkół
Nr 1 w Nowej Rudzie, ul. Stara Droga 39, 57-401
Nowa Ruda tel./fax 74 872 2421.
Julian Golak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej

Burmistrz Mieroszowa Andrzej Laszkiewicz
Slezskem bez hranic” 5. maliřký
plenér „Novopacke Veduty ”
ve dnech 27. 04. – 1. 05. 2011.
Wysatwę w Galerii Mieroszow-

skiego Centrum Kultury oglądać
można do 26 maja br. od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00-20.00.
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Arkadiusz Balcerzak

DZIA£ACZE KOMITETÓW OBYWATELSKICH
SPOTKALI SIÊ W SEJMIE
W sobotę, 14 maja w sali kolumnowej Sejmu, doradca prezydenta Jan Lityński w imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego wręczył kilkudziesięciu
zasłużonym działaczom Komitetów Obywatelskich ordery i odznaczenia. Zostały one przyznane trzem noworudzianom.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Teresa
Bazała i Stanisław Jazienicki. Natomiast Złoty Krzyż Zasług trafił
do Krystyny Basałygi – Biernackiej.
Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego stwierdził, że komitety obywatelskie
mają w historii naszego kraju
długą tradycję, sięgającą Polski
szlacheckiej.
Jak zauważył, powstawały one
zwykle na zakrętach historii, kiedy dotychczasowa władza nie
panowała nad sytuacją. Według
Stępnia, to niezwykła mobilizacja

ducha obywatelskiego doprowadzała do ich powstawania. m. in.
w latach 1989-1990.
Natomiast Julian Golak, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, a zarazem wiceprzewodniczący Komitetu Obywatelskiego Ziemi Kłodzkiej podczas
wystąpienia podkreślał rolę jaką
w wyborach do Sejmu kontraktowego i Senatu w 1989 r. odegrały komitety na pograniczu
polsko-czeskim.
Na koniec obrad uczestnicy
spotkania przyjęli „Deklarację o
wspólnych korzeniach ugrupowań posierpniowych”. Podkreślono w niej, że członkowie Komitetów Obywatelskich pamiętają o wspólnych korzeniach
związanych z walką o ideały Solidarności, wartości chrześcijańskie oraz niepodległość Ojczyzny.
– Nie ustajemy w aktywnym
działaniu i w dalszym ciągu będziemy wspierać demokrację i

fot. A. Balcerzak

O historycznej roli Komitetów Obywatelskich i ich bieżącej działalności dyskutowali w Sejmie
uczestnicy krajowej konferencji z okazji XX-lecia Ruchu Komitetów Obywatelskich

Julian Golak podczas wyst¹pienia w Sali Kolumnowej
budowanie społeczeństwa obywatelskiego – twierdzi Julian
Golak. – Obiecujemy, że Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej
będzie kontynuował swoją działalność społeczno-kulturalną,
bowiem wiemy, że jesteśmy ciągle potrzebni lokalnej społeczności, nie tylko na terenie ziemi kłodzkiej, ale także na pograniczu

polsko-czeskim – dodaje. Warto
dodać, że dużym zainteresowaniem wśród zebranych cieszyła
się zorganizowana przez Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej wystawa obrazująca historię powstania i działalności kłodzkiego komitetu i współpracy z czeskimi
partnerami.

Julian Golak

KOMITET OBYWATELSKI ZIEMI K£ODZKIEJ
– NIEPRZERWANE DWADZIEŒCIA LAT DZIA£ALNOŒCI
Minęło już ponad dwadzieścia
lat od czasu wielkiego zrywu
obywatelskiego i patriotycznego,
jakim było spontaniczne tworzenie Komitetów Obywatelskich.
Po aktywnej i zwycięskiej kampanii wyborczej w 1989 roku, do
Sejmu kontraktowego i wolnego
Senatu, w której Komitety Obywatelskie Ziemi Kłodzkiej skutecznie prowadziły akcje wyborczą, posłem na Sejm został
mieszkaniec ziemi kłodzkiej Stanisław Tomkiewicz a senatorami
wybrano Mieczysława Tarnowskiego i prof. Włodzimierza Bojarskiego.
Po wyborach nasze Komitety
Obywatelskie nie rozwiązały się,
lecz postanowiły prowadzić w
dalszym ciągu aktywną działalność. W listopadzie 1989 roku

zostało oficjalnie zarejestrowane
przez Sąd Okręgowy w Świdnicy stowarzyszenie pod nazwą:
Komitet Obywatelski Ziemi
Kłodzkiej. Od samego początku,
aż do dnia dzisiejszego prowadzi
ono nieprzerwanie działalność
społeczno-kulturalną. Prezesem
Zarządu Głównego jest od dwudziestu lat Warcisław Martynowski z Lądka Zdroju, a jego zastępcą Julian Golak z Nowej
Rudy. Od 1989 roku aktywnie
działają w Stowarzyszeniu także:
Teresa Bazała, Krystyna Biernacka, Stanisław Jaziencki, Barbara
Krawczuk. W największym skrócie warto przedstawić niektóre
osiągnięcia stowarzyszenia:
– 11 listopada 1989 roku ukazuje się pierwszy numer czasopisma „Ziemia Kłodzka”. Redak-

torem naczelnym został Stanisław Łukasik z Nowej Rudy.
– W maju 1990 roku kandydaci Komitetu Obywatelskiego
wygrywają wybory samorządowe na ziemi kłodzkiej. Po tych
wyborach ukazuje się pierwszy
numer „Gazety Noworudzkiej”,
która ukazuje się dzisiaj jako tygodnik.
– ziemia kłodzka (obecnie
powiat kłodzki) graniczy z Czechami na odcinku aż 200 km, dlatego od samego początku rozpoczyna się aktywna współpraca z
Občanskim Fórum w Nachodzie
i Broumovie oraz z Solidarnością
Polsko-Czesko-Słowacką.
– We wrześniu 1990 roku zorganizowane są, po raz pierwszy
przez nasze stowarzyszenie oraz
Kluby Inteligencji Katolickiej w

Nowej Rudzie i Lądku Zdroju,
Polsko-Czeskie Dni Kultury
Chrześcijańskiej.
– Po powodzi 100-lecia, która zalała prawie wszystkie gminy
na ziemi kłodzkiej utworzyliśmy
w siedzibie naszego stowarzyszenia Komitet Pomocy dla powodzian, który prowadził skuteczną działalność pomocową
przez kilka miesięcy. Otaczaliśmy
pomocą także kombatantów ze
Światowego Związku Żołnierzy
AK oraz Związku Inwalidów
Wojennych. Utworzyliśmy w siedzibie naszego stowarzyszenia w
Nowej Rudzie miejsce do spotkań z kombatantami. Wspieraliśmy także akcję nadania ulicom
miasta nowych patronów, m. innymi płk. Józef Sokol – bohater
spod Monte Cassino został pa-
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Stanis³aw Jazienicki odznaczony
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

fot. J. Golak

Z prawej Teresa Baza³a z Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, obok Irena Rogowska

fot. J. Golak

fot. J. Golak

Renata Klêczañska – nauczycielka j. polskiego z Nowej Rudy, pracuj¹ca od kilku lat w Stanis³awowie
na Ukrainie, Julian Golak – radny sejmiku dolnoœl¹skiego, Stanis³aw Tomkiewicz – pierwszy
demokratycznie wybrany Pose³ ziemi k³odzkiej, Anna Martynowska – lekarz z L¹dka Zdroju,
Ewa Jazienicka-Golak – nauczycielka z Nowej Rudy

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników konferencji na stopniach schodów sejmowych
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tronem szkoły w Nowej Rudzie.
Wydaliśmy także pierwszą książkę z życiorysem i szlakiem bojowym pułkownika Józefa Sokola.
– Od 1990 roku rozpoczyna
się regularna i coraz bardziej aktywna współpraca z Czechami,
która trwa i rozwija się do dzisiaj. Ważnym jej elementem było
otwieranie (czasowe) nowych
przejść granicznych, podpisywanie wspólnych rezolucji do władz
państwowych w Pradze i Warszawie. Społeczności przygraniczne widzą we współpracy
swoją szansę i domagają się od
władz odblokowania granicy oraz
likwidacji wszelkich barier, które
powstały pomiędzy Polakami i
Czechami w okresie komunizmu. Likwidacja narosłych przez
lata złych stereotypów nie jest
jednak taka łatwa, mijają lata, jednak mozolna praca na pograniczu
przynosi konkretne efekty. Rozwijają się partnerstwa miast polskich i czeskich, współpraca szkół
oraz grup zawodowych, które
promują i wprowadzają w życie
kolejne edycje Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej, pod
hasłem: „Bądźmy Rodziną”.
Czasopismo „Ziemia Kłodzka” przekształciło się w miesięcznik polsko-czesko-niemiecki,
które zbiera wiele wyróżnień
międzynarodowych, m.in. Nagrodę Kultury Paryskiej Jerzego
Giedroycia oraz nagrodę Polcul
Foundation w Sydney.
Nasze stowarzyszenie prowadzi od wielu lat współpracę z
Niemcami, a także z Polakami na
Białorusi i Ukrainie. Mamy swój
udział w sprowadzeniu polskich
rodzin z Kazachstanu do Polski.
Pomoc dla Polaków z okręgu
grodzieńskiego na Białorusi jest
prowadzona od kilkunastu lat.

Praktycznie co rok przygotowujemy pobyt wakacyjny w Polsce
dla kilkudziesięcioosobowej grupy dzieci i młodzieży z polskich
rodzin, szczególnie z Lidy i Grodna. Bardzo dobrze rozwija się
współpraca z Ukrainą poprzez
kontakty z polskimi nauczycielami pracującymi w Stanisławowie.
Rozpoczęła się współpraca z
Uniwersytetem Przykarpackim
w Iwano-Frankiwsku (dawny
Stanisławów) oraz z mediami
(„Kurier Galicyjski” i radio „Wieża”).
Podsumowaniem dwudziestoletniej działalności było zorganizowanie międzynarodowej
konferencji w listopadzie 2009
roku w Nowej Rudzie „Media
lokalne i ich wpływ na rozwój
demokracji”.
W konferencji wzięli udział
dziennikarze prasy lokalnej z 7
krajów. Aktywną działalność obywatelską będziemy prowadzić w
dalszym ciągu. Tym bardziej, że
mnożą się przykłady powstawania „koterii” w samorządach lokalnych oraz tworzą się pewnego rodzaju „grupy trzymające
władzę” w gminach.
Aby przywrócić wartości demokratyczne, o które tak aktywnie walczyliśmy przez wiele lat,
potrzebna jest dzisiaj regularna
kontrola władz lokalnych oraz
stały monitoring pracy samorządów w gminach. Jest to niezbyt
mile widziane przez lokalne władze, ale tak widzimy nasze zadania statutowe, bowiem nasze
wydawnictwa są często jedynymi, które interesują się (krytycznie) poczynaniami lokalnych
władz. Powoduje to nieraz różnego rodzaju pretensje rządzących, ale władza lokalna, szczególnie w gminach i powiatach

powinna być w pełni transparentna.
Nasze stowarzyszenie co
roku składa oficjalne sprawozdania z działalności oraz przedstawia bilans. Dwudziestolecie naszej aktywności to prawie 1500
różnorodnych akcji społecznokulturalnych, zorganizowanych
na pograniczu polsko-czeskim,
ale także ponad 700 wydanych
numerów tygodnika „Gazeta
Noworudzka” (obecnie w nakładzie 4,5 tys. egzemplarzy). W
2011 roku obchodzimy również
wydanie dwusetnego numeru
czasopisma „Ziemia Kłodzka”.
Nie zwalniamy tempa i w dalszym ciągu działamy bardzo aktywnie.
W listopadzie 2009 roku z
okazji 20-lecia działalności Komitetu Obywatelskiego Ziemi
Kłodzkiej oraz Wydawnictwa
Ziemia Kłodzka zorganizowaliśmy uroczystość, w której udział
wzięło kilkuset mieszkańców ziemi kłodzkiej (naszych czytelników) oraz znamienitych gości:
m.in. ambasador Republiki Czeskiej Jan Sechter oraz marszałek
województwa dolnośląskiego
Marek Łapiński. Otrzymaliśmy
także wiele listów gratulacyjnych
oraz życzeń kontynuowania dalszej działalności społeczno-kulturalnej.
Nasza praca często powoduje nerwowość i niezadowolenie
różnych wpływowych środowisk
władzy lokalnej. W 2010 roku
jeden z tygodników lokalnych na
ziemi kłodzkiej oskarżył nasze
stowarzyszenie w oszczerczej
kampanii o działania niezgodne z
prawem. Kiedy po kilku miesiącach udowodniliśmy przed Sądem Rejonowym w Kłodzku, że
absurdalne zarzuty są niepraw-

Wicemarsza³ek Sejmu RP Ewa
Kieszkowska otwiera oficjalnie
konferencjê w Sali Kolumnowej
dziwe, nie otrzymaliśmy żadnych
przeprosin, nie ukazało się nawet
drobne sprostowanie w prasie.
Nie ustajemy w aktywnym
działaniu i w dalszym ciągu będziemy wspierać demokrację i
dalsze budowanie społeczeństwa
obywatelskiego.
Obiecujemy, że Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej będzie
kontynuował swoją działalność
społeczno-kulturalną (obywatelską), bowiem wiemy, że jesteśmy ciągle potrzebni lokalnej
społeczności, nie tylko na terenie ziemi kłodzkiej, ale także na
pograniczu polsko-czeskim.

DEKLARACJA
O WSPÓLNYCH KORZENIACH
UGRUPOWAŃ POSIERPNIOWYCH
My, zgromadzeni w Warszawie w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z okazji obchodów Jubileuszu XX-lecia Ruchu Komitetów Obywatelskich, pomni jesteśmy naszych wspólnych korzeni
związanych z walką o ideały Solidarności, wartości chrześcijańskie
oraz niepodległość Ojczyzny.
Jesteśmy głęboko przekonani, że wszelkie podziały polityczne,
wynikające z reguł demokracji, nie zwalniają nas z wspólnej troski o
nadrzędne dobro, jakim jest demokratyczna, gospodarna i sprawiedliwa Polska.
Warszawa, 14 maja 2011 roku
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Monika Maciejczyk

W HO£DZIE KRÓLEWNIE
MARIANNIE ORAÑSKIEJ

Królewna Marianna Orañska, akwarela na papierze
Ślady Stóp
Czym jest Wielkość? Wielkość
Człowieka. Czy trwaniem w
Duchu i Materii? Czy Legendą?
Gdy za oknem szumi wiatr, w
suchych gałęziach drzew.
Nadchodzi opowieść o Mariannie – Królewnie naszej Ziemi.
„Sic transit gloria mundi”. A może
jest całkiem inaczej. Może nie
przemija nigdy? Bowiem prawdziwa Wielkość jest jak twierdza,
jak mury i baszty warowne Kamieńca, broni się sama. I trwa.
Życie ludzkie i Los Człowieka jest
jak liść na wietrze.
Odwróćmy Machinę Czasu.
Snują się obrazy, wojny i rewolucje, wędrówki wojsk.
Dni przemijają szeleszcząc jak
spadające kartki z kalendarza.
Mijają jak w kalejdoskopie miesiące, pory roku, lata, dziesięciolecia i wieki i staje nagle Magiczny Zegar Czasu.

Jest rok 1838 i rozpoczyna się
Czas Marianny Orańskiej.
Oto u Jej stóp leżą pola złote, ziemie żyzne, góry i lasy zielone,
dziewicze.
„I rzekł do nich Bóg […] i napełniajcie ziemię; i czyńcie ją sobie
poddaną”.
[Genesis].
I rozpoczyna się wielki trud.
Dzień po dniu. Rosną ku Niebu
wieżyce zamku Hohenzollernów. To Serce. Pola, góry i lasy
pokrywają się wstęgami dróg. Jak
Krwioobiegiem. Tętni. Łączy, zasila, ożywia. Niech stanie się Królestwo. Niechaj ziemia czarna i
rdzawa, odsłoni swe oblicze. Tętnice źródeł. Tajemnice białe, różowe i zielone w marmurze zaklęte. Niechaj ziemia czarna i
rdzawa plon wyda.
I ożyła ziemia w ciszy uśpiona i
płody wszelakie na Świat wydawać poczęła... i dostatek. Rosną

domy i wsie jak grzyby po deszczu. Kościoły i Ratusze. Huty i
manufaktury. Szkoły i sierocińce.
Marianna szczęśliwa, różanopalca, gra na klawesynie, a amfilady
pokoi prowadzą dźwięk czysty
poprzez komnaty, krużganki i
sale. Marianna różanopalca, jasnych główek dzieci czule dotyka, synów i córek i sierot wiejskich.
Marianna nieszczęśliwa, Marianna prawdziwa, tuląca ciało bezwładne najmłodszego syna. Johannes Willem. Serce Moje. Ból
największy, gdy Miłość z Miłości
zrodzona – umiera. Marianna
udręczona. Marianna w bólu, bliska i prawdziwa.
Marianna o flamandzkim spokoju spojrzenia. Dzień po Dniu,
pracą wypełnia swój Czas. Góra
z Górą się spotyka mostem połączone.
Lecz nic to, i bogactwo, i potęga, i chwała. Nic to, gdy Ziemia
duszę zatraci.
I wtedy jak góry wysokie mostem
połączone, tak spotyka się Człowiek z Człowiekiem.
Człowiek – Człowieka.
Królewna o Sercu złotym ludzi na
drodze swej spotyka.
I widzi trud, biedę i niedostatek.
Chorobę i dolę człowieczą,
ciężką i czarną jak owa Ziemia,
w której Ziarno zostało zasiane.
Bowiem nie ten sławy dostąpi,
który mury potężne wzniesie i

wieżyce, nie ten który posiądzie
srebro i złoto, ani ten który ową
biedę napotka, lecz ten, który
zobaczy i dłoń pomocną wyciągnie. Chleb poda.
Pot z czoła otrze. I wzejdzie Ziarno i wyda plon.

„Veni, Vidi, Vici”
Bowiem przyszła na Świat by dać,
wiedząc, że niczego zabrać stąd
nie może. „Nie przyszłam, by żyć
dzięki ludziom, ale by ludzie żyli
dzięki mnie”. Nic to i niczym by
się stało, wszystko to wielkie i
wspaniałe dzieło Jej umysłu i rąk,
gdyby nie owo spotkanie Człowieka z Człowiekiem.
Zapadło by głęboko w annały i
mury bezduszne – jedynych
świadków Pamięci, jak tysiące
innych kart historii materialnej
Naszego Świata.
Bowiem „miłował będziesz bliźniego swego jak siebie samego”.
W ewangelicznej pokorze i prostocie. W ewangelicznym pokoju i kulcie pracy. Dzień po dniu.
Dzień po dniu. A dni jak krople
deszczu, które żłobią Kamień i
odcisną Ślady Stóp na wieki. W
Kamieniu. W Kamieńcu.
Przesypuje się Klepsydra Czasu.
Biją Dzwony i niosą hen ponad
pola uprawne, doliny rzeczne,
góry i lasy zielone, miasta i wsie,
dźwięk swój głęboki – jak Prawda.
O Królewnie Orańskiej. Mariannie
I wypełnił się Czas.

Dawny pa³acyk Marianny Orañskiej w Stroniu Œl¹skim
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MISTYKA ANIO£A ŒL¥ZAKA
A RELIGIJNA ODNOWA ŒL¥SKA
Korzenie mistyki
Silesiusa
Na wstępie należy poczynić
uwagę, że mimo bez mała dwustu lat badań nad Angelusem Silesiusem nadal brakuje nowoczesnej monografii zarówno prac o
charakterze biograficznym, filologiczno-literackim, teologicznofilozoficznym, teologii polemicznej oraz pełnej oceny doświadczenia i doktryny mistycznej. W
konsekwencji należy odnotować
brak całościowego i syntetycznego opracowania twórczości teologicznej Schefflera.

Jedną z pierwszych prób odejścia od ujęć konfesyjnych (w dużej mierze warunkujących taki
stan rzeczy) oraz przeciwstawiania teologii polemicznej teologii
mistycznej, jest na gruncie polskim monografia siostry K.J. Wiśniewskiej OSB. (Zob. Kamila Janina Wiśniewska: Teologia Angelusa Silesiusa (Jana Schefflera), Warszawa 1984; (rec.) T. Fitych, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 41
(1994), s. 163-171.). Wskazała
ona zarówno autorów, którzy
zarzucają A. Silesiusowi panteizm, kwietyzm, wpływy Eckharta i innych nieortodoksyjnych pisarzy jak też uczonych broniących jego ortodoksyjności w zakresie teologii katolickiej. Podejmując próbę ukazania całościowej koncepcji teologii Johannesa
Schefflera siostra Wiśniewska, z
jednej strony pośrednio wykluczyła charakterystyczny dla rozwijającego się w tym czasie pietyzmu subiektywizm i indywidualizm, a jednoznacznie stwierdzi-

ła, że obecne są tu trzy zasadnicze (i charakterystyczne dla katolicyzmu), punkty dośrodkowego odniesienia: teocentryzm,
chrystocentryzm i eklezjocentryzm. Co więcej, w teologii
Schefflera zauważyć można „pewien zamknięty historiozbawczy
krąg prowadzący od Boga do
człowieka przez Chrystusa i Kościół ku Bogu”.
Jest też wielce istotne, że
„przedmiotem teologii (Wielkiego wrocławianina) jest Bóg, widziany w bytowaniu zarówno
immanentnym jak i transcendentnym”.
Podejmując kwestię źródeł,
autorka napisała „Teologia mistyczna i apologetyczno-polemiczna w ujęciu Schefflera zarówno w swej treści, jak i metodzie jest eklektyczna. Czerpie z
Pisma św., ze skarbu literatury
chrześcijańskiej, pism Ojców
Kościoła, ustaw soborowych i
dzieł teologicznych. Jest ona
również pragmatyczna. Ma służyć celowi nadrzędnemu, jakim
jest w ujęciu Schefflera zbawienie człowieka”.
Usiłując doprecyzować kwestię źródeł i inspiracji dla doktryny mistycznej Silesiusa określanego niekiedy mianem ostatniego
mistyka niemieckiego, musimy
zauważyć, że jeśli bibliografia
publikacji poświęconej jego mistyce jest dość duża, to niestety,
i w tym względzie brakuje ujęć
odsłaniających aktualny stan badań. Spośród kilku autorów, którzy podjęli zarówno żmudną analizę źródeł teologii mistycznej
Schefflera zwłaszcza w odniesieniu do „Cherubińskiego Wędrowca” (widzianych w kręgu
mistyków niemieckich: Eckharta,
Suese, Taulera, Mikołaja z Kuzy,
Parcelsusa oraz spirytualisty W.
Weigla), jak i ocenę dotychczas
sformułowanych naukowych opinii na ten temat, wskazać należy
na rozprawę doktorską Rudolfa
Neuwingera.
Z kolei w kwestii inspiracji,
wpływów i zapożyczeń J. Schefflera dotyczącej mistyki hiszpańskiej pionierska w tym względzie
jest rozprawa Jaime Tarracó
(Zob. J. Tarracó, Angelus Silesius

(cz. 2)

und die spanische Mystik. Die Wirkung des spanischen Mystik auf
den ‘Cherubinischen Wandersmann’, Münster 1960). Dostarcza
ona cennych wniosków. Z jego badań wynika, że bezpośrednimi źródłami dla Angelusa Silesiusa były:
a) dzieła mistyczne (1. Jana od
Krzyża OCD, „Flamma Amoris
Viva”; 2. Luisa de laPuente SJ, „Vita
P. Baltasaris Alvarez”, a z traktatów (1. Nicolás de Jesús María
OCD, „Phrasium Theologiae Mysticae Elucidatio”; 2. Jaime Alvarez
de Paz SJ, „De vita Spirituali ejusque perfectione”, t. 1; 3. Alvarez
de Paz SJ, „De inquisitione pacis
sive studio orationis”, t.3; 4. Bartolomé de los Mártires OP z Portugalii, „Compendium Spiritualis Doctrinae”. Ponadto jest bardzo prawdopodobne, że takimi źródłami były
dla Śląskiego mistyka również: trzy
kolejne dzieła mistyczne: (1. „Divinae Orationis sive a Deo infusae
methodus, natura et gradus”; 2.
Teresy od Jezusa OCD, „Castellum
animae vel Septem Mansiones”; 3.

Jana od Krzyża OCD, „Ascensus
Montis Carmeli”) oraz dwa traktaty mistyczne Thomása de Jesús
OCD, (1. „Divinae oartionis sive a
Deo infusae methodus, natura et
gradus”; 2. „De Contemplatione
divina”. Jak widzimy dominują tu
dzieła największych hiszpańskich
mistyków karmelitańskich i jezuickich.
Natomiast za pośrednictwem
pism Thomása de Jesús OCD,
Francisco Suáreza SJ, Jaime Alvarez de Paz SJ, korzystał Angelus
Silesius z dzieła „Pro Theologia
Mystica Clavis” i „Theologia Mystica” pióra Maximiliana Sandaeusa SJ (* 17 IV 1578 + 21 VI 1656).
Niezależnie od podziwu dla
harmonii pomiędzy formą literacką a formułowaniem myśli, do
zasadniczych kategorii badawczych twórczości Anioła Ślązaka
zalicza się zarówno aspekt formalny warsztatu literackiego
(czyli również zależność jego
form lirycznych od hymnografii
średniowiecznej i poetów nie-
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mieckich oraz śląskich doby nowożytnej), a z drugiej źródła inspiracji mistyki Silesiusa.
Podzielając opinie Siostry
K.J.Wiśniewskiej, Ojca J.A. J. Kłoczowskiego OP i Księdza St.
Urbańskiego, możemy powiedzieć, że teologia Johannesa
Schefflera pozostaje do dziś aktualna, ponieważ jej ekspozycja
zawiera istotę katolicyzmu, nawet jeśli jej aparat pomocniczy
(terminologia, argumentacja)
uległ presji związanej z upływem
czasu (Zob. J. A.J Kłoczowski,
„Drogi człowieka mistycznego”,
Wydawnictwo Literackie Kraków
2001, s. 119-145; S. Urbański,
„Teologiczne elementy mistyki
Anioła Ślązaka”, „Częstochowskie
Studia teologiczne” 29(2001), s.
155-166; także, w: „Arkadia. Pismo
katastroficzne” (2001)nr 9-10, s.
53-66.). Żywa jest w niej przede
wszystkim teologia ascetycznomistyczna. W chwili obecnej na
gruncie polskim, znaczący oddźwięk znajduje właśnie teologiczna twórczość Silesiusa o charakterze mistycznym. Jej uniwersalna literacka i religijna wartość,
odkrywana i ceniona przez ludzi
różnych czasów, wyrażających
swoje przeżycia i doświadczenia
religijne pięknym poetyckim językiem Angelusa Silesiusa, sprawia, że jego dzieło zajmuje niepodważalną pozycję w historii
teologii.

Kluczowe tematy
mistyki Anioła Ślązaka
W naszych przemyśleniach
ograniczymy się jedynie do najważniejszego mistycznego dzieła Angelusa Silesiusa, jakim jest
„Cherubinischer Wandersmann”
(Cherubinowy wędrowiec) Angelus Silesius (Anioł Ślązak). Dzieło ma charakter poetycki. Tworzy je ok. 1675 krótkich strof,
(epigramów i dwuwierszowych
aforyzmów; forma literacka odsłania zależność od D. Czepki).
Stanowią one zwięzłe sentencje
rymowane w formie aleksandrynów, o treści mistyczno-ascetycznej.
Jako całość zawierają eklektyczną doktrynę mistyczną. Jak
już powiedzieliśmy została ona
zaczerpnięta z dzieł największych
hiszpańskich mistyków karmelitańskich i jezuickich. W przystępnej i kunsztownej, gdy idzie o
piękno języka formie, niewymagającej dużego wysiłku intelektualnego, Anioł Ślązak przybliżał
sobie współczesnym ważne
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przesłanie dotyczące sensu życia
ludzkiego, tożsamości osoby
ochrzczonej i istoty chrześcijaństwa. Zawierało się ono w znanym już mistyce zakonnej XIIXVI w. programie tzw. powrotu
duszy do Boga. Angelus Silesius
czynił to w odmiennej niż średniowieczni mistycy formie. Nie
był to ani systematyczny wykład
mistyki, ani nie aspirował do
tego, by natarczywie zachęcać do
mistyki oblubieńczej opartej na
drodze oczyszczającej (precyzyjnie mierzonej odcinkami kilkunastu stopni bycia w prawdzie), a
następnie kilkoma stopniami coraz dojrzalszej, coraz głębszej i
coraz bardziej uwalniającej od
przywiązania (do siebie, rzecz i
ludzi), aby móc doświadczyć największego dobra w zjednoczeniu
z największą Miłością jaką jest
Trójjedyny Bóg.
Genialny wrocławianin w
nowy sposób proponował tę
samą duchową drogę „powrotu
do Boga” (znaną w średniowieczu m.in. u św. Barnarda z Clairvaux), czyli pielgrzymowanie
„Cherubinowego wędrowca”.
Wymagało to widzenia całokształtu rzeczy oczyma Boga i w
świetle Jego mądrości. W związku z tym dzieło Anioła Ślązaka ma
trzy zasadnicze tematy, które
można przedstawić bądź to w
ujęciu statycznym, kolejno jako:
człowiek, Bóg i świat; albo dynamicznie jako: 1) proces wzrastania przez daną osobę w miłości,
która podąża w drodze do Boga
2) i dlatego dobrowolnie czyni
siebie pustą, aby uczyć się życia
od Niego i stworzyć mu przestrzeń do zamieszkania w sobie,
aż do momentu całkowitego zanurzenia się w Bogu, czyli stania
się Miłością, drugim Nim. Innymi słowy przebóstwienia, zjednoczenia (bycia zrodzonym
przez Logos w Duchu Świętym
dla miłości trynitarnej i perychoretycznej, jaką jest Bóg).
W naszym syntetycznym
przyczynku przybliżymy to przesłanie, podejmując kolejno zagadnienia: 1.) osoba kochająca jako
podmiot mistyczny, 2) Silesiusowe pojęcie mistyki, 3) droga wiodąca do mistycznego zjednoczenia (komunii), 4) zaślubiny mistyczne z niepoznawalnym Bogiem, który jest Miłością.

Osoba kochająca jako
podmiot mistyczny
Wiersze Angelusa Silesiusa są
pisane w pierwszej osobie (Ich –

ja), co wyraźnie podkreśla podmiotowość. Jest to zwrot retoryczny, aby nie pouczać „mistyka” – Czytelnika, ale towarzyszyć
mu w drodze ku Trójjedynemu
Bogu. Czytamy więc w „Cherubinischer Wandersmann” (Cherubinowy wędrowiec, dalej cyt.
ChW):
ChW I,5 Nie wiemy czym jesteśmy
Ja nie wiem sam, czym jestem, bo
nie tym, co wiem:
I rzeczą, i nierzeczą: punktem, kręgiem też.
ChW V,120 W człowieku jest
dwóch ludzi
Ludzi we mnie dwóch: co Bóg chce
pierwszy mieć
Drugi zaś, co świat, co diabeł i co
śmierć.
Mistyk przeżywa swoje rozdarcie i brak tożsamości. Nosi w
sobie jednak człowieka wewnętrznego, którego Silesius nazywa istotowym, czyli znającym
cel, do którego dąży.
ChW II,71 Człowiek istotowy
Jest istotny człowiek niczym sama
wieczność,
Która jest niezmienna, obca jej
zewnętrzność.
ChW II, 30-Przypadek i istota
Człowieku, bądź istotny: bo gdy
świat przeminie
Istota pozostanie, zaś przypadek
zginie.
ChW IV,12 W jednym pełnia zbawienia

W jednym me zbawienie, w jednym jest mój spokój
Więc mijam inne rzeczy, to jedno
mam na oku.

Silesiusowe pojęcie
mistyki
Autor „Cherubinowego wędrowca” trafnie ujął istotę mistyki
chrześcijańskiej: stajemy się mistykami wtedy, gdy ciało, duszę i
ducha wspólnie mamy z Bogiem,
gdy ja staję się Bogiem.
ChW I,212 Ja jak Bóg, Bóg jak ja
Bóg jest tym, czym jest: ja, czym
przezeń jestem:
Lecz kiedy znasz jednego, znasz
mnie i Jego pewnie.
Angelus Silesius podkreśla że
rzeczywistość mistyczna, jest
darem absolutnie przekraczającym ludzkie możliwości i uzdolnienia.
ChW II,70 Bóg chętnie się oddaje
Bóg daje się bez miary: im mocniej
się go czuje,
Tym hojniej i prawdziwiej On się
ofiaruje.
ChW II,16 On dla mnie, ja dla
Niego
Bóg jest dla mnie dzieckiem, leży
w Panny łonie,
Abym jemu równym, wielkim stał
się Bogiem.
Odsłaniając właściwe rozumienie mistyki chrześcijańskiej
jako szczególnego, tajemnego
poznania Boga, będącego Jego
darem, dla wiernych trwających
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w miłości i pielęgnujących rozwój
życia w łasce. Prawdziwa mistyka wymaga zaangażowania
wszystkich władz człowieka, a
więc rozumu i woli.

Droga wiodącą
do mistycznego
zjednoczenia
(osobowej komunii)
Człowiek potrafi odnaleźć
Boga w sobie. Anioł Ślązak stara
się nakłonić człowieka, aby powrócił do siebie i w swym wnętrzu szukał Boga i nieba.
ChW I, 82 Niebo jest w Tobie
Ach stójże, dokąd gonisz, niebo
wszak jest w tobie
Gdzie indziej szukasz Boga, więc
mijasz z Nim się co dzień.
ChW V, 235 Wieczność jest nam
wrodzona
Wieczność jest nam tak bliska, tak
wspólna,
że chcemy czy nie chcemy, musimy być wieczni.
Współpraca mistyka w dialogu z Bogiem, polega na uwalnianiu się od zbytecznych przywiązań, stwarzanie wewnętrznej
przestrzeni, wyciszenie się wewnętrznie, Włosi mają termin,
który dobrze oddaje tę postawę
– nulla d’amore: być nicością (wytworzyć w sobie pustkę, zamilknąć) z miłości.
ChW I, 22 Oddanie
Jak ty się Bogu oddasz, tak uczyni
Tobie:
Nie więcej i nie mniej w potrzebie
cię wspomoże.
ChW II, 135 Nieskrępowanie
Nie pragnę siły, sztuki, mądrości
ani złota,
Chcę tylko być jak dziecko u mojego Ojca.
ChW II, 136 Nieskrępownie (2)
Wyjdź, to wejdzie Bóg; gdy
umrzesz, żyjesz Bogiem;
Nie bądź, będzie On; nic nie czyń,
wszystko możesz.
Najlepszym przewodnikiem
na drodze powrotnej do Boga

jest miłość do Jezusa Ukrzyżowanego i Opuszczonego oraz Duch
błogosławieństw ewangelicznych.
ChW II, 257 Ty też umrzyj dla
Niego
Śmierć Chrystusa nie pomoże ci,
dopóki ty,
mój chrześcijanie, sam nie umrzesz
dla Niego w Nim.
Krzyż wbity na Golgocie tego nie
wybawi
Kto sam na sercu swoim krzyża nie
wystawi
(A. Mickiewicz)
Autentyczne życie mistyka
świadczy o tym, że miłością Boga
kocha samego Stwórcę i wszystkich ludzi.
ChW II, 71 Ziemski Serafin
Może serafinem stać się już na ziemi;
Ten, kto swoje serce w czystą miłość zmieni.
ChW I,23 Duchowa Maryja
Maryją stać się muszę i Boga rodzić ze mnie,
Ażeby On na wieki zapewnił mi
zbawienie.
Zaślubiny mistyczne z niepoznawalnym Bogiem, który jest
Miłością
Myśl teologiczna Angelusa Silesiusa podejmuje temat mistycznego zjednoczenia opisując w
nim stan najwyższej jedności
człowieka z Bogiem. Ilustruje je
symbolika duchowych zaślubin.

ChW VI,128 Kto chce
do Boga, musi stać się
Bogiem
Kto do Boga zmierza,
Bogiem niech się staje;
Tylko wtedy bowiem Bóg
mu siebie daje.
Kolejna cecha zjednoczenia mistycznego
przekształcającego,
człowiek cieszy się
stałą obecnością Trójcy Świętej.
ChW IV, 61 Zbłąkanych i odnalezionych
Grosz jest duchem, syn
ciałem, owca zaś mą
duszą,
które błądzić przez liczne przeciwności muszą.
Tam mnie Trójca Święta
ciągle poszukuje:
Ojciec syna swego,
Duch zaś grosz znajduje,
Pasterz Jezus bierze owcę swą do
siebie.
Tak zgubiony trzykroć, trzykroć jestem w Niebie.
Kolejną charakterystyczną
cechą zjednoczenia przekształcającego (ekstazy) jest pragnienie
oglądania Boga twarzą w twarz.
ChW II, 83 Duchowa góra
Jestem górą w Bogu, muszę wejść
na siebie;
By mi swe oblicze Bóg odsłonił w
niebie.

Uwagi końcowe
ChW III,79 Duchowe zaślubiny
Zaślubia duszę mą Syn Boży; oto On
Na miejsce wiedzie ją, gdzie stoi
Boski Tron.
Duch Boży daje ślub, wino w swej
czerwieni
To oblubieńca Krew, Ciało strawą
zasię.
Komnatą i łożem w zaślubienia
czasie
Łono Ojca, w którym trwamy zatopieni.
Istotnym owocem stanu zjednoczenia, według Anioła Ślązaka
człowiek staje się Bogiem.

Zdumiewa fakt, że Angelus
Silesius potrafił w tak krótkim
okresie (1643-1657) i w tak złożonej sytuacji (śląscy spirytualiści,
pietyści i liczne sekty żywotne na
Śląsku), podjąć decyzję o konwersji na katolicyzm i opublikować wyjątkowo dojrzałą propozycję mistyki katolickiej. Synteza
teologii mistycznej Anioła Ślązaka, w ocenie ks. Stanisława
Urbańskiego, zawiera kilka trendów. Pierwszy z nich wypływa z
tradycji platońskiej i przenika
teologię scholastyczną i jest w
sposób szczególny dostrzegalny
u św. Teresy z Avila.
Drugi trend, ma charakter
bardziej afektywny i akcentuje
personalistyczną relację z Bogiem
Miłością. Oblubieńczy rys mistyki jest obecny w doktrynie św.
Bernarda z Clairvaux, w szkole
hiszpańskiej i nadreńskiej. Anioł
Ślązak w sposób bezpośredni

czerpał inspiracje m.in. z dzieł
największych klasyków mistyki
hiszpańskiej św. Jana od Krzyża i
św. Tersy z Avila.
Mistyka chrześcijańska zawiera w sobie również wielką dynamikę ducha ukierunkowaną na
wszechstronną jedność ze
Stwórcą. Wymiar mistycznej jedności w aspekcie świata, kosmosu przybliża mistyka franciszkańska i mistyka Kościoła Wschodniego. Wszystkie tu wspomniane nurty znajdujemy w mistyce
ks. Johannesa Schefflera. Niezależnie jednak od bogactwa treści
„Cherubinowy wędrowiec” jest
w pierwszym rzędzie dziełem
poetyckim i popularyzatorskomistycznym. W celu systematycznego przekazu zawartej w
nim teologii mistycznej należałoby jego 1675 aforyzmów uszeregować na nowo, tym razem
według logiki procesu „powrotu
duszy do Boga”, który stanowi
trzon przesłania Angelusa Silesiusa, ale w stopniu nie tak bardzo
wyrazistym jak w przypadku jego
przyjaciela Bernarda Rosy SOC
(„Związek Duchowy /.../” 16888
i „Ehren Kränzlen /.../” Glatz
1689).
Nie mniej z teologicznego
punktu widzenia, jak to na gruncie polskim jednoznacznie podkreśla ją siostra K.J. Wiśniewska
OSB, Ojciec J.A. Kłoczowski OP
i Ksiądz St. Urbański, prezentowana tu mistyka ma charakter
antropologiczny, chrystocentryczny, trynitarny, eklezjalny
oraz przeżyciowo-studyjny.
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OLIMPIJCZYCY W KUDOWIE
Na wniosek Dolnośląskiej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu, Polski Komitet Olimpijski przyznał organizację tegorocznych Centralnych Dni Olimpijczyka Wrocławiowi i Kudowie-Zdroju. To wyjątkowe święto sportu
zostało zainaugurowane 15 kwietnia 2011 r.
w słynnej Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego przez marszałka Rafała Jurkowlańca i wicemarszałka Radosława Mołonia. W
ceremonii uczestniczył także Włodzimierz
Chlebosz, występujący w podwójnej roli –
członka zarządu województwa i olimpijczyka. Ten słynny sportowiec trenował podnoszenie ciężarów, odnosząc w tej dziedzinie
znaczące sukcesy. Był między innymi kilkukrotnym rekordzistą i mistrzem Polski, w
1992 roku zdobył VII miejsce na Igrzyskach
Olimpijskich w Barcelonie. Wielokrotnie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy i Świata.
Zaszczytna rola organizacji „dolnośląskich
igrzysk” przypadła Regionalnej Radzie Olimpijskiej we Wrocławiu, Uniwersytetowi Wrocławskiemu i miastu Kudowa-Zdrój.
Idea, która przyświeca kolejnym obchodom Dni Olimpijczyka, to upamiętnienie
pierwszych nowożytnych letnich igrzysk
olimpijskich w Atenach, które odbyły się w
dniach od 6 do15 kwietnia 1896 roku. Przez
większość sportowców igrzyska olimpijskie
są traktowane jako najważniejsze zawody
sportowe, a złoty medal olimpijski, jako najcenniejsze trofeum. Dla kibiców zarówno
bardziej jak i mniej zagorzałych to wyjątkowe wydarzenie i prawdziwa sportowa uczta.
Uczestnicy i zdobywcy laurów olimpijskich
urastają do rangi idoli, prawdziwych bohaterów, często wręcz narodowych.
Chociaż obchody zostały podzielone pomiędzy dwoma miastami, to większość zaplanowanych wydarzeń miała miejsce w Kudowie-Zdroju, gdzie olimpijczycy zawitali już
wieczorem 15 kwietnia. W Teatrze Zdrojo-

wym im. Stanisława Moniuszki odbyło się ich
uroczyste powitanie przez burmistrza miasta Czesława Kręcichwosta, Mieczysława
Łopaktę jednego z czołowych polskich koszykarzy lat sześćdziesiątych, czterokrotnego olimpijczyka i Andrzeja Kraśnickiego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Uroczystość została uświetniona pełnym energii
i ekspresji koncertem światowej sławy tenora
Marka Torzewskiego, który niewątpliwie na
długo pozostanie w pamięci wszystkich słuchaczy. Brawurowo odśpiewany przez artystę i wypełnioną po brzegi widownię Teatru
Zdrojowego utwór „Do przodu Polsko”
wciąż brzmi w uszach uczestników tego
wspaniałego koncertu.
Sobota 16 kwietnia była szczelnie wypełniona bogatym programem imprez sportowych rozgrywanych na kudowskich obiektach sportowych, rekreacyjnych a nawet w

centrum Parku Zdrojowego. Dla ponad 100
olimpijczyków goszczących w Kudowie dzień
rozpoczął się we wczesnych godzinach rannych przemarszem wraz z uczniami kudowskich szkół, młodzieżą z polskich Klubów
Olimpijczyka, mieszkańcami i gośćmi miasta
barwnym korowodem z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II do Teatru Zdrojowego, gdzie odbył się ceremoniał olimpijski,
zostały wręczone odznaczenia i odznaki za
zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego. Złotym medalem został uhonorowany burmistrz
Miasta Czesław Kręcichwost, srebrnym dyrektor i wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II Barbara Dziubińska i
Jerzy Łukasik, brązowym nauczyciel wychowania fizycznego Paweł Bubiński i trener pływania Jan Chryczyk. Złota Odznaka za zasługi dla sportu została przyznana przez Ministra Sportu i Turystyki zasłużonemu trenerowi zapasów Mieczysławowi Piciowi. Eugeniusz Maćkowski również trener zapasów i
piłki nożnej otrzymał odznakę za zasługi dla
Wojewódzkiej Federacji Sportu, a były wiceburmistrz Kudowy-Zdroju Piotr Maziarz
złotą odznakę Polskiego Związku Zapaśniczego.
Podczas uroczystości w Teatrze Zdrojowym zostały także ogłoszone wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Ja też zostanę
olimpijczykiem”, w którym I miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobyła Kornelia Gorzycka (V klasa), II miejsce Dominik
Furman (V klasa), III miejsce Krystyna Kardacz (IV klasa), w kategorii gimnazjum I miejsce zdobyła Roksana Han, II Kamil Gocel.
Z niekłamaną dumą prowadzący imprezę
wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.
Jana Pawła II Jerzy Łukasik zaprezentował
najlepszych młodych kudowskich sportowców trenujących w UKS „Wodny Świat” Adriannę Hofman, która jest zdobywczynią
dwóch złotych medali na 50 i 100 m stylem
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klasycznym na letnich mistrzostw Polski 15latków w 2010 r., Bartosza Gierackiego, który
na Zimowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu Juniorów rozgrywanych w marcu 2011
r. w Gliwicach zajął II miejsce w Finale B na
100 m stylem zmiennym, Karolinę Żurek zawodniczkę UKS OPAL, która 3 kwietnia 2011
r. na Mistrzostwach Polski Kadetów w Sumo

zdobyła brązowy medal oraz Sandrę Łukasik
i Tomasza Lacha trenujących w ULKS
„Czermna”, którzy zakwalifikowali się na
Centralną Olimpiadę Młodzieży w Zapasach
w stylu wolnym.
Uroczystość została zakończona pokazami tanecznymi w wykonaniu uczennic z kudowskiego gimnazjum oraz czeskich marżo-

retek z Nachodu, których wdzięk, urok, piękne stroje, umiejętności i ciekawe układy choreograficzne wzbudziły ogromny zachwyt.
One też tanecznym krokiem poprowadziły uczestników imprezy do Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym, gdzie zapalony
został znicz olimpijski i przedstawieni zostali
olimpijczycy goszczący w Kudowie. Nie za-
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brakło wielu sławnych nazwisk reprezentujących wszystkie olimpijskie dziedziny. Były
sportsmenki pochodzące z naszych terenów,
uprawiające biathlon – Anna Stera-Kustusz i
Weronika Nowakowska-Ziemniak. Dopisały prawdziwe legendy polskiego sportu, bokserzy Marian Kasprzyk i Grzegorz Skrzecz,
lekkoatleci: Grażyna Rabsztyn i Marian Woronin, zapaśnicy: bracia Mieczysław i Józef
Tracz, Andrzej Supron, siatkarka Halina Aszkiełowicz-Wojno, szermierze Leszek Sworowski i Marian Sypniewski.
Do południa sportowcy odbywali spotkania z miejscową młodzieżą, mieszkańcami,
turystami i kuracjuszami, chętnie pozując do
zdjęć i rozdając autografy. Najbardziej zapracowanym gościem był nieustannie uśmiechnięty Apoloniusz Tajner, wręcz oblegany
przez fanki i fanów.
Podczas pikniku w Parku Zdrojowym
można było spróbować sił w różnych dyscyplinach sportowych m.in. w zapasach, szachach czy familijnych biegach. Na szkolnych
boiskach sportowych rozgrywane były turnieje piłki nożnej, siatkowej i koszowej, nauczyciele wychowania fizycznego prowadzili gry i zabawy dla dzieci. Wszystko w celu
promowania sportu, rekreacji i zdrowego
trybu życia.
Po południu na pamiątkę pobytu tak znamienitych gości w Kudowie, Mieczysław
Łopatka olimpijczyk szczególnie zasłużony dla
rozwoju sportu w naszym mieście i blisko
związany z kudowską młodzieżą zasadził w
Alei Szczęścia Dąb Olimpijski. Ten pełen wy-
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darzeń dzień zwieńczył brawurowy koncert zespołu ludowego Harnaś.
To wielkie sportowe święto propagujące ideę olimpizmu i zdrowy
tryb życia nie mogłoby odbyć się
bez zaangażowania wielu ludzi, którzy organizację tego wydarzenia
wsparli zarówno finansowo jak i
osobistym wysiłkiem i pracą, często wykraczającą poza godziny
urzędowania.
Szczególne słowa wdzięczności
należą się Panu Herbertowi Wirthowi Prezesowi Zarządu KGHM
Polska Miedź S.A., Panu Tomaszowi Dudzie Prezesowi Zarządu Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni
we Wrocławiu, Panu Jerzemu Szymańczykowi Prezesowi Zarządu
Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A.,
Panu Richardowi van Heuven Prezesowi Zarządu Wemeco Poland
Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju, Panu
Maciejowi Awiżeniowi Staroście
Kłodzkiemu, Panu Wiesławowi Surmie Dyrektorowi Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium „Bristol”
MSWiA w Kudowie-Zdroju oraz
Panu Krzysztofowi Kierończykowi Prezesowi Zarządu Kudowskich Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o.
Przy organizacji Centralnych Dni Olimpijczyka pracowało prawie siedemdziesiąt osób,

których nie sposób wymienić tu z nazwiska.
Organizatorzy dziękują z całego serca
Wszystkim, którzy zaangażowali się w jakikolwiek sposób w organizację tego nieprzeciętnego w historii Miasta przedsięwzięcia.
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Anna Chlebicka-Gałczyńska

WYP£YÑ NA G£ÊBIÊ
Rozmowa o podróży, wenie twórczej, wierze, cierpieniu i zmartwychwstaniu
z franciszkaninem Antonim Dudkiem o.f.m.
W marcu br. w Powiatowej i
Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Kłodzku odbył się, czwarty
już z kolei, Ojca wieczór autorski. Czytelnia naszej książnicy
wypełniona była do ostatniego
miejsca. Za każdą swoją wypowiedź otrzymywał Ojciec gromkie brawa. Na taką popularność trzeba sobie zasłużyć.
Zapłaciłem, rozkazałem, zmusiłem, zniewoliłem – to ludzie
przyszli (… śmiech). Myślę (tak
wynika z rozmów, że jest głód
wiedzy o Kłodzku. Przychodzą
kolejne pokolenia, mnie nie interesuje Lwów, Wilno. Znam i cenię ich ważność, ale żyję tu i teraz. I chcę o tym miejscu wiedzieć dużo. Jak najwięcej. Chyba
się utożsamiamy z tym miejscem.
Osoba duchowna mająca na
swoim koncie taki dorobek literacki – sześćdziesiąt cztery publikacje. Doktor historii Kościoła. A ponadto akcje charytatywne: zaangażowanie się w pomoc
na rzecz dzieci specjalnej troski,
budowa krzyża na wrocławskich
Karłowicach, łódź świętego Piotra i pewnie wiele jeszcze innych,
o których nie wiem. Od kilku lat
jest Ojciec także opiekunem duchowym kłodzkich klarysek. Czy
w tak wypełnionym scenariuszu
zajęć całodobowych jest jeszcze
miejsce na sen i wypoczynek?
Należy zachować jakąś dyscyplinę wewnętrzną i zewnętrzną.
Porządek w codzienności. Mało
oglądam telewizję. Nie interesują
mnie plotki, życie kawiarniane,
chodzenie po domach. W klasztorze, nie mam zajęć ściśle duszpasterskich, to daje jakąś swobodę i wolność. Tematy leżą na ziemi, tylko trzeba się schylić i je
podnieść. Taka praca mnie nie
męczy. Usłyszeć od ludzi, że to
jest potrzebne, to ogromna satysfakcja. Ja się rozwijam i ktoś
również.
W swej twórczości literackiej wiele miejsca poświęca Ojciec historii Kłodzka i całemu
„Poletku Pana Boga”.
Tutaj ujrzałem światło! Tu się
urodziłem. Podróżowałem po
świecie, ale ta Ziemia to moja
miłość. „Tu się wszystko zaczę-

ło” – idąc śladami błogosławionego Papieża. Spłacam – jak potrafię – dług wdzięczności za to
wszystko, co od mieszkańców
tego miasta, tej Ziemi i od niej
samej otrzymałem.
W książce „I opowiadaj
wszystko” – we fragmencie, w
którym mowa o miłowaniu nieprzyjaciół, Ojciec stwierdził.:
„Wiem jednak, że jeśli podejmę
wysiłek kochania nieprzyjaciół,
będę człowiekiem, któremu
zaufał Bóg”. Jak to zaufanie
Boga można przenieść na te
wszystkie nieprawości małe i
duże, z którymi spotykamy się
na co dzień, nie mając na nie
osobiście żadnego wpływu…
albo może tyko tak nam się wydaje?
Recepty nie dam nikomu. Każda sytuacja jest niepowtarzalna,
jak każdy człowiek jest inny. Należy zacząć od siebie. Nie patrzeć
na innych. Człowiek dobry to
taki, który ma wyobraźnię, czyli
wie, czuje – jak to może odebrać
druga osoba. Ks. Prof. Józef Tischner mówił: „ Dobre jest to,
co sprzyja udoskonaleniu osoby
ludzkiej, złe jest to, co obniża
doskonałość osoby. W tej zasadzie kryją się inne”.
Za nami najważniejsze dla
każdego chrześcijanina święta
Zmartwychwstania Pańskiego –
wielkiej tajemnicy odkupienia.
Jezus w mękach umierał za nas
na krzyżu. Tak jak my cierpiał. A
w nas zamiera współczucie,
zmienia się nasz stosunek do cierpienia drugiego człowieka. Jest to
prawda tym bardziej bolesna, że
w miarę jej postępowania – sami
dla siebie stwarzamy coraz większe zagrożenie.
Powód jest jeden, nie kochamy siebie. Jezus uczy: „ Kochaj
bliźniego swego, jak siebie samego”. Proszę to powoli i z rozmysłem przeczytać. Nieumiejętność
kochania siebie jest źródłem osobistych nieszczęść. Jeszcze inna
wersja to: „ Nie czyń drugiemu,
co tobie nie miłe”. Zapominamy
o tym i dlatego chamiejemy.
Odeszliśmy od Boga. Najgorsze
jest to, że nie liczymy się z Jego
Obecnością. Jest na półce – więc

Franciszkanin Antoni Dudek, jest bardzo popularną postacią w
Kłodzku, we Wrocławiu i w Prudniku, w Jordanii – na Górze Nebo.
Wszędzie tam, gdzie się w danej chwili znalazł, czyniąc posługę
kapłańską połączoną z działalnością charytatywno-społecznikowską, pozostawił po sobie wielkie uznanie w oczach i sercach
ludzi mu bliskich oraz tych, którzy nie znając Go osobiście – tylko
o Nim słyszeli. Doktor Historii Kościoła, publicysta, podróżnik.
bierzemy. Wykorzystany (chrzest,
komunia św., ślub, … ) wędruje
na półkę. Nie traktujemy przyjaźni z Nim jako osobistej relacji i
to przenosimy na ludzi. Brakuje
nam sacrum w naszym życiu.
Wcale nie jesteśmy mądrzejsi.
Okres Wielkiego Postu to
także, a może przede wszystkim – czas nawrócenia i refleksji nad własnym życiem. Jak
zdaniem Ojca można pomóc
agnostykowi, który bardzo
chciałby uwierzyć, ale ma wątpliwości, które mamy wszyscy,

nawet czasami ci najbardziej
wierzący. Jego jednak nachodzą
częściej i zwyczajnie sobie z
nimi nie radzi? A może zostawić go samemu sobie? Skoro
nie wierzy, to jego sprawa.
Wracam do tego co wcześniej
powiedziałem. Najlepszą drogą
do Boga jest człowiek. Matka
Teresa też nie czuła Pana Jezusa,
ale codziennie pochylała się nad
człowiekiem. Pan Jezus mówi, że
każde potraktowanie człowieka
jest potraktowaniem Jego osoby.
Myślę, że nie ma agnostyków. Są
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ludzie tylko leniwi i egoistyczni.
A Jezus stawia wymagania i koło
się zamyka.
Beatyfikacja Jana Pawła II.
To wielkie wydarzenie dla
chrześcijan i nie tylko. Ojciec
święcił ją w kraju czy wyjechał
jak wielu naszych rodaków do
Rzymu? Czy samo miejsce i jego
„genius loci” może skłaniać do
głębszego przeżywania tego,
na co od dawna czekamy?
Nie cieszę się tą beatyfikacją
Papieża. Z tego nic się nie zrodzi
w naszych sercach. Zaspokoimy
nasze emocje, kupimy prezenty,
będą zdjęcia i chełpliwe „byłem”.
Powtarzamy stereotypy, które
przesłaniają Jego osobę. Lepiej u
nas stawiać pomniki, niż Papieża
naśladować.
Na pomniki stawiane mu za
życia patrzył z widocznym zaże-
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nowaniem, jeśli nie z przykrością.
Widział gest miłości, nie chciał
ranić inicjatorów, ale to nie o to
mu chodziło. Np.: Jego hasło „Totus tuus” („Cały Twój”) wyraża
całkowite przylgnięcie Maryi do
Jezusa. Przyciągał ludzi, bo ich
uwagę kierował na Jezusa. Wołał:
„otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Dla mnie ważne jest to,
że zmarł w wigilię Miłosierdzia
Bożego, wskazując swoim życiem, na jaką drogę trzeba wejść
na początku XXI w.
Przed Ojcem daleka i długa
podróż do Ziemi Świętej. W
trakcie poprzedniej na Górze
Nebo w Jordanii powstały trzy
ważne publikacje … i jedno tłumaczenie. Czy można spodziewać się, że pobyt – tym razem
– w Izraelu przyniesie podobne
literackie żniwo?

Myślę, że tak. Już ma pewne plany o. Kustosz Kustodii Ziemi Świętej. Myślę, że pierwsza publikacja
będzie o Bożym Grobie. Będę mieszkał o jakieś 40 m od tego miesjca.
Jeszcze nawiązując do podróży: „Najważniejsza podróż,
jaką człowiek odbywa jest to
podróż do wnętrza, do własnej
duszy. To wielkie zadanie. Ale
trzeba jednak wiedzieć, gdzie
podróżować” – te słowa zamieścił ojciec w książce – „Jam
Miłego Mego, a Mój Miły jest
mój… (Pnp 6,3)”. Jak to jest z
tą podrożą? Bywa czasami tak,
że często nie zdając sobie z
tego sprawy, zbaczamy z drogi
do wytyczonego celu i jest już
za późno, aby zawrócić. A może
jeszcze ciągle nie jest …., ?
Nigdy nie jest za późno, aby
wrócić. Łotr na krzyżu – ten do-

bry – jest przykładem. Trzymać
za rękę Pana Jezusa. Przytulić się
do Niego i iść. Herbem mojego
zakonu są dwie skrzyżowane
ręce na tle krzyża. To genialny
skrót programu życia.
Życzę Ojcu – społecznikowi,
aby podróż do Ziemi Św. przyniosła nowe idee, literatowi –
nieustającej weny twórczej,
franciszkaninowi – aby posługa
kapłańska dała wiernym te
wszystkie wartości, które Chrystus uczynił swoimi. Szczęść
Boże!
Dziękuję!!! Bardzo dziękuję!!!
Zapraszam na MISTERIUM PASSIONIS we wtorek 31.05.2011 r.
Razem chcemy się cieszyć, razem
smucić. Razem czuć. Do zobaczenia.
Dziękuję za rozmowę.

REGULAMIN Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach
o puchar Konsula Honorowego Republiki Czeskiej we Wrocławiu i puchar
Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze
Temat konkursu: Życie i działalność św. Wojciecha (956-997)
patrona Polski i Czech, na tle epoki, w której żył
I. Organizator
1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w
Ząbkowicach Śl.
2. Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.
II. Założenia i cele
1. Aktywizacja uczniów szkół średnich,
podnoszenie ogólnego poziomu
wiedzy na temat historii Polski i Czech,
szczególnie historii wspólnych kontaktów.
2. Bliższe poznanie terenów pogranicza
czeskiego, zabytków, miast, obiektów
turystycznych oraz ciekawych ludzi związanych z tym regionem.
3. Nawiązanie bezpośrednich kontaktów
między młodzieżą i wzmocnienie
współpracy pomiędzy szkołami w rejonie przygranicznym.
III. Uczestnictwo
1. Uczniowie wszystkich szkół średnich.
Przygotowują się samodzielnie. Maksymalna ilość uczestników z jednej
szkoły nie może przekraczać 3 osób.
2. Dyrekcja szkół średnich lub wytypowani nauczyciele zapoznają uczniów
z celami i założeniami konkursu. Zgłoszą
również kandydatów do
sekretariatu Konkursu Wiedzy o Czechach i Polsce.
IV. Zakres problematyki
1. Ród książęcy Sławnikowiców i jego
związki z Ziemią Kłodzką
2. Okresy w życiu i działalności św. Wojciecha:
a) magdeburski
b) praski

c) włoski
d) polski
3. Akcja misyjna w Prusach i śmierć św.
Wojciecha.
4. Szerzenie się kultu św. Wojciecha w
Polsce, Czechach, Niemczech i na Węgrzech.
V. Forma konkursu
Będzie się składał z dwóch części:
1. Test pisemny eliminacyjny składający się
z 60 pytań zamkniętych. Na jego rozwiązanie uczestnicy mają 45 minut. W wyniku testu kwalifikacyjnego zostanie wyłonionych 10
finalistów z Polski i 3 finalistów z Czech. W
przypadku uzyskania przez uczniów jednakowej ilości punktów przeprowadza się dogrywkę pisemną, aż do wyłonienia wyżej
wymienionej liczby finalistów.
2. Finał – test finałowy składający się z 30
pytań otwartych i zamkniętych.
O ostatecznej kolejności finalistów decyduje suma punktów z obu testów. Punkty
zdobyte w dogrywce nie są wliczane do
punktacji końcowej.
VI. Ocena
Oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
VII. Nagrody
Dla wszystkich finalistów nagrody rzeczowe i książkowe, dla szkoły, z której pochodzi zwycięzca, puchar.
VIII. Terminarz
1. Do 28 września 2011 r. zgłoszenia do
sekretariatu konkursu listy kandydatów.
Adres:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Rynek 56, 57-200 Ząbkowice Śl.

tel/fax 74 815-15-35, e-mail:
bpmg_zabk.@wp.pl
Osoba odpowiedzialna: Teresa Adamczyk
2. Eliminacje wstępne i finał odbędą się 6
października 2011 r. o godz. 9.00 w Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śl. ul. Powstańców Warszawy 8b
Literatura:
1. Mikołejko Zbigniew Św. Wojciech Sławnikowic, pierwszy mord założycielski w:
Żywoty świętych poprawione, Warszawa
2004
2. Jasienica Paweł Polska Piastów, PWN,
Warszawa 1979
3. Mielczarski Stanisław Misja pruska św.
Wojciecha, Gdańsk Towarzystwo Naukowe
1967
4. Ks. Śmigiel Kazimierz Św. Wojciech
Sławnikowic, Księgarnia św. Wojciecha 1993
5. Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, tł. K. Abgarowicz, PWN, Warszawa
1966
6. W kręgu żywotów św. Wojciecha, tł.
B. Kürbis, Klasztor Benedyktynów, Tyniec
1997
7. Artykuły prasowe (Czytelnia Biblioteki
Publicznej MiG Ząbkowice Śl.) 8. Materiały z
Internetu
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DUSZNIKI ZDRÓJ – PODGÓRZE
PIÊKNO I TAJEMNICE HORDIS TAL
Ziemia Kłodzka to wysokie
góry, dzika przyroda, zabytki
świadczące o wielkiej historii,
ukryte pod ziemią tajemnice otoczone pięcioma pasmami górskimi, zachwycająca Kotlina Kłodzka, rzeki zmieniające swój wygląd
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, urokliwe miasta,
uzdrowiska, malowniczo położone wioski. Siedem różnych stron
tego samego świata.
Wiemy o naszym regionie i
„małych ojczyznach” z każdym
rokiem coraz więcej. O miejscach, które należy zobaczyć, bo
są interesujące, o ludziach, których dzieje warto poznać, bo są
pasjonujące. Nawet miejsca pozornie znane kryją przed nami

tajemnice, które wypada ujawnić.
Duszniki, tak miasto jak i zdrój
leżą w dolinie, ale na swoim terenie posiadają trzy miejscowości położone w Dolinie Strążyskiej, dawniej Schmelze Tal, Wapienniki, ongiś Nordis Tal i największa oraz najpiękniejsza to
Podgórze – Konlau Tal. Śląski
poeta Karl von Holtei bywający
w Dusznikach wiele strof poświęcił urokom tutejszego krajobrazu: „Zielona Dolino, kto kiedykolwiek w twej głębi, dla zmęczonej piersi znalazł pokrzepienie, ten winien donośnym głosem
obwieszczać pochwałę o Tobie”.
Warto nadmienić, że sława poety rozprzestrzeniła się w latach

Paul Seifert – kaplica w Dusznikach Zdroju – Podgórze

Fragment planu miasta

sześćdziesiątych XIX wieku na
cały Śląsk. Jednym z najbardziej
znanych świadectw jego popularności były niewątpliwie Duszniki
Zdrój, gdzie stary Holtei kilkakrotnie przebywał na kuracji.
Jego imieniem nazwano tu między innymi ulicę, park i hotel, a
w 1869 roku władze miejskie
przyznały mu zaszczytny tytuł
honorowego obywatela Dusznik,
drugi w historii miasta. Każda z
wymienionych dolin została opisana wierszem lub prozą. Tu powstały takty muzyki, graficy i
malarze zostawili rysunki, szkice
i obrazy malowniczych dolin.
Zaczynając od początku XVIII
wieku rozpoczęła się promocja
Podgórza poprzez rysunki kaplicy Podwyższenia Krzyża, potem
całej panoramy z przełomu XVIII
i XIX wieku. Obok kaplicy w
pierwszej połowie XIX wieku

wydobywano rudę żelaza do
huty w Dolinie Strążyskiej. Znane są teksty J. Elsnera nauczyciela muzyki F. Chopina w Warszawie w 1818 roku, Bogusława Stęczyńskiego, Feliksa Mendelsshona Bartholdiego, Karola Bołoz
Antoniewicza, K. Darrota, poety
R. Zmorskiego, Adolfa Dygasińskiego i wielu autorów niemieckich: Paula Denglera, Otto Hatziga, dr Geibla. Spośród malarzy
oddających uroki pejzażu Podgórza należy wymienić: Alberta
Grondta, dr Paula Austa, Johana
Webera – grafika i rysownika,
jego miedzioryty i drzeworyty do
dziś zachwycają znawców i kolekcjonerów Paula Seiferta – jego
praca przedstawiająca kaplicę z
1707 roku w otoczeniu malowniczych drzew z oddalonym
krzyżem wotywnym, ujmuje całość kompozycją. Karl Ernst Mor-
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genstern (1847-1928) pozostawił
kilka motywów dusznickich. Grafik i malarz Josef Andreas Fausewang (1908-1955), ma również
swój udział w oddawaniu uroku
doliny na płótnie. Najwięcej prac
poświęconych Dusznikom –
Podgórzu i okolicy, motywy z
Gór Bystrzyckich, Orlickich, Gór
Stołowych i Zieleńca zawdzięczamy mieszkającemu od 1930
do 1946 roku w Dusznikach
Zdroju – Podgórzu artyście malarzowi Ottonowi Miller-Hartau.
Był on głównie pejzażystą, malował portrety i martwe natury.
Stosował różne techniki malarskie: olej, pastel i akwarela. Zmobilizowany w czasie II wojny
światowej do wojska, służył na
froncie wschodnim. W 1945
roku został aresztowany przez
władze polskie w Dusznikach i
zmuszony do wyjazdu do Niemiec 1 kwietnia 1946 r. Początkowo udał się na wyspę Borku
(wschodnia Fryzja), a w 1955
roku do Badenii-Wirtembergii.
Ostatecznie osiedlił się w
Schwarzwaldzie w Hintenzarten.
Tam też został pochowany 4 października 1969 roku (zmarł w
trakcie podróży na wyspę Sylt).
Jego dzieła znajdują się w muzeach w Kłodzku, Dusznikach, Wałbrzychu i u osób prywatnych.
Pierwsza wzmianka dotycząca Podgórza pochodzi z 1408
roku, wtedy miejscowość nosiła
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Widok ogólny Podgórza – widokówka z 1934 roku
nazwę Prottendorf, inne nazwy
to Brotendorf, od 1747 roku
Kohlau, w 1816 Hinterkohlau,
Vorderkohlau, 1910 r. hinter
Kohlau, potem Vorder Kohlau,
od 1945 r. Podgórze. Do 1930
roku miejscowość administracyjnie należała do powiatu kłodzkiego. Od 1930 roku część dolną
doliny Vorder Kohlau przyłączono do granic miejskich Dusznik
Zdroju. Tylko niewielu ludzi wie,
że jest to najpiękniejsza część
Gór Orlickich. Od dawna stano-

Johan Weber – m³yn w Podgórzu po³owa XIX wieku

wiła cel spacerów kuracjuszy i
wczasowiczów z Dusznik Zdroju. Górna część doliny Hinter
Kohlau została włączona do
Dusznik Zdroju latem 1945 r.
Obie dawne wsie stanowią obecnie dzielnicę Dusznik Zdroju.
Podgórze jest położone bardzo malowniczo na wysokości od
580 do 620 metrów nad poziomem morza. Najbliższe otoczenie stanowią łąki, ale wyżej na
zboczach i wzniesieniach rosną
lasy świerkowe i mieszanina re-

gla dolnego. Cała okolica posiada dobre warunki narciarskie,
Tutejsza ludność do 1945 roku
zajmowała się rolnictwem, obecnie rolnictwo praktycznie zanikło. Miejscowość ma charakter
wybitnie letniskowy i rekreacyjny, stanowi sporą rezerwę umożliwiającą rozwój Dusznik w następnych latach.
Kreśląc zarys dziejów tej
dzielnicy, wybrałem się 8 listopada 2010 roku do Podgórza. Od
rana było pochmurnie i trochę
mżyło, mgła się czepiała, gdzie mogła. Tak tu
bywa na jesieni, na dole
liście, dołem zielone pobocza drogi, wyżej prawie zima. Ale są i inne
pory roku. Każda z nich
ma swój wdzięk i barwy,
widziałem Podgórze w
różnym czasie, przychodziłem tu aby robić zdjęcia do tematu: krajobraz
Ziemi Kłodzkiej. Przez
cały rok przyglądałem się
tym barwom, trzeba widzieć kwitnienie drzew
owocowych i bzów na
wiosnę, bujność rozplecionych drzew latem i
dominację odcieni zieleni, potem złoto i szkarłat z dodatkiem mgiełki
jesienią, jeszcze później
wszystko przechodzi w
biały całun śniegu, na
jego tle świerki z równymi gałęziami wyglądają
jak siostry w tanecznym
szeregu.
c.d.n.
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ROK 2013 – ROKIEM FRANZA PABLA
– PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO
Idź przez życie tak, aby ślady
Twoich stóp przetrwały Ciebie
ks. bp. Jan Chrapek

Długie, usilne starania, wreszcie opublikowany w lokalnej prasie apel o rozpoczęcie przygotowań do obchodów 200 rocznicy
nadania (w 1813 roku) pierwszej
w historii Europy, a niewykluczone, że także w historii świata,
urzędowej licencji przewodnika
turystycznego Franzowi Pablowi,
mieszkańcowi Karłowa, zbiegającej się z 240-leciem jego urodzin,
dały spodziewane efekty.
Owocem tych starań była
pierwsza konferencja w tej sprawie zorganizowana przez przewodników turystycznych najstarszego koła w Polsce, działającego przy Oddziale PTTK „Ziemi
Kłodzkiej” 8 II 2011 r.
Zorganizowano ją specjalnie
w biurze oddziału, mimo, że
szczupłość pomieszczenia nie
zapewniała odpowiedniego komfortu. Zrobiono tak dla podkreślenia, podania do wiadomości
publicznej, że w czasie kiedy niektóre oddziały zaprzestały swojej działalności, a inne działają
sporadycznie, to ten też po zapaści, w dalszym ciągu istnieje i
działa dobrze. Warto przy tej
okazji poinformować, że w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia był jednym z najlepszych oddziałów towarzystwa w kraju i to pod
względem działalności statutowej, co w towarzystwie stawiane jest na pierwszym miejscu, jak
i finansowej. Cieszył się bardzo
dobrą opinią, był stawiany za
wzór i wyróżniany, nawet odznaczony Złotą Honorową Odznaką
PTTK i Medalem za Zasługi dla
Miasta Kłodzka.
Organizatorom – przewodnikom nie tyle chodziło o same
obchody w 2013 roku, ale o wykorzystanie wspaniałej, nadzwyczajnej, nadarzającej się tylko raz
na jakiś czas, okazji do zdobycia
odpowiednich środków na uporządkowanie, doprowadzenie do
światowego standardu wsi Karłów ze Szczelińcem Wielkim i
najbliższym otoczeniem, które w
ostatnich latach odstraszały tury-

stów, chętniej odwiedzających
podobne, skalne rezerwaty, lepiej
zagospodarowane w pobliskich
Czechach. I znowu nie chodzi
tutaj tylko o straty finansowe, co
zawsze się bardzo liczy, ale o tak
bardzo krytykowaną naszą gospodarność. Przecież wiadomo,
że góry te od stuleci są magnesem ściągającym rzesze turystów
i to nie tylko z kraju. W XIX wieku pisano, że Szczeliniec był standardowym punktem programu
kuracjuszy przebywających w
Dusznikach i Kudowie, a Fryderyk Chopin z kuracji w Dusznikach Zdroju napisał w liście do
przyjaciela Wilhelma Kolberga
„Alem jeszcze nie był tam, gdzie
wszyscy jadą”, pisząc dalej, że
chodzi o Szczeliniec. To ogromne zainteresowanie Szczelińcem,
po odwiedzeniu go przez króla
Fryderyka Wilhelma II i wielu
przedstawicieli pruskiej arystokracji w końcu XVIII wieku, zachęconych ideą pro natury głoszonej przez Jean-Jacquesa Rousseau, spowodowało tak ogromny najazd turystów, że zaistniała
tu konieczność szczególnego zadbania o nich. Podjęto budowę
wygodnego i bezpiecznego wejścia, spaceru po jego spękanej
wierchowinie, zabezpieczenia
platform widokowych, Potrzebne na to były odpowiednie fundusze, które postanowiono zdobyć przez wprowadzenie obowiązkowych opłat przez zwiedzających. Trzeba też zbadać czy
nie pierwszy raz na świecie, opłacano z nich przewodnika, nadając mu równocześnie odpowiednie urzędowe dokumenty – nominację, licencję, zobowiązując
równocześnie do wykonania tej
pracy zawsze, kiedy zaistnieje
tego potrzeba.
Tak było ponad dwieście lat
temu. Ostatnio, zamiast zyskiwać, zaczynamy tracić. Poruszyło to pasjonatów tych gór, a jest
ich wielu. Są nimi przede wszystkim przewodnicy turystyczni
mieszkający w ich pobliżu, ale też
i inni turyści mieszkający poza
granicami Ziemi Kłodzkiej i kraju. Np. p. Marek Kledzik – mieszkaniec Gdańska, od lat cały swój
wolny czas spędza w tych górach.

Doskonale zna ich problemy. Pasjonaci ci od lat zabiegają różnymi sposobami o lepszą prezentację, otoczenie większą troską
tego obszaru, zgłaszając konkretne przykłady koniecznych działań nie zawsze wymagające nakładów finansowych, równocześnie deklarują nieodpłatną pomoc
w ich realizacji. Niestety najczęściej spotykali się z obojętnością
ze strony adresatów, którymi
były i są urzędy działające na terenie gminy, do której należy Karłów jak i wielu ludzi – mieszkańców opisywanego obszaru.
Dziwnym zjawiskiem jest to,
że bardziej zainteresowani tym są
ludzie z zewnątrz niż sami mieszkańcy, którzy jak widać w wielu
przypadkach dbają o siebie, a nie
widzą korzyści z działalności
wspólnej, owocującej po latach,
jeżeli nie dla nich samych, to dla
ich pokoleń.
To pasjonaci zadbali, już z górą
trzydzieści lat temu, o opracowanie cyklu audycji radiowych, w
których poruszono wyżej wymienione problemy na antenie
ogólnopolskiej w audycji „Muzyka i aktualności”, przygotowanej
przez redaktora Piotra Stando.
Później tych propozycji było coraz więcej. Szkoda, że zrealizowano tylko niektóre z nich, i to
dopiero, kiedy stanowisko burmistrza objął p. Jan Karol Bednarczyk. Na propozycje zmian, natychmiast zareagowano gratulacjami i kolejnymi deklaracjami
nieodpłatnej pomocy. Na przykład w piśmie z 9 marca 2009
roku „Serdecznie gratulujemy
otwarcia swojej ambasady we
Wrocławiu uważając, że rzeczywiście jest to jeden z najlepszych
sposobów na promocję... zwracamy się z apelem... o rozpoczęcie przygotowań obchodów
dwusetnej rocznicy nadania”...
albo wcześniej 12 lutego 2008
roku „Z ogromną radością przyjąłem informację o utworzeniu
ww. Centrum (Centrum Współpracy Transgranicznej)... Wnoszę, że przełoży się to na lepszą
współpracę co i dla mnie, zainteresowanego tematem od lat
jest bardzo ważne. Dlatego pozwalam sobie zaproponować

daleko idącą współpracę... Na
początek zgłaszam kilka propozycji zawartych w piśmie, którego kopię przesyłam. Nie otrzymałem na nie odpowiedzi tak jak
i na wysłane wcześniej...”.
Z powyższego można wysnuć
wniosek, że to owi pasjonaci i
przewodnicy powinni przygotować i przeprowadzić wymieniane tu obchody. Ale tak nie jest.
Są to bowiem ludzie różnych zawodów, pracujący na co dzień w
różnych instytucjach i emeryci,
którzy cały swój wolny czas przeznaczają na wodzenie, jak to do
niedawna nazywano, wycieczek.
To między innymi dlatego ich nazwiska tak rzadko widać na listach wyborczych. Nie mogą
przyjąć na siebie realizacji tak
wielkiego przedsięwzięcia. Mają
co prawda na swoim koncie kilka wspaniale zorganizowanych
imprez o wymiarze krajowym,
ale w innych, korzystniejszych dla
przewodnictwa czasach. Zdając
sobie sprawę, z tego że nie stać
na to jednej gminy, bo odpowiednie przygotowanie rocznicy
przerasta jej możliwości przede
wszystkim finansowe, zwracają
się z prośbą do ludzi, którzy
wiedzą jak można taką pomoc
uzyskać, gdzie jej szukać. I znowu, chodzi nie tylko o uzyskanie
pieniędzy. Mogą to być również
propozycje wykonania wydawnictw, pamiątek, na których sami
wykonawcy, pomysłodawcy
będą mogli zarobić. Naturalnie,
że przewodnicy turystyczni i pasjonaci deklarują swoją bezpłatną
pracę zarówno w przygotowaniach jak i w samym przeprowadzeniu obchodów.
Nasze starania przyniosły spodziewane efekty. Zainteresowały wielu ludzi, którzy chcieli spotykać się celem dokładniejszego
omówienia koniecznych działań
– stąd ta pierwsza konferencja.
Po wprowadzeniu dokonanym przez prezesa oddziału Marka Krzana oraz przewodnika i
prezesa koła przewodników Dariusza Mielca, głos zabierali wszyscy zebrani. Było ich niewielu, bo
i niewielu zaproszono, by ta
pierwsza konferencja była bardziej merytoryczna. Wypowiedzi
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były, jak się spodziewano bardzo
konstruktywne. Starostwo zaoferowało przejęcie na siebie
koordynacji działań, jeżeli zajdzie
taka potrzeba.
Janusz Korybo – dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych,
też przewodnik, poinformował o
pracach zaplanowanych na rok bieżący dotyczących przede wszystkim Szczelińca Wielkiego oraz
zadeklarował udział w obchodach,
które zbiegają się w 2013 roku z
obchodami dwudziestolecia działalności parku. Zaznaczył przy
tym, że będzie to takżeimpreza
o wymiarze międzynarodowym,
bowiem przybędą delegaci z krajów ościennych.
Bardzo poważnie odniósł się
do propozycji Jan Karol Bednar-
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czyk – burmistrz Gminy Radków,
gospodarz terenu, na którym
znajduje się wieś Karłów i Szczeliniec. Był bardzo dobrze przygotowany do konferencji. Dosyć
ostro wystąpił przeciwko użytemu we wspomnianym apelu
stwierdzeniu, że władze administracyjne są opieszałe w wielu
działaniach, tłumacząc, a nawet
dając przykłady, że nie dotyczy to
Gminy Radków. Chociaż w dalszej wypowiedzi wyczuwało się
nutkę żalu z racji niedoceniania
podejmowanych przez gminę
działań dotyczących terenów
przygranicznych, przez poprzednie władze powiatowe, które
bardziej były zainteresowane innymi gminami. Dokładnie omówił plan działań dotyczących gmi-

ny, a przede wszystkim wsi Karłów na najbliższe lata. Kończąc
poinformował, że Gminę Radków stać na przyjęcie na siebie
całego omawianego zadania, co
przyjęto z wielkim zadowoleniem.
Nawiązując raz jeszcze do
wspomnianego apelu, napisano,
że będzie podany adres, na który można zgłaszać wszelkiego
rodzaju propozycje, pomysły czy
konkretne działania. Adres ten
podany jest na końcu artykułu.
Można też posługiwać się adresem podanym wcześniej.
W dalszej części konferencji
poproszono Renatę Gajek-Bogusz, reprezentującą starostwo o
rozpoczęcie działań dotyczących
zsynchronizowania rozkładów

jazdy pociągów i autobusów tak,
żeby umożliwiły zwiedzanie poszczególnych rezerwatów po
polskiej i czeskiej stronie w ciągu jednego dnia mieszkańcom
Wrocławia, Opola, Pardubic,
Szumperku i wielu inny miejscowości. I to nie tylko na czas obchodów, ale na stałe.
Szanowni Czytelnicy, Turyści,
Radni! Nie zostawmy Gminy
Radków samej w realizacji tego
ogromnego przedsięwzięcia,
szczególnie, że to nasz wspólny
interes” Wykażmy swoją aktywność!
Propozycje i pomysły można
kierować na adres:
Urząd Gminy Radków, Rynek
1, 57-420 Radków, tel. 74 871
2215, fax 74 871 2209.

Julian Golak

Das neue Gesicht Niederschlesiens – eine Chance
auf eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit im Glatzer Land
und in den grenznahen Gebieten
In 2011 werden zwei wichtige Jahrestage der Gründung der
Euroregione im deutsch-polnisch-tschechischen Grenzgebiet
begangen. Aus diesem Anlass hat
das Wojewodschaftsparlament
Niederschlesiens das Jahr 2011
als das „Jahr der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit”
bekannt gegeben.
Die Euroregion Neisse-NisaNysa feiert in diesem Jahr ihr
20jähriges Bestehen. Das war die
erste Institution der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in
Mittel– und Osteuropa.
Die unbestrittene Rolle der
Euroregione in der Barrierenüberwindung, u.a. durch die Beseitigung der Stereotype in den grenznahen Gebieten hebt die Bedeutung der Initiative von 1991 an
der deutsch-polnisch-tschechischen Grenze hervor. Die Realisierung einer riesigen Menge kleiner und großer Initiativen auf
beiden Seiten der Grenzen, ergriffen durch Kommunen, Nichtregierungsorganisationen und
Bürgerorganisationen führten zu
einer wesentlichen Änderung der

Lebensqualität in Umständen der
sog. ausgeglichenen Entwicklung.
Fünf Jahre später entstand die
erste, ausschließlich polnischtschechische Euroregion Gla censis, was verursachte, dass die
ganze in Niederschlesien verlaufende Grenze von einer euroregionalen Zusammenarbeit
umfasst wurde. Bemerkenswert
ist, dass die ersten gelungenen
Initiativen der internationalen
Zusammenarbeit die PolnischTschechoslowakische Solidarität
(1980) und die Polnisch Tschechischen Tage der Christlichen Kultur (1989) waren.
Als ich mich 1980 an der Organisierung der Proteste gegen
die kommunistische Macht in
Polen aktiv beteiligte, ahnte ich
nicht, dass dieser „Freiheitsgeist”, der mit dem Seenwind
von Danzig herkam, in ein paar
Jahren die kommunistische Diktatur in allen europäischen Ländern stürzen wird.
Ein friedlicher „Umsturz” dieser mächtigen Barriere, die die
Deutschen in Ossis und Wessis
teilte, war auch das Ende des

Prozesses, den die polnischen
Arbeiter in Danzig begonnen haben. Nach 40 Jahren der zentralisierten Macht in der DDR, die
völlig den Anweisungen von Moskau unterstellt war, hörte die
Gesetzgebung der DDR in einer
Nacht auf, zu gelten. Es wurden
neue und demokratische Rechtsprinzipien eingeführt: Umsiedlungsfreiheit, Druck– und
Wortfreiheit, und auch eine neue
Währung. Es kamen aber große
Anpassungsprobleme für die
ehemaligen DDR-Bürger vor. Mit
großem Erstaunen aber auch Interesse habe ich diesen Umwandlungen zugesehen. Als nach
einigen Jahren (1999) die Regierung und alle Ämter nach Berlin
umgezogen sind, da wurde diese
Stadt eins der wichtigsten Zentren Europas. Heute sehen wir
den Effekt der großen Investitionen in Ostdeutschland, die in den
letzten 10 – 20 Jahren durchgeführt wurden. Ein imposantes
Ergebnis, denn in dieser Zeit entstanden Autobahnen, eine
schnelle Zugverbindung und in
einigen Monaten wird bei Berlin

einer der modernsten Flugplätzen Europas eröffnet, den auch
die Einwohner der südwestlichen
Wojewodschaften Polens nutzen
werden. Um den Einwohnern
Niederschlesiens diesen Flugplatz zugänglich zu machen, muss
man die Arbeiten an grenzüberschreitenden Investitionen beschleunigen. Es müsste eine
schnelle Bahnlinie zwischen Breslau und Berlin entstehen, und die
Autobahnen A4 und A18
müssten modernisiert werden.
Es müssten auch neue Schnellstraßen S-5 und S-3 entstehen,
welche die Verbindung zwischen
Polen, Deutschland und Tschechien erleichtern würden.
Als Ergebnis der Zusammenarbeit der benachbarten Regionen sollten Investitionen sein, auf
welche die Einwohner, Touristen
und Investoren warten. Schon im
November 2011 beginnt seine
Tätigkeit der supermoderne
Flughafen bei Berlin, der seit einigen Jahren gebaut wird und der
für die Bürger Niederschlesiens
der nächste Flughafen dieser
Klasse sein wird. Zeitlich läuft
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sich das mit der Übergabe zur
Nutzung des neuen Flughafens in
Breslau zusammen. Jetzt warten
wir auf eine bessere Zusammenarbeit der Flughäfen in Berlin,
Prag, Warschau und Breslau.
Das moderne Berlin, aber
auch das Bundesland Brandenburg ermuntern Niederschlesien
zu einer Zusammenarbeit, sowohl auf dem Gebiet der Wirtschaft, der Bildung, als auch der
Touristik. Es lohnt sich diese
Chance zu nutzen, denn für die
Einwohner von Berlin und Brandenburg kann Niederschlesien
sehr attraktiv sein. Nicht nur die
Hauptstadt Niederschlesiens
kann eine Attraktion sein, sondern auch die Kurorte im Riesengebirge und im Glatzer Land. 1/3
der polnischen Kurorte befindet
sich in Niederschlesien. Hier sind
auch 2 Nationalparks, unzählbare historische Kirchen, Paläste
und Schlösser.
Niederschlesien grenzt an die
Tschechische Republik auf einer
Länge von 420 km und das ist die
nächste Ermutigung, die
Wojewodschaft Niederschlesien
zu besuchen, wo die freundlichen
Einwohner gerne ihre Nachbarn
– Deutsche und Tschechen – zu
Gast haben. In kleinen Ortschaften sind in den letzten Jahren
zahlreiche gesellschaftlich-kulturelle Initiativen entstanden, um
die Erinnerung an die deutschen
Wurzeln des Kulturgutes wachzuhalten. Zum Beispiel in Neurode (24 000 Einwohner) wurde
dank der ehrenamtlichen Arbeit
der Einwohner das Prof. Joseph
Wittig – Museum organisiert.
Auch in Neurode wird seit 20
Jahren die Monatsschrift” Ziemia
Kłodzka – Od kladskeho pomezi
– Glatzer Bergland” herausgegeben, in der die polnisch–deutschen und polnisch-tschechischen Initiativen präsentiert werden. Dringend notwendig ist es,
die Sprache des Nachbarn kennen zu lernen. Die Sprachbarriere ist oft die einzige Barriere,
welche die benachbarten Völker
teilt. Die Jugend kann Kontakte
knüpfen und dadurch werden die
seit Jahren anwachsenden Stereotype überwunden. Das ist
eine wichtige Richtung in der
Entwicklung der Zusammenarbeit der Einwohner von Niederschlesien, Sachen, Berlin und
Brandenburg. Man sollte mit
konkreten Beispielen den Ju-

gendlichen helfen, sowohl die
wissenschaftliche, als auch die
touristische Zusammenarbeit zu
entwickeln. Sehr wichtig ist natürlich die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die polnischen Unternehmen arbeiten gern zusammen und entwickeln den beiderseitig günstigen Austausch. Zur
Zeit kommt 37% des polnischen
Exports nach Deutschland. Ich
finde, dass die Einwohner der
benachbarten Regionen von dieser Zusammenarbeit profitieren
können und es lohnt sich, diese
Chance zu nutzen.
Ich stelle einige, aktuell realisierte Wirtschaftsunternehmungen
vor.
Straßeninvestitionen im Bau:
1. Die Umgehungsstraße der
Stadt Neurode
In den Jahren 2006-2009 wurden die zwei ersten Etappen der
Umgehungsstraße fertiggestellt
(vom Kreisel vor der Stadt bis
zum Stadtteil Kunzendorf). Im
April 2011 beginnt der Bau der
3. Etappe bis zum Ort Ludwigsdorf. Die Beendigung dieser Investition ist für den Herbst 2012
geplant.
2. Die östliche Umgehungsstraße Breslaus: Bettlern – Lohnia
– Langewiese (Bauanfang 2009 –
geplantes Bauende 2012).
3. Die Umgehungsstraße des
Kurortes Bad Salzbrunn. (Bauanfang 2010 – geplantes Bauende
2012).
In 2011 wird auch die
Umgehungsautobahn Breslaus
(35 km, von Magnitz bis Langewiese) zur Nutzung übergeben.
Das ist eine sehr moderne Straße mit großen Ingenieurbauten
(10 Straßenknoten, eine große
Brücke und zahlreiche Viadukte).
Investitionen, die 2011 beginnen:
1. Die Umgehungsstraße von
Frankenstein
2. Die östliche Umgehungsstraße von Waldenburg
3. Bau einer neuen Straße
Schweidnitz – Saarau – Kostenblut bis zur Autobahn A4
4. Bau einer neuen Straße
Reichenbach – Heidersdorf und
zwei Umgehungsstraßen von
Lauterbach und Bertholdsdorf
(Bauanfang 2011, Bauende 2013)
Geplante Straßeninvestitionen
1. Die Umgehungsstraße von
Glatz im Zuge der Landesstraße

33 i 46 (der Bauanfang ist noch
unbekannt)
2. Die Umgehungsstraße im
Zuge der Wojewodschaftsstraße
für die Städte Schweidnitz,
Reichenbach, Striegau (Bauanfang – 2012, Bauende – geplant
für 2014)
Realisierte Bahninvestitionen:
1. Eröffnung der Bahnlinie
Glatz – Neurode – Waldenburg:
in 2008
2. Eröffnung der Bahnlinie
Breslau – Trebnitz: in 2009
3. Eröffnung der Bahnlinie
Schreiberhau – Harrachov: in
2010
4. Außerdem wurden Schienenbusse gekauft (insgesamt 20
Stück)
5. 2010 wurde eine neue
Bahnlinie in Betrieb genommen
(Mittelsteine – Tuntschendorf),
zum Steintransport vom neuen
Steinbruch in Tuntschendorf (Gemeinde Wünschelburg).
Geplante Bahninvestitionen:
1. Linie Breslau – Schweidnitz
(Bauanfang 2012, Bauende 2014)
2. Verlängerung der Bahnlinie
von Tuntschendorf nach Braunau.
Zur Zeit wird diese Investition
vom Bürgermeister in Otovice,
in der Tschechischen Republik,
blockiert.
Aktuelle Probleme im polnisch-tschechischen Grenzgebiet, und besonders im Glatzer
Land
1. Seit über 10 Jahren hält
eine hohe Arbeitslosigkeit an (im
Durchschnitt 25%), die 1990 mit
der Schließung großer, staatlicher
Betriebe, und besonders der
Steinkohlengrube in Neurode
begonnen hat (6 000 Arbeitsplätze sind verloren gegangen) und
in Waldenburg und der Schließung großer Textilbetriebe z.B. in
Neurode, Wüstewaltersdorf und
Langenbielau. Es wurden auch
die Radiowerke „Diora” in Neurode,
Reichenbach
und
Schweidnitz geschlossen.
2. Ständiger Abfluss von
Menschen, die in anderen Regionen Polens oder im Ausland arbeiten wollen. In den letzten 12
Jahren wurden vom gewöhnlichen Wohnsitz fast 20 000 Menschen abgemeldet.
3. Es gibt ein geringes Interesse der polnischen und ausländischen Investoren an der Grün-

dung neuer Firmen im Grenzgebiet. Obwohl vor über 10 Jahren
Sonderwirtschaftszonen ins Leben gerufen wurden, sind in Neurode und Glatz kaum einige hundert neue Arbeitsplätze entstanden. Die Investoren wählen für
ihre Investitionen Gebiete in der
Nähe der Autobahn.
4. Im Kreis Glatz wurde
auch das Problem der Lagerung
und Verwertung der kommunalen Abfälle noch nicht gelöst. Dieser größte Landkreis Polens besitzt keinen Müllverwertungsbetrieb. Es wurde auch kein System der Mülltrennung eingeführt.
5. Einer der Gründe der
langsamen Entwicklung der Gemeinden im Kreis Glatz ist eine
hohe Luftverschmutzung (die
höchste in Neurode, Glatz und
Habelschwerdt). Der Hauptgrund der Luftverschmutzung ist
immer noch das Heizen mit Kohle von schlechter Qualität, sowohl in den Öfen zu Hause, als
auch in kleine Kesselhäusern.
6. In einem schlechten Zustand sind auch die Straßen, die
dem Kreis unterliegen. Im
Glatzer Land gibt es 700 km
Kreisstraßen und 90 % davon
sind in einem sehr schlechten
technischen Zustand.
7. Ein großes Problem ist
eine sehr hohe Verschuldung der
Kommunen, besonders der Gemeinden und der Kreise. Das
kann die Entwicklung der
Grenzgemeinden hemmen.
8. Im Kreis Glatz ist die Verschuldung des Kreiskrankenhauses in Glatz ein großes Problem.
Vor einigen Jahren sind im Kreis
Glatz 5 Selbständige Öffentliche
Anstalten für Gesundheitsschutz
entstanden. Nach der Restrukturierung wurde ein großes
Kreiskrankenhaus gegründet,
aber die finanziellen Probleme
sind schwer zu lösen.
Interessante Initiativen sind
lokale Programme der Revitalisierung der historischen Innenstadt von Neurode und Glatz.
Diese Gemeinden nutzten die
Möglichkeit, EU-Zuschüsse z
bekommen, die von der
Wojewodschaftselbstverwaltung
zuerkannt werden und in Kürze
wird man die Ergebnisse des renovierten Zentrums von Neurode bewunden können.
Übersetzung: Irena Rogowska
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PARDUBICKÁ ARABESKA

Na celostátní soutěži v klasickém tanci Pardubická arabeska
dosáhly velkého úspěchu svěřenkyně Heleny Ogriščenkové,
učitelky Základní umělecké školy
v Broumově.
V kategorii 4.B. obsadily Barbora Hovorková a Jana Kejzlarová s choreografií Ruské sólo na
hudbu Petra Iljiče Čajkovského 3.
místo. Ve stejné kategorii
skončily na 5. místě s choreografií Variace víl z Walpurgiovy noci
Barbora Čepelková, Ivana
Čuříková, Ivana Valešová a
Alžběta Pelanová. Barbora Hovorková navíc v kategorii 4.A.
vytančila 5. místo s choreografií
Variace královny démonu z baletu Faust.
Pardubická arabeska je celostátní soutěž v klasickém tanci
(baletu) pro amatéry – tedy děti
ze Základních uměleckých škol,

Soukromých tanečních a baletních škol a tanečních studií při

divadlech. Letošního 7. ročníku
se 9. dubna 2011 zúčastnilo 23
škol z celé republiky. Odborná
porota složená z vysokoškolských učitelů AMU, učitelů
konzervatoří a výkonných tanečníků hodnotila 149 soutěžních
skladeb. Soutěžící Pardubické
arabesky jsou rozděleny do pěti
věkových kategorií na sólová a
skupinová vystoupení.
Jedna z pořadatelek, učitelka
ZUŠ v Pardubicích Jana Demlová
k soutěži řekla: „Každým rokem
neuvěřitelně roste kvalita
předváděných výkonů a konkurence je obrovská. Jakákoliv

výhra a ocenění svědčí o
výborném vedení dětí i o objevení nového talentu. Bez systematické práce a výuky zde děti
nemají šanci uspět. Svěřenkyně
Heleny Ogriščenkové jsou
výborně připraveny a získání
ocenění v této soutěži je velkým
úspěchem! Mnoho dětí, které
zde v minulosti vyhrály, pokračují
na konzervatořích a jiných profesionálních školách, reprezentují
naši republiku na mezinárodních
soutěžích apod. A i když se věnují
baletu jen jako krásnému a
ušlechtilému koníčku, určitě je

tento velmi kultivovaný druh
umění obohacuje na celý život”.
Finálové části soutěže Pardubická se zúčastnila i předsedkyně
sdružení Balet o.s. Bohumila
Mejcharová z Plzně. Tanečnice
Heleny Ogriščenkové z Broumova ji natolik zaujaly, že je pozvala
na 4. ročník Mezinárodního galakoncertu baletních škol v Plzni.
Bohumila Mejcharová k tomu
říká: „Mé pozvání je založeno na
provedení tanečního čísla „Gopak”, které mě zaujalo jak v choreografií, tak kostýmem. Provedení děvčat bylo velmi přirozené
a myslím si proto, že se velmi
hodí do našeho programu. Koncert se koná 6. listopadu. Vystoupení děvčat paní Ogriščenkové
mne zaujalo a věřím, že do Plzně
přijedou, i když je to daleko.
Odměnou jim bude možnost zatančit si toto číslo v nádherném
divadle na velkém jevišti. Přeji jim
hodně vytrvalosti, píle a zdraví”.
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WYSTAWA EKOGLASS 2010 W CIESZYNIE
Na cieszyńskim zamku na
przełomie kwietnia i maja zobaczyć można wystawę Ekoglass,
na której przedstawione są dzieła artystów szklarzy powstałe
podczas festiwalu Ekoglass 2010.
Idea tego festiwalu zrodziła się w
2008 roku, a miejscem wybranym na jego organizację stała się
Szklarska Poręba – historyczny
ośrodek hutnictwa szkła na Dolnym Śląsku. Okolice Szklarskiej
Poręby to zagłębie powstałych
tam hut i miejsca zrodzenia się
wielu talentów. Przedmioty jakie
można zrobić ze szkła to nie tylko rzeczy codziennego użytku,
ale też cieszące oko eksponaty
m.in. wspomnianej wystawy,
które są wytworem wyobraźni i
chęci tworzenia.
Jak pisze w katalogu do wystawy Igor Wójcik – kurator, za-

stępca dyrektora Ośrodka Kultury i Szuki we Wrocławiu Ekoglass
Festiwal powstał właśnie z chęci
wskrzeszenia tradycji spotkań artystów, jak również wznowienia
tradycji wytwarzania dzieł sztuki ze
szkła. W swoim założeniu cykliczny plener jak i towarzyszące mu
sympozjum mają być platformą
łączącą spektakularną twórczość
artystyczną z zakresu sztuki szkła
z upowszechnieniem sposobów
jego produkcji z unikalnością w
kontekście kreacji artystycznej,
wspartymi o upowszechnianie edukacji ekologicznej.
Na wystawie prezentowane
są dzieła m.in. Jakuba Berdycha,
Petra Ďuriša, Rafała Kaufholda,
Marty Sienkiewicz, Igora Wójcika,
Marzeny Krzemińskiej i innych.
Projekt dofinansowany jest
m.in. ze środków Międzynarodo-

Zwiedzaj¹cy wystawê
wego Funduszu Wyszehradzkiego oraz ze środków Samorządu
Województwa Dolnośląskiego.
Idea festiwalu jest kontynuowana. Jego głównymi organizatorami są Ośrodek Kultury i Sztu-

ki we Wrocławiu i Miasto Szklarska Poręba. Ekoglass Festiwal
2011 odbędzie się w Szklarskiej
Porębie w pierwszej połowie lipca (1-16.07.2011).

Joanna Golak

VÝSTAVA EKOGLASS 2010 V TÌŠÍNÌ
Na těšínském zámku můžete
koncem dubna a začátkem
května zhlédnout výstavu Ekoglass, která prezentuje díla
umělců – sklářů, vyrobených
během festivalu Ekoglass 2010.
Myšlenka tohoto festivalu se zrodila v roce 2008, a místem vybraným pro jeho konání se stala

Jedna z prac Igora Wójcika

Szklarska Poreba - historické
centrum výroby skla na Dolním
Slezsku. Okolí Szklarské Poreby
je oblastí, kde vznikla spousta hutí
a zrodilo se mnoho talentů. Věci,
které lze ze skla vytvořit nejsou
jen předměty každodenního užitku, ale také těšící oko exponáty
zmiňované výstavy, které jsou
plodem lidské představivosti a ochoty tvořit.
Jak píše v katalogu k
výstavě Igor Wojcik kurátor, zástupce ředitele Centra kultury a umění
ve Wroclavi: Ekoglass Festival je pravě výsledkem
snah o vzkříšení tradice
setkávání tvůrců, ale také
o
obnovu
výroby
uměleckých děl ze skla.
Pravidelně se konající
umělecký plenér a doprovodné sympozium mají
představovat prostor, který
bude spojovat uměleckou
tvorbu v oboru sklářství s
její popularizací a s důrazem na ekologickou výchovu.
Výstava prezentuje
mimo jiné díla Jakuba
Berdycha, Petra Ďuriša,

Rafała Kaufholda, Marty Sienkiewicz, Igora Wójcika, Marzeny
Krzemińskiej a dalších.
Projekt je m.j. spolufinancován Mezinárodním visegrádským fondem a vládou
Dolního Slezska.
Myšlenka festivalu nadále trvá.
Jeho hlavními organizátory jsou

Centrum Kultury i Sztuki ve
Wroclavi (Centrum kultury a
umění) a město Szklarska Poreba. Ekoglass Festival 2011 se
bude konat v Szklarské Porebě v
první polovině července (116.07.2011).
Překlad Joanna Golak a Katarzyna
Rima Katbeh
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KINO NA GRANICY – Cieszyn 28.04-3.05. 2011
Po raz 13 po polskiej i czeskiej
stronie granicy, po dwóch stronach rzeki Olzy w kinach, teatrze
i na brzegu rzeki miał miejsce festiwal filmowy Kino na granicy.
Impreza ta odbywająca się nieprzerwanie od 13 lat organizowana jest przez Stowarzyszenie
„Kultura na Granicy” i SPCz-S.
Od samych początków jego dyrektorką jest Jolanta Dygoś. Choć
wydawałoby się, że trzynastka
bywa pechowa to tegoroczny
festiwal był, jak zawsze to bywa
w Cieszynie, udany, profesjonalnie przygotowany i zaskakujący
uczestników ciekawym repertuarem. Mottem przewodnim tegorocznego spotkania był western w wydaniu środkowoeuro-

Inauguracja 13 edycji w dn. 28.04. Organizatorzy Kina na Granicy, w œrodku Jolanta Dygoœ
ków wyświetlone zostały aż 102
filmy. Kina pracowały cały czas, a
w krótkich przerwach pomiędzy

seansami przed każdym z kin stały tłumy widzów chcących wejść
do środka i ziając jak najlepsze

Spotkanie z filmowcami Igorem i Miloslavem Luthrami przed projekcj¹ filmu Resolution 819
pejskim i cieszyński tramwaj, który przestał kursować z chwilą wytyczenia granicy i podzielenia miasta na polski i czeski Cieszyn. Było też trochę nostalgicznie, a to za
sprawą stulecia urodzin Otokara
Vávry. Zaprezentowano jego filmy
pochodzące z lat 30. i 40. minionego wieku. Charakterystycznymi
akcentami tego spotkania stały się
też spotkania z twórczością braci Luthrów i Krzysztofa Komedy.
Każdy dzień festiwalowy zaplanowany został przez organizatorów od świtu aż po noc.
Codziennie w miejscowych kinach wyświetlanych było od 12
do 22 filmów. Niektóre z nich
były kilku minutowe, inne pełnometrażowe. Łącznie – co wynika z programu i prospektów
przygotowanych dla uczestni-

Cieszyñski Tramwaj jeden z symboli tegorocznego Kina na Granicy

miejsca. Nadmienić warto, że
często przed projekcją danego
filmu do widzów przemawiał zaproszony gość: aktor, operator,
producent.
Festiwal jest nie tylko okazją
do zobaczenia w jednym miejscu
wielu filmów, do których dostęp
może być trudny, ale także jest
to możliwość bycia na seansach
z najnowszymi filmami, a także
możliwość spotkania ich twórców. Tak wielkie przedsięwzięcie nie mogłoby odbyć się w tak
okazałej formie bez wsparcia
m.in. ze środków funduszy europejskich. W ramach festiwalu
odbywały się też wystawy i koncerty. Co wieczór w tzw. klubie
festiwalowym uczestnicy bawili
się podczas koncertów m.in.
Charlie Streight, Kazet czy Fiordmoss.
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KINO NA HRANICI – Cieszyn 28.04- 03.05.2011
Už po třinácté se na polské a
české straně hranice, po obou
stranách řeky Olše, v kinech, divadlech a na nábřeží konal filmový festival Kino na hranici.
Tuto akci, která se koná
nepřetržitě již 13 let, pořádá Společnost „Kultura na hranici“, její
ž ředitelkou je od samého
počátku Jolanta Dygoś. I když se
zdá, že třináctka je nešťastné

číslo, letošní ročník festivalu byl,
stejně jako předchozí, úspěšný,
profesionálně připravený a
překvapil účastníky zajímavým
repertoárem. Mottem letošního
setkání byl western ve středoevropském provedení a těšínská
tramvaj, která přestala jezdit ve
chvíli, kdy byla vymezena hranice a město bylo rozděleno na
polský a český Těšín. Byl to také

trochu nostalgický ročník, díky
stoletému výročí narození Otakara Vávry. Promítány byly jeho
filmy z 30. a 40. let minulého století. Výraznými body této filmové
přehlídky byla také setkání s
dílem bratrů Luthrů a Krzysztofa
Komedy.
Každý den festivalu byl organizátory naplánován od svítání až
do noci. Každý den bylo v

místních kinech promítáno od 12
– 22 filmů. Některé z nich měly
jen několik minut, jiné byly celovečerní. Celkem – jak vyplývá z
programu a jiných brožur pro
účastníky, bylo uvedeno 102
filmů. Kina pracovala nepřetržitě,
a v krátkých přestávkách mezi
představeními před každým z
nich stály davy diváků, kteří se
chtěli dostat dovnitř a získat nejlepší místo. Za zmínku stojí, že v
mnoha případech před projekcí
filmu promluvil k publiku pozvaný
host: herec, kameraman, producent.
Festival umožňuje nejen vidět
na jednom místě mnoho filmů, k
nimž může být obtížný přístup,
ale je to také příležitost být na
projekci nejnovějších snímků, a
možnost setkat se s jejich tvůrci.
Takový velký projekt by nemohl probíhat v tak okázalé podobě bez podpory z Evropských
fondů. Během festivalu se konaly
také výstavy a koncerty. Každý
večer se účastníci bavili v tzv. festivalovém klubu během koncertů mj. Charlie Straight, Kazet
nebo Fiordmoss.
Překlad Joanna Golak a Katarzyna
Rima Katbeh

Widzowie t³umnie oczekuj¹cy na wejœcie do jednego z kin

POLŠTÍ INVALIDÉ DO RYCHNOVA NAD KNÌZNOU
Ì
Na nedělní (17. dubna dopoledne) turnaj v kuželkách pozvali
jedenáct členů partnerské organizace invalidů z polského Kladska do moderní kuželny v Rychnově členové rychnovského Svazu tělesně postižených. Ta má
150 členů z Rychnova a okolních

obcí a udržuje s partnerskou organizací přátelské kontakty.
Smlouvu o spolupráci podepsaly
obě organizace v listopadu 2007,
naposledy do Kladska dojeli
Rychnovští 26. října minulého
roku, byli tam přijati velmi přátelsky. Mohli tam otevřeně konfron-

tovat řešení svého postavení v
rámci partnerských měst i mikroregionů (u nás mají větší podporu).
Navíc v krátkém volném čase
měli možnost navštívit v kladském chrámu Panny Marie i hrob
prvního pražského arcibiskupa

Arnošta z Pardubic. Tato návštěva se tak stala jedním z konkrétních výsledků projektu s českopolským názvem „Společně i razem”, za nímž stojí obce Mikroregionu Rychnovsko a z polské
strany Gmina Klodsko.
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UHELNÁ NEZAMÌSTNANOST
Míra nezaměstnanosti v kladském okrese nepřetržitě stoupá
již po dobu šesti měsíců. Na konci
ledna činila 25,4 procenta. V této
oblasti práci nemohou najít nejen lidé bez profese, ale také švadleny, kuchaři a dokonce i stavaři.
– Přišel jsem o práci v únoru.
Byl jsem zaměstnán u McDonalds. Bohužel po třech měsících
mi nebyla prodloužena smlouva
– říká Mariusz Matusik z Kladska.
– Doufám, že se na jaře začne
stavět a najdu si práci ve svém
oboru – dodává mladý stavař.
Na úřad práce chodí každý
den desítky lidí hledajících práci.
Marzena Wąsik z Ławice ji
nemůže najít již rok.
– Dokončila jsem školu, jsem
švadlena, bohužel pro mě není

práce ani v mém oboru, ani
jakákoliv jiná – říká dívka.
Nezaměstnaní lidé nemohou
počítat ani se stáží, intervenčními
nebo veřejnými pracemi. Peněz
na tyto formy aktivní podpory proti
nezaměstnanosti bude v letošním
roce mnohem méně. Jedinou útěchou je, že nárůst míry nezaměstnanosti se začal zpomalovat.
– V lednu bylo registrováno
700 nezaměstnaných, v únoru
pouze 200 – říká Krzysztof Bolizęga, ředitel PUP (Oblastního
úřadu práce) v Kłodzku. – Peněz
na aktivní podporu proti nezaměstnanosti je opravdu mnohem méně než v loňském roce.
Nicméně budeme hledat další
zdroje, včetně Fondu práce,
na speciální programy pro boj

s nezaměstnaností – dodává.
V rámci jednoho ze speciálních
programů bude 160 osob
zaměstnáno při odvodňovacích
pracech a protipovodňové
ochraně. O tomto se mimo jiné
jednalo v úterý na zasedání Powiatowé Rady Zatrudnienia (Oblastní Rady zaměstnanosti). O
extra peníze na aktivní formy
podpory proti nezaměstnanosti
hodlá bojovat také okresní samospráva. Chtějí se spolu se zástupci
odborů vydat na Ministerstvo
práce a sociálních věcí.
– O dodatečné peníze budeme žádat přímo u ministryně Fatygi – odpovídá Adam Łącki, zástupce starosty okresu Kłodzko.
Okres Kłodzko se z hlediska
nezaměstnanosti výrazně odchy-

luje od průměru celého vojvodství (viz mapa níže).
Na Dolním Slezsku je nejnižší
míra nezaměstnanosti ve Wroclawi (5,5 %), okrese Wroclaw
(5,6 %), okrese polkowickém
(9,4 %). Nejvyšší v okrese górowském (28,6 %) a złotoryjském (27,9 %). Kłodzko je v
tomto nechvalném pořadí na
pátém místě.
Na konci ledna bylo na PUP
(Oblastní Uřad práce) v Kladsku
registrováno 14.570 lidí (Kłodzko – 2115, Nowa Ruda – 1.930,
Bystrzyca Kłodzka – 1.932, obec
Kłodzko – 1.538, Szczytno – 644,
v Polanica Zdrój – 567). Jen tři
tisíce z nich dostává podporu.
Překlad Joanna Golak
a Katarzyna Rima Katbeh
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DOCENÌNÁ SZCZYTNA
Szczytna byla oceněna „Zlatou jedničkou“. V soutěži,
pořádané již po třetí novinami
„Gazeta Wyborcza“ a Společností pro podporu Dolního
Slezska (Stowarzyszenie na rzecz
Promocji Dolnego Śląska), jsou
oceňovány ty obce, které se
nejlépe rozvíjejí, podporují ekologická řešení a jsou nejvíce inovativní.
Během Dolnoslezského Fóra
oblastní samosprávy (Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego) v Kudowě Zdroji, sošku
„Zlaté jedničky“ v kategorii objev roku 2010 převzal Marek
Szpanier, starosta města Szczytna.
Rada, která rozhoduje o
udělování cen, ocenila mimořádnou nápaditost a kreativitu správy právě této obce,
konkrétně při vytvoření Centra

sportu, aktivního odpočinku a
rehabilitace. Jedná se o integrační
komplex pro lidi se zdravotním
postižením a pro ty, kteří chtějí
sportovat. Skládá se ze skateparku s překážkovou dráhou pro
vozíčkáře. Vedle něj se nachází
dětské hřiště a několik dalších
hřišť se sportovní halou plně
přístupnou pro vozíčkáře.
– Na tyto změny jsme v posledních letech dali téměř 30 milionů PLN – počítá Wieslaw
Tracz, zástupce starosty Szczytna. Kromě rekreačně– zdravotnického komplexu byla ve městě
postavena promenáda a nová silnice. Není divu, že Szczytna sbírá
vavříny. Na začátku roku získala
v okresní soutěži „Kladskou
růži“.
Překlad Joanna Golak
a Katarzyna Rima Katbeh

Zapomniany obraz
Wojciecha Kossaka
przyjedzie na Dolny Œl¹sk
(Red.) Samorząd województwa dolnośląskiego wyremontuje obraz „Krwawa niedziela 1905
roku”. 19 kwietnia Rafał Jurkowlaniec Marszałek Województwa
Dolnośląskiego podpisał porozumienie z Gubernatorem Okręgu
Kirowogrod na Ukrainie w sprawie wypożyczenia na okres jednego roku słynnego obrazu Wojciecha Kossaka „Krwawa niedziela 1905 roku”.
Obraz przetrwał II wojnę światową ukryty w podziemiach „Zachęty”. W 1947 roku Bolesław
Bierut podarował (w prezencie)
ten obraz Stalinowi, ale w Galerii Trietiakowskiej w Moskwie był
dość krótko i odesłany został do

Kirowogrodu, gdzie przeleżał
długie lata w złych warunkach
(najdłużej w magazynach). Obecnie dzięki podpisaniu listu intencyjnego z Obwodem Kirowogrodzkim otwiera się szansa na
remont wielkiego dzieła W. Kossaka. Obraz ma 8 metrów w
podstawie i 4 metry wysokości.
W 2012 roku będziemy już
mogli podziwiać dzieło Kossaka
na Dolnym Śląsku. Obraz będzie
eksponowany nie tylko w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, ale pojedzie także do Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Legnicy.
Jeżeli będzie zainteresowanie, to
dzieło Kossaka pojedzie także w
inne regiony Polski.

MAG. DER GERMANISCHEN PHILOLOGIE

magister filologii germańskiej

IRENA ROGOWSKA

Irena Rogowska

Vereidigte Dolmetscherin
und Übersetzerin der deutschen Sprache

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Tel. (00-48) 74 8726091

telefon
(74)
8726091

Wyjazdy Au-pair
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XX FESTIWAL MAJ Z MUZYK¥ DAWN¥
„DŹWIÊKI EUROPY”
W tym roku, dzięki wsparciu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu
Województwa Dolnośląskiego i
Miasta Wrocław, będzie można
posłuchać artystów z Włoch,
Ukrainy, Belgii czy Finlandii. Festiwal Maj z Muzyką Dawną jest
jednym z nielicznych festiwali
muzyki dawnej na Dolnym Śląsku. Jest organizowany nieprzerwanie od 1992 r. Podstawowym
założeniem Festiwalu jest promocja zespołów i wykonawców
zajmujących się muzyką od średniowiecza do baroku. Tym samym jest to jeden z nielicznych
w Polsce festiwali systematycznie zapraszający młodych adeptów oraz profesjonalnych muzyków zajmujących się muzyką
dawną przed liczną publicznością.
Ponadto występy zespołów
zawodowych gwarantują cieka-

wy, a nieraz unikalny w swym
charakterze, program muzyczny.
W tym roku we Wrocławiu zaprezentują się m. in. doceniany
zespół L’vivski Menestreli, fińska
wykonawczyni muzyki dawnej
Aira Maria Lehtipuu czy belgijski
zespół Sirocco. Swój występ we
Wrocławiu i Kłodzku z programem „Dumy staropolskie” zapowiedział również Jacek Kowalski
z zespołem.
14-22 maja, Wrocław, różne
miejsca
23 maja, Muzeum Ziemi
Kłodzkiej, Kłodzko, ul. Łukasiewicza 4
28 maja, Kościół w Kamieńcu
Ząbkowickim
Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu http:/
/www.okis.pl
Akademickie Stowarzyszenie
Kultury WAGANT

14-22 maja, Wroc³aw
23 maja, K³odzko
28 maja, Kamieniec Z¹bkowicki

COLLEGIUM MUSICUM MARKA DY¯EWSKIEGO
FILIP NEREUSZ I PALESTRINA
15 maja, 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 Pro-

gramie 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. Fryderyka Chopina. Prowadził gościnne wykłady na wszystkich polskich uczelniach muzycz-

nych 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 we Wrocławiu
http://www.okis.pl
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VII MANDALA PERFOMANCE FESTIVAL
20-25 maja, Wroc³aw
Celem projektu jest wielowątkowa prezentacja sztuki tańca współczesnego i performance. Taniec i performance uważane są za dziedziny sztuki, które
przekraczają granice i stanowią
pola badawcze na użytek współczesności i przyszłości. Bez znajomości nowych choreografii,
trudno ogarnąć zmiany w coraz
bardziej interdyscyplinarnej sztuce współczesnej. Dziś taniec postrzegany jest w wielu kręgach za
sztukę wiodącą, napędzającą rozwój innych dziedzin artystycznej
aktywności. Stał się sztuką najbardziej współczesną – oddziaływuje niezależnie od granic geograficznych, administracyjnych
czy też materialnych.

Różnorodność prezentacji artystów jest kluczowym elementem projektu. Tworzenie w różnych warunkach, indywidualne
zainteresowania tematyką, estetyką, podejściem do procesu
twórczego, odgrywają ważną
rolę w pracy artystów. Do programu zaproszeni zostali artyści
z Polski, z Argentyny, z Litwy,
Węgier, Belgii. Program ukazuje
wielokulturowość postaw artystycznych – które łączą i mają polemiczny charakter. Dlatego taki
projekt zawiera ważny aspekt
edukacyjny i poznawczy: otwiera na różne formy współczesnej
sztuki i prowokuje dyskusję.
Przedstawienia, które zaprezentujemy w trakcie trwania progra-

mu zapraszają do współudziału w
podejmowaniu różnorodnych,
ale istotnie współczesnych tematów. Ruch, taniec, cielesność są elementami składowymi spektakli.
Program wydarzenia ma ambicje pokazywać przegląd aktualnych metod pracy, trendów
rozwojowych i estetycznych rozstrzygnięć. W sensie koncepcyjnym dominuje zainteresowanie
procesami artystycznymi i ich
związkiem ze współczesnością.
Analizuje się przyszłość tańca i
performensu w relacji z innymi
rodzajami sztuki, a także z szybkimi procesami zmian we współczesnym świecie.
Organizator: Centrum Sztuki
Impart impart.art.pl

MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL
TEATRÓW AWANGARDOWYCH PESTKA 2011
25-29 maja, Jelenia Góra
„Czy mogę zapobiec Złu, zahamować pokusę Zła we mnie, przestrzegając dekalogu? Jaki wpływ na
kulturę, w której żyjemy, mają nasze geny i odwrotnie? Może rozstrzygnięcie kwestii, jak mam postąpić w danej sytuacji nie zależy od
przykazań boskiego i ludzkiego pochodzenia, ani od kultury, zwyczajów i nawyków panujących w społeczeństwie, w którym żyję, a jedynie
lub aż, od świadomości własnego
„ja” i tym samym świadomości dalszego życia ze sobą? A może ta cała
akrobatyka słowna nie ma sensu –
jako zwierzę ludzkie i tak jestem zabójcą, oddaję się okrutnym pragnieniom dominacji, dbam o własne interesy związane z przeżyciem i zaspokojeniem potrzeb, które nie są
ani bardziej, ani mniej podniosłe niż
interesy kreta lub chrząszcza, jak pisze francuski filozof Alain Badiou.
W związku z powyższym, chcielibyśmy zaprosić do dyskusji na temat Zła, jego banalności, dwuznaczności i konsekwencji, jakie ze sobą
niesie ta infekcja. Interesuje nas zarówno Zło obecne na żółtym pasku
w kategorii PILNE jak i to nasze,
ukryte, przeznaczone do użytku do-

mowego. „Banalność zła”, cytat z
książki Eichmann w Jerozolimie Hannah Arendt, będzie nam towarzyszył
w sezonie teatralnym 2010/2011
Teatru Odnalezionego i chcielibyśmy,
aby stał się również hasłem kolejnej
edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Awangardowych PESTKA, który z pośród innych niszowych festiwali teatralnych w Polsce
staje się z roku na rok coraz bardziej
różnorodny i nabiera na znaczeniu.
Wszystkim wydarzeniom artystycznym towarzyszą dyskusje z udziałem
twórców i publiczności, wykłady,
warsztaty oraz koncerty muzyczne.
Zapraszam do rozmowy, która
może przybrać formę spektaklu, instalacji teatralnej, performance oraz
innych sztuk wizualnych.
Czy Zło jest naprawdę banalne?
Dowiedzmy się, gdzie może zrodzić
się moralna katastrofa.”
Łukasz Duda
Dyrektor Artystyczny Festiwalu
Wojciech Wojciechowski
Kierownik Literacki Teatr Odnaleziony
Organizator: Jeleniogórskie Centrum Kultury
www.jck.pl
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SPEKTAKL „DIABLI MNIE BIOR¥”
29 maja, G³ogów
Absurdalne poczucie humoru,
zabawne dialogi i zaskakujące
zwroty akcji stały się już marką
Polskiej Sceny Komediowej. Autorem sztuki jest Marek Rębacz,
jeden z najwybitniejszych współczesnych komediopisarzy polskich.
Do „diabelskiej” komediowej
mieszanki wybuchowej potrzebna już jest tylko gwiazdorska obsada. I tutaj Teatr Nowy w Łodzi
nie zawodzi. W rolach głównych
zobaczymy Olafa Lubaszenko,Krzysztofa Kiersznowskiego,

Monikę Buchowiec i Bartosza
Turzyńskiego.
Akcja sztuki „Diabli mnie
biorą” osadzona jest w naszej
rzeczywistości, a bohaterowie
wydają się „diabelsko” bliscy.
Piękna diablica próbuje skusić
Józia do podpisania cyrografu. Na
przeszkodzie jednak stoi ekscentryczny Tatuś, były czołgista.
Honor piekła chce ratować sam
Lucyfer, ale zaszyty w miejskim
parku wspomina tylko dawne
diabelskie sukcesy, topiąc depresję w zawartości plastikowego

kubka. Jak może pracować, kiedy ludzkość nie zwraca uwagi na
zło, a Tatuś opanował diabelskie
sztuczki lepiej niż on sam? Taktyka Lucyfera, wypróbowana
przez wieki, może zawieść w
starciu ze współczesną rodziną
oraz zachłyśniętym konsumpcją
dóbr materialnych światem-supermarketem. Czy Józia zwabi w
pułapkę zmysłowo-piekielna
promocja? A może na walkę z
pokusami jest już za późno?
Organizator: Miejski Ośrodek
Kultury w Głogowie

HOMO SAPIENS PRESENTS
Wystawa fotografii Ma³gorzaty Olejniczak
29 maja-30 czerwca, K³odzko
Wystawa prezentowana w Muzeum
Ziemi Kłodzkiej to zbiór 50. kolorowych
fotografii wykonanych podczas licznych
podróży Małgorzaty Olejniczak. Największą część ekspozycji stanowią zdjęcia z Japonii. Ukazują mi.in.wulkan Fuji
widziany z góry Takao, a także gorące
źródła Yudanaka w Alpach Japońskich.
Autorka uchwyciła w obiektywie również inne ciekawe zakątki świata z takich krajów jak Chiny, Indie, Arabia Sau-

dyjska, Niger, Egipt, czy Izrael. Podpatruje świat z niezwykłą wrażliwością, fotografuje ludzi, architekturę, przyrodę.
Poszukiwania związków między człowiekiem, a naturą sa jej głównym tropem. Wszystkie jej prace
charakteryzują się doskonałą kompozycją, wyrażają zachwyt nad detalem,
kolorem i światłem.
Organizator: Muzeum Ziemi Kłodzkiej

NOWE BRZMIENIE PERFECTU
KONCERT URODZINOWY RADIA WROC£AW
10 czerwca, Wroc³aw
Perfect ze swoimi przebojami oraz zaskakujące interpretacje ich największych hitów w wykonaniu innych muzyków – to mieszkanka z której powstanie koncert Nowe
Brzmienie Perfectu. Na Wyspie Słodowej 10 czerwca,
prócz godzinnego koncertu
głównej gwiazdy, na scenie
pojawią się Maciej Maleńczuk
& Psychodancing, Acid Drinkers, Muchy i Maleo Reagge
Rockers. Z przebojami Perfectu eksperymentować będą

też wrocławskie formacje
Lady Perfect i Trzynasta W
Samo Południe– finaliści ostatnich edycji Muzycznej Bitwy
Radia Wrocław, plebiscytu
promującego młodych wykonawców.
Plenerowa impreza jest
kontynuacją radiowego projektu Nowe Brzmienie. Muzycy reprezentujący różne
nurty i gatunki biorą na swój
warsztat przeboje głównego
bohatera koncertu. W ten
sposób powstały już nowe

brzmienia Lecha Janerki oraz
Republiki.
Perfect to ikona polskiej
muzyki rockowej. Zespół
króluje na polskiej scenie muzycznej od ponad 30 lat. Jego
przeboje odcisnęły piętno na
wielu muzykach. Koncert
Nowe Brzmienie Perfectu to
pomysł i szansa na odkrycie
nowych, zaskakujących i
twórczych inspiracji muzycznych.
Organizator: Radio Wrocław
www.prw.pl
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Wystawa fotografii Wojciecha Wilczyka
„NIEWINNE OKO NIE ISTNIEJE”
XIII Festiwal Kultury ¯ydowskiej SIMCHA
30 maja – 4 czerwca, Wroc³aw
Autor, przez ponad dwa
lata, odwiedzał zakątki całego kraju i fotografował
budynki religijnego kultu
Żydów – synagogi i prywatne domy modlitwy. Wiele
z nich jest dziś w stanie ruiny, całą masę zaadaptowano do zupełnie innych celów. Powstał obszerny dokument o tych miejscach.
Artysta przywołuje historię, a zarazem zwraca uwagę na zmiany, które łatwo
przeoczyć.

Pracę nad projektem
Wojciech Wilczyk rozpoczął we wrześniu 2006
roku. Na wrocławskiej wystawie można będzie zobaczyć 20 prac wybranych z
307 fotografii. Są to kwadratowe ujęcia frontowych
elewacji, wykonane w różnych warunkach pogodowych, przy naturalnym
świetle. Zdjęciom towarzyszył będzie pokaz multimedialny dopowiadający historię uwiecznionych miejsc i

ukazujący kulisy ich powstawania.
Wernisaż odbędzie się
30 maja, godz. 17.00.
Wystawa wypożyczona
dzięki uprzejmości galerii
Atlas Sztuki w Łodzi.
Organizator:
Fundacja PRO ARTE
Dolnośląskie Centrum
Fotografii „Domek Romański” – Galeria Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
www.okis.pl

WROCLOVE FEST – ŒWIÊTO WROC£AWIA:
Boban & Marko Markovic Orchestra,
Bobby Mcferrin, Ayo, Archive & Yann Tiersen
16-19 czerwca, Wroc³aw
Tegoroczne obchody Święta
Wrocławia obfitować będą w
występy niekwestionowanych
gwiazd – Boban & Marko Markovich Orchestra, Bobby McFerrin,
Ayo, Archive i Yann Tiersen to
wykonawcy, których już w czerwcu usłyszymy we Wrocławiu.

Boban & Marko Markovich
Orchestra to jedna z najbardziej
podziwianych orkiestr świata,
znana z filmów Emira Kusturicy
„Underground” i „Arizona Dream”. Będący kwintesencją bałkańskich orkiestr dętych a pochodzący z miejscowości Vladi-

cin Han (Południowa Serbia) zespół ponownie zdobywa pozycję
czołowego zespołu serbskiego
(tytuł, którym po raz pierwszy
został uhonorowany pod koniec
lat 80-tych). Muzyka zespołu,
prezentowana przez 15 –osobową orkiestrę, inspirowana jest
utworami cygańskimi, choć skłania się też w stronę innych muzycznych i kulturalnych korzeni,
bliskich tradycji Romów.
Bobby McFerrin jest zdobywcą 10 nagród Grammy, uznawanym za jednego z najsłynniejszych na świecie innowatorów i
improwizatorów wokalnych, jest
wybitnym dyrygentem, twórcą
jednej z najpopularniejszych piosenek końca XX wieku („Don’t
Worry, Be Happy”).
Ayo to niezwykle utalentowana i piękna wokalistka, której
twórczość podbiła serca fanów
na całym świecie. Polską publiczność podbiła utworem „Down
On My Knees”, pochodzącym z
debiutanckiego albumu „Joyful”.

Płyta przyniosła jeszcze 2 kolejne przeboje „Life Is Real” i „And
It’s Supposed To Be Love”.
Muzyka Archive, będąca wypadkową dokonań takich grup jak
Pink Floyd oraz Radiohead, zachwyca tak słuchaczy, jak i krytyków muzycznych.
Uznawany za wirtuoza skrzypiec i akordeonu, Yann Tiersen
w czerwcu przyjedzie ponownie
do Wrocławia na jedyny i unikatowy koncert w Polsce. Twórczość Tiersena trudno przypisać
do jednej stylistyki lub nurtu, pozostaje ona sama w sobie tajemnicą: przestrzenna, majestatyczna, poetycka, romantyczna, wysublimowana. Artysta balansuje
na rozdrożu muzyki folkowej,
minimalistycznej i rockowej.
Organizator:
Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Kulturalnych „Wrocław
– Nasze Miasto”
www.wrockfest.pl
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ZENON LASKOWIK & JACEK FEDOROWICZ
I KABARECIARNIA
18 czerwca, Legnica
Powrót Zenona Laskowika w 2003 r. na polską scenę
kabaretową po długiej nieobecności zaowocował powstaniem „Kabareciarni”,
która z niesłabnącym powodzeniem, przy pełnych widowniach, nieprzerwanie od
kilku lat pojawia się z nowymi programami. Sposób postrzegania i komentowania
rzeczywistości się nie zmienił,
choć zmieniły się czasy, które
trzeba „oswoić” ironią i satyrą. Kabaret Laskowika

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

znów, bez względu na urzędującą opcję polityczną staje
się rodzajem trybuny, skąd
płyną niezależne przemyślenia. Twórca Kabareciarni zapytany o przyczyny powrotu
na scenę po tylu latach, powiedział: „Dojrzewałem do
pomysłu i miałem porobione
zapiski „Świat Zenona Pocztyliona”. Ja na tę pocztę poszedłem nie dla awansów, to
nie było moją ambicją. Ja poszedłem, żeby znowu być
sobą, żeby się spotkać z ludź-

mi i żeby te spotkania były
tworzywem twórczym”. W
Legnicy zobaczymy najnowszy program pt. „Tego jeszcze
nie było”, z udziałem m.in.
Jacka Fedorowicza i innych
artystów tworzących dziś
Kabareciarnię. Zapraszamy
wszystkich, którzy uśmiechem chcą odreagować czasem zupełnie nieśmieszną
rzeczywistość.
Organizator: Legnickie
Centrum Kultury
lck.art.pl/index.php

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

Maria Nowakowska

Romuald Piela

NASZE ¯ELAZNO

POLSKO-CZESKIE
SIKAWKI

Stowarzyszenie Inicjatywa Edukacyjna „Nasze Żelazno” założyli rodzice i nauczyciele, w 2008 roku, kiedy wójt kłodzkiej gminy
przymierzał się do likwidacji
szkoły w Żelaźnie. Do zamknięcia placówki wówczas
nie doszło, a pobudzona aktywność mieszkańców wykorzystana została w innych
działaniach. Główne cele statutowe stowarzyszenia skupiają się wokół edukacji i
oświaty. Podstawowa działalność to prowadzenie alternatywnych form wychowania przedszkolnego, organizacja i prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych oraz organizacja wypoczynku dzieci i
młodzieży.
„Nasze Żelazno” stawia
sobie za cel także wspieranie finansowe i rzeczowe
znajdujących się w trudnej
sytuacji mieszkańców wsi, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci uzdolnionych.
Będąc organizacją pożytku
publicznego mogą na ten cel
wykorzystywać wpływy z

przekazywanego przez sympatyków 1 procenta odpisu
od podatku. Od blisko
trzech lat stowarzyszenie
prowadzi zespół wychowania przedszkolnego „Tęczowa Kraina”.
– Jestem pełna podziwu
dla zaangażowania rodziców.
Bez ich pomocy trudno byłoby wyremontować pomieszczenia przedszkolne i
zrealizować wiele inicjatyw
– mówi Magdalena Kruk-Ledzion, wiceprezes stowarzyszenia.
W 2008 roku szkoła podstawowa w Żelaźnie nie została zlikwidowana, ale ten
pomysł znów jest aktualny.
W tej sytuacji stowarzyszenie „Nasze Żelazno” planuje przejęcie placówki. Trzy
lata doświadczenia w prowadzeniu wychowania
przedszkolnego oraz wiele
akcji edukacyjno-wychowawczych,
doskonała
współpraca z mieszkańcami
wsi sprawiły, że członkowie
stowarzyszenia nie boją się
tego wyzwania.

Materiały prasowe
pochodzą
od organizatorów

Polscy i czescy strażacy szkolili się w Polanicy-Zdroju. W naszym uzdrowisku spotkały się jednostki biorące udział w realizowanym projekcie pt. „Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu”.
W szkoleniu wzięło udział 125 osób, w tym strażacy z Państwowej Straży
Pożarnej w Kłodzku, OSP
w Ołdrzychowicach, Radkowie, Szczytnej, PolanicyZdroju, Jugowie oraz drużyny Ochotniczej Straży
Pożarnej: Opočno, Police
nad Metují, Broumov, Svoboda nad Úpou, Nový
Hrádek, Deštné, České
Meziříčí, Velichovky, Slatina, Červený Kostelec,
Mladé Buky.
W trakcie strażackiego
spotkania przedstawiono
realizację pozyskiwania pojazdów pożarniczych po
obu stronach granicy, zaprezentowano również rodzaje i parametry techniczne tych samochodów.
Omówione zostały także planowane wspólne
ćwiczenia, które odbędą
się w Polanicy-Zdroju 15
czerwca i w Nachodzie – 9
września.
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OFICYNKA POD RÓ¯¥ K£ODZK¥
DODATEK PROEKOLOGICZNY

W TROSCE O ŒRODOWISKO
O działaniach związanych z ochroną środowiska, sukcesach
działaczy i problemach na jakie napotykają członkowie
noworudzkiego koła Polskiego Klubu Ekologicznego z Teresą
Fereżyńską rozmawia Arkadiusz Balcerzak
Proszę wyjaśnić czym jest
Centrum Edukacji Ekologicznej
kiedy powstało koło noworudzkie tej organizacji i w skrócie
czym się zajmujecie?
– Celem działań klubu jest realizacja idei ekorozwoju, systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego, ochrona
krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego, powszechna edukacja ekologiczna oraz
kształtowanie w społeczeństwie
świadomości, że jakość życia zależy od zachowania równowagi
między środowiskiem a rozwojem cywilizacji. Koło w Nowej
Rudzie powstało z inicjatywy Juliana Golaka i Ireny Caryk. Ponieważ w szkole gdzie pracowałam
prowadziłam edukację ekologiczną to na propozycję przystąpienia do klubu bardzo chętnie
się zgodziłam. W PKE działam już
15 lat.
Czym konkretnie zajmuje się
klub ekologiczny w Nowej Rudzie?
– Zajmujemy się wieloma
sprawami np. zadymieniem w
naszym mieście. Był taki czas, że
walczyliśmy aby w Nowej Rudzie
były dopłaty dla tych mieszkańców którzy swoje mieszkania nie
opalają węglem. Inne sprawy któ-

rymi się zajmujemy to pokopalniane hałdy czy też osadniki. Ja
w kole zajmuje się edukacją ekologiczną i tak się złożyło że praktycznie wszystkie szkoły i przedszkola w naszym mieście biorą w
tych działaniach udział.
Do kogo skierowana jest
edukacja ekologiczna?
– Działania są kierowane do
dzieci i młodzieży począwszy od
przedszkola na szkołach średnich
kończąc. Spotykamy się z nauczycielami dwa razy w roku i omawiamy plan pracy klubu na najbliższe miesiące. Taki plan oparty
jest o kalendarz ekologa czyli wszystkie ważniejsze daty na które
ekolog powinien zwrócić uwagę.
Oprócz tego jest też Program
Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska. Na tej podstawie podczas spotkań z nauczycielami, o
których już wspomniałam ustalamy co nam się uda zrobić.
Może Pani podać jakiś przykład takiego działania?
Ustaliłam właśnie z Danutą
Markuszewską, dyrektorem
Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie, iż w ostatnią sobotę przed
wakacjami zorganizujemy dla
młodzieży „Piknik Ekologiczny”,
do których być może dołączą się
uczniowie szkół podstawowych.

Mieliśmy
wspólnie organizować
w
czwartek, 5
maja „Dzień
Ochrony Środowiska”, ale z
powody remontów na
Rynku musieliśmy z tego zrezygnować.
Czy Pani
zdaniem wśród
dzieci i młodzieży jest
duże zainteresowanie ochroną
środowiska?
– Jak organizujemy spotkania,
na które przychodzą młodzi ludzie okazuje się, że dzisiejsza
młodzież dużo wie, dużo potrafi
to jest młodzież bardzo śmiała,
ale potrafią zaplanować sobie
pracę. Mnie dużo pomaga młodzieżowy ekoklub „Drzewo
Życia” tam jest trójka leaderów:
Magda Duszatyńska, Jakub Gorlach i Wojtek Arabucki, którzy
praktycznie mogą wyjść w środowisko i sami prowadzić zajęcia i działania edukacyjne, czy też
jakieś akcje.
Czy Pani zdaniem działalność młodzieży mająca na celu

ochronę środowiska wpływa w
jakimś stopniu na uświadomienie ekologiczne rodziców,
dziadków?
– Na pewno ma. Z mojego 15
letniego doświadczenia wiem o
co się kiedyś walczyło a o co się
walczy dzisiaj. Pamiętajmy edukacja zawsze idzie w dwie strony. Oni wiele rzeczy uczą się od
rodziców, ale rodzice i dziadkowie wiele się uczy od młodzieży.
Jak młody człowiek poinformuje
np. dziadka o segregacji śmieci i
że to się jeszcze opłaci bo ma zniżkę, to myślę, że dziadek z chęcią
zacznie segregować odpady.
– Dziękuje za rozmowę.

ORGANIZACJE EKOLOGICZNE
W POLSCE I NA ŒWIECIE
Różnego rodzaju organizacje,
które mają na celu temat jakim
jest szeroko rozumianą ochrona
środowiska mogą się dzielić na
kilka podstawowych grup. Po
pierwsze mogą to być organizacje o zasięgu globalnym, a także
regionalnym, państwowym albo

jedynie o zasięgu lokalnym. Tego
rodzaju organizacje ekologiczne
mogą być prowadzone na przykład przez rządy, albo też przez
różnego rodzaju prywatne organizacje stworzone przez samych
obywateli. Niektóre tego rodzaju organizacje mające na celu te-

mat jakim jest oczywiście ekologia i mniejsze zatrucie środowiska zajmują się także wytaczaniem różnego rodzaju procesów
sądowych w celach ochrony środowiska naturalnego, natomiast
inne tego rodzaju grupy mają za
zadanie możliwie jak najszerzej i

jak najskuteczniej rozpowszechniać wiedzę i informacje dotyczące tematu jakim jest ekologia. Te
właśnie grupy bardzo często
biorą udział w różnego rodzaju
publicznych posiedzeniach, a także jednocześnie przeprowadzają
dość szeroko zakrojone kampa-
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nie informacyjne oraz organizują
różnego rodzaju demonstracje i
często także kupują ziemię tylko
po to, żeby znajdowała się ona
pod ich ochroną i aby dzięki temu
nie stało się z nią „nic złego” w
sensie ekologicznym. Są także i
mniejsze grupy ekologiczne,
dzięki którym nasza planeta ma
się stać lepszym miejscem, które mają za zadanie prowadzenie
badań naukowych nad gatunkami zwierząt, roślin, a nawet całych ekosystemów, które mogą
być zagrożone wyginięciem. Jeżeli są to bardziej radykalne organizacje, to często używają one
stosunkowo bezpośrednich metod na to, żeby zapobiegać procesowi jakim jest zatrucie środowiska, jednakże zdecydowana
większość z nich stara się tego
rodzaju sprawy załatwiać bez
używania jakiejkolwiek przemocy. Są jednak i takie podziemne
organizacje ekologiczne, które
propagują nawet potajemne niszczenie cudzej własności, a także
uwalnianie zwierząt, które mogą
być zagrożone czy też dopuszczają się one różnych innych aktów sabotażu, na czym jednak
niestety cierpią legalne organizacje ekologiczne, które są o te
właśnie czyny często oskarżane.
Jak więc doskonale widać ruchów, które mają na celu szeroko rozumiany temat jakim jest
ochrona środowiska naturalnego,
z czego jednak tak naprawdę te
właśnie ugrupowania dzielą się
pod względem nie tylko samych
poglądów, ale także i sprawowanych funkcji. Oczywiście tak naprawdę wszystkim przyświeca
ten sam cel, czyli to, żeby móc
w możliwie jak największym
stopniu chronić środowisko naturalne, które niestety właśnie
przez poczynania człowieka staje się coraz to bardziej zanieczyszczone, a przez to także w
bardzo dużej mierze jest ono
zagrożone pod naprawdę wieloma względami. Jeżeli jednak
chcemy chronić nasze środowisko naturalne wcale nie trzeba się
zapisywać do żadnych organizacji, gdyż w istocie wystarczy jedynie odpowiednio zmienić tryb
życia, oczywiście w miarę swoich możliwości i dzięki temu dokonywać różnych drobnych rzeczy, które jednak na dłuższą metę
mogą przynieść dla środowiska
naprawdę duże korzyści.

Czym zajmują się
organizacje ekologiczne?
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Organizacje ekologiczne działają w służbie środowisku, członkowie ruchów ekologicznych
biorą udział w wielu zorganizowanych akcjach na skalę lokalną i
światową, będąc wszędzie tam,
gdzie dzieje się coś niedobrego
dla środowiska. Ich działanie polega na min. na informowaniu ludzi o istniejących i nadchodzących zagrożeniach dla środowiskach płynących z rozwoju naszej
cywilizacji. Podstawowym zagadnieniem, którym zajmuje się
większość ekologów jest np.
ochrona klimatu robią wszystko,
aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery i tym samym nie dopuścić do nasilania się
efektu cieplarnianego. Prowadzą
również walkę z modyfikacjami
genetycznymi roślin i zwierząt–
nie zgadzają się na tak głęboką interwencję człowieka w sprawy
natury, sztuczne tworzenie nowych gatunków. Dzięki działalności ekologów wiele firm przestało testować swoje produkty na
zwierzętach. Nie obojętny jest
dla nich także los lasów tropikalnych, deszczowych itd. Ich karczowanie stanowi poważne zagrożenie dla życia
Pod pojęciem ruchów ekologicznych możemy rozumieć oddolne inicjatywy a także spontanicznie i niezależnie podejmowane zbiorowe działania na rzecz
ochrony i kształtowania szeroko
pojętego środowiska naturalnego. Współczesne ruchy ekologiczne powstały w wysoko rozwiniętych krajach zachodu, a ich
podstawowe cechy to ponadnarodowy charakter, krytyczne nastawienie do kapitalizmu Ich
członkowie rekrutują się spośród
„klasy intelektualistów”, co za
tym idzie maja ścisłe związki ze
środowiskami akademickimi.
Podstawowe cele ruchów ekologicznych to poznanie problemów środowiska, uświadomienie ich społeczeństwu, działanie
na rzecz ochrony środowiska,
wywieranie wpływu na władzę,
powodowanie zasadniczej zmiany stosunku do przyrody. Do najbardziej znanych organizacji ekologicznej należy Greenpeace założony w 1971 roku w Kanadzie.
Greenpeace to międzynarodowa
organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną środowiska.
Obecnie działa w ponad czterdziestu krajach, także w Polsce.
Zrzesza około 2,8 mln członków
i sympatyków na całym świecie.
Organizacja jest niezależna pod

względem politycznym i finansowym, ponieważ utrzymuje się
wyłącznie z funduszy ofiarowanych przez prywatnych sympatyków. Głównym celem Greenpeace jest walka o zatrzymanie
zmian klimatycznych na naszej
planecie. Szczególne miejsce w
działaniach organizacji zajmuje
ochrona przyrody – głównie lasów i oceanów oraz walka z wielorybnictwem. Organizacja podejmuje też działania na rzecz
popularyzowania otrzymywania
energii odnawialnej, natomiast
zdecydowanie protestuje przeciwko wykorzystywaniu energii
atomowej. Sprzeciw działaczy
Greenpeace budzą też eksperymenty związane z inżynierią genetyczną a także powszechne
użycie trujących związków chemicznych.
Greenpeace jest znany przede
wszystkim z organizowania spektakularnych akcji, z reguły nagłaśnianych przez media, co jest w
istocie celem, gdyż w ten sposób
dociera się do szerokiej opinii publicznej i podnosi się w znacznym
stopniu skuteczności działań.

Inne organizacje to:
Biuro Wspierania Lobbingu
Ekologicznego
Biuro Wspierania Lobbingu
Ekologicznego (BWLE) zostało
powołane w celu zwiększenia
efektywności działań pozarządowych organizacji ekologicznych
(POE). Związek realizuje ten cel
wzmacniając oddziaływanie pozarządowych organizacji ekologicznych na procesy decyzyjne na
poziomie parlamentu i rządu. Z
usług BWLE mogą korzystać nieodpłatnie politycy i dziennikarze
oraz POE, które są członkami
stowarzyszeń BWLE i płacą
składki na jego utrzymanie. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego z siedzibą w Warszawie
min. ułatwia lobbystom ekologicznym nawiązywanie kontaktów z parlamentarzystami i
urzędnikami administracji rządowej, gromadzi i udostępnia istotne dla nich informacje.
Centrum Prawa Ekologicznego
Centrum Prawa Ekologicznego (CPE) jest niezależnym ośrodkiem badań i doradztwa specjalizującym się w prawie ochrony
środowiska.
Centrum powstało w 1999 r.
z siedzibą główną we Wrocławiu
i posiada status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi dzia-

łalność opiniodawczo-doradczą
w zakresie prac legislacyjnych.
CPE należy do kilku organizacji
międzynarodowych i krajowych:
jest członkiem European Environmental Bureau (międzynarodowej federacji organizacji ekologicznych) z siedzibą w Brukseli, a także członkiem wspierającym Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z siedzibą w Krakowie oraz Biura Wspierania
Lobbingu Ekologicznego z siedzibą w Warszawie.
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Fundacja Wspierania Inicjatyw
Ekologicznych (FWIE) jest organizacją pozarządową, non profit
działającą na obszarze ochrony
środowiska.
Fundacja powstała w 1989
roku w Krakowie, jej misją jest
wspieranie działań sprzyjających
poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowanych przez
organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje a także
zwykłych obywateli.
Działalność Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
wspierana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ostatnio realizowane projekty, to: Zielona Inicjatywa Gospodarcza: – Partnerstwo na rzecz
efektywności ekologicznej w sektorze małych i mikro przedsiębiorstw w Krakowie; Prawa i
obowiązki w zakresie dostępu do
informacji – działania na rzecz
obywateli i administracji publicznej; Profesjonalizacja działań polskich NGO w zakresie Sprawiedliwego Handlu.
Fundacja WWF
Fundacja WWF powstała w
1961 roku z inicjatywy generalnego dyrektora UNESCO Juliana Huxleya, który spostrzegł olbrzymie zagrożenie dla przyrody wynikające z dewastacji i nieograniczonych polowań.
Narodowe oddziały WWF
funkcjonują w wielu krajach,
główna siedzibą znajduje się w
Szwajcarii. Założenia organizacji
zawarte są w haśle: „Chronić
przyrodę z ludźmi i dla ludzi”.
WWF zainicjował, przeprowadził
lub pomógł w realizacji ponad 12
600 przedsięwzięć na rzecz
ochrony przyrody w 154 krajach
świata, przyczyniając się do powstania 270 parków narodowych. Od początku swojego ist-
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nienia gromadzi fundusze niezbędne do ochrony przyrody,
oraz promuje edukację i badania,
które służą ocaleniu najbardziej
zagrożonych gatunków i siedlisk
na Ziemi.
WWF w latach 80-tych współtworzył Światową Strategię w
Zakresie Ochrony Przyrody, która opublikowana jednocześnie w
34 stolicach świata, stała się podstawą kompleksowego spojrzenia na ochronę środowiska oraz
zrównoważone wykorzystanie
zasobów naturalnych naszej planety.
Klub Gaja
Klub Gaja jest jedną z najstarszych niezależnych pozarządowych organizacji zajmujących się
ochroną środowiska naturalnego
i prawami zwierząt w Polsce.
Klub Gaja działa od 1989 roku
organizując akcje w obronie
przyrody i zwierząt. Do bardziej
znanych należą: Ogólnopolska
Kampania „Teraz Wisła” mająca
chronić naturalny stan największej polskiej rzeki i Ogólnopolska Kampania „Zwierzę nie jest
rzeczą”. 25 listopada Klub Gaja
ustanowił Dniem bez Futra, a 22
maja Dniem Praw Zwierząt, aby
upamiętnić wprowadzenie ustawy „O ochronie zwierząt” dla
której uchwalenia stworzył koalicję.
Gaja współpracuje z trzema
tysiącami placówek w całym kraju. Programy edukacji ekologicznej Klubu Gaja opierają się na
aktywności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży przy
udziale przedstawicieli różnych
instytucji, samorządów, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i biznesu. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, samorządami, administracją publiczną oraz biznesem.
Bierze udział w pracach m.in.:
Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Rady Dorzecza Górnej Wisły. Klub udziela również porad
prawnych oraz wspiera interwencje w zakresie ochrony środowiska.
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” od 15 lat zajmuje
się szeroko rozumianą edukacją
ekologiczną, przyrodniczą i obywatelską, poprzez organizowanie
warsztatów dla młodzieży, zielonych szkół, szkoleń, wystaw, projektów informacyjnych.

Oferta obejmuje ponad 60
tytułów warsztatów dla dzieci i
młodzieży realizowanych w
ośrodku „Źródła” w Łodzi, w
szkołach w Łodzi, Warszawie i
Krakowie oraz w terenie. Inne
projekty to – „Bardzo Zielone
Szkoły” – przeznaczony jest dla
szkół z całej Polski, oraz ogólnopolskie projekty edukacyjne dla
szkół.
Polski Klub Ekologiczny
Polski Klub Ekologiczny (PKE)
powstał w 1980 r. w Krakowie
jako niezależna organizacja ekologiczna. PKE jako pierwszy w
Polsce rozwinął ideę ekorozwoju przedstawiając ją w czasie obrad podzespołu do spraw ekologii Okrągłego Stołu.
Celem działań PKE jest: realizacja idei ekorozwoju; systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz kształtowania poprzez powszechną
edukacje ekologiczną świadomości, że jakość życia zależy od zachowania równowagi między
rozwojem cywilizacji technicznej,
a wartościami humanistycznymi.
PKE zrzesza osoby fizyczne i
prawne zainteresowane ochroną
środowiska zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju, skupione w 12 Okręgach i 2 Kołach.
Główna siedziba PKE znajduje się
w Krakowie. Klub podejmuje inicjatywy, interwencje i działania na
rzecz tworzenia i przestrzegania
w RP prawa w zakresie równowagi ekologicznej.
Społeczny Instytut Ekologiczny
Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) powstał w 1990 w Warszawie. Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych, sądowych w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska oraz
tworzy i prowadzi własne programy i placówki koncentrujące
się na szeroko rozumianych zagadnieniach ekorozwoju.
Prowadząc działalność edukacyjną, informacyjną i wydawniczą
współpracuje z organami władzy
publicznej, środkami masowego
przekazu oraz podmiotami gospodarczymi. Opracowuje projekty, ekspertyzy, badania, prognozy i programy dotyczące zagadnień ekologicznych.
Organizuje spotkania, szkolenia i konferencje o tematyce
związanej z ekorozwojem i podejmuje działania interwencyjne
wykorzystując wszelkie środki
przewidziane przepisami prawa.

Stowarzyszenie dla Natury
„Wilk”
Stowarzyszenie dla Natury
„Wilk” istnieje od 1996 roku w
miejscowości Lipowa. Zajmuje
się ochroną przyrody, a szczególnie działaniami na rzecz ssaków
drapieżnych – wilków, rysi, niedźwiedzi, wydr, borsuków i innych gatunków.
Stowarzyszenie prowadzi
własne badania naukowe i współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin. W realizację swoich projektów angażuje zarówno
naukowców, jak i praktyków
ochrony przyrody, oraz miłośników przyrody.
W wyniku kilku lat starań Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”
ukończono duże przejście dla
zwierząt na drodze ekspresowej
S-69, w miejscowości Laliki. Wynegocjowano poprowadzenie
200 m odcinka drogi na estakadzie, dzięki czemu zwierzęta
mogą swobodnie wędrować poniżej drogi.
Stowarzyszenie Na Rzecz
Dzikich Zwierząt „Sokół”
Stowarzyszenie Na Rzecz
Dzikich Zwierząt „Sokół” powstało w Toruniu w 2002 r. Stowarzyszenie jest członkiem Rady
Programu Restytucji Sokoła Wędrownego (Falco p. peregrinus)
w Polsce, w ramach której
współpracuje z najlepszymi w
kraju ośrodkami prowadzącymi
hodowlę i reintrodukcje sokoła
wędrownego.
Jednym z celów Stowarzyszenia ma być konsolidacja prac
związanych z restytucją sokoła,
a także rozwinięcie monitoringu
na terenie kraju i wspomaganie
rozwoju dzikiej populacji poprzez instalowanie dla ptaków
sztucznych gniazd. Jednocześnie
Stowarzyszenie chce wspierać
badania naukowe, które pozwolą
na bardziej efektywne wykorzystanie zgromadzonych środków
na ratowanie gatunku. Planowane jest przeprowadzenie badań
genetycznych, które pozwolą
określić różnorodność genetyczną rozwijającej się populacji
sokoła wędrownego.
Stowarzyszenie Wiejskie Zielona Przestrzeń
Stowarzyszenie Wiejskie Zielona Przestrzeń zostało zarejestrowane w 2006 r. Jest niezależną organizacją pozarządową
skupiającą ludzi, którym bliska
jest idea zachowania tradycyjne-

go charakteru wsi. Stowarzyszenie chce aby polska wieś przetrwała i rozwijała się wraz z bogatą kulturą oraz walorami przyrodniczymi, i jednocześnie aktywizuje mieszkańców wpływając
na harmonijny rozwój społeczny
i ekonomiczny. Członkowie Stowarzyszenia marzą aby każda
wieś była mikrokosmosem tętniącym życiem z zachowanymi
silnymi więziami społecznymi, a
wszelkie działania były pełne szacunku wobec przyrody i dorobku poprzednich pokoleń. Zajmują się min. promocją i organizacją wolontariatu.
VIVA Akcja dla zwierząt
VIVA Akcja dla zwierząt jest
fundacją znaną z akcji, demonstracji oraz protestów, mających
na celu ochronę praw zwierząt,
także poprzez zachęcanie do ich
adopcji oraz propagowanie wegetarianizmu.
Bardziej znane kampanie to:
„Kwik rozpaczy” – przeciw przemysłowemu chowowi świń; „Nie
w moim imieniu” – przeciw eksportowi koni w niehumanitarnych warunkach z przeznaczeniem na mięso; „Stop rzezi fok”
– przeciw polowaniu na foki w
Kanadzie. Ostatnio VIVA organizuje akcję: „Pomóż ograniczyć
transport zwierząt do 8 godzin!”.
Celem kampanii jest zebranie 1
000 000 podpisów, z założeniem,
że takiej liczby osób popierających ideę ograniczenia transportów do 8 godzin eurodeputowani nie będą mogli zignorować.
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Związek Stowarzyszeń Polska
Zielona Sieć jest ogólnopolskim
związkiem stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność na
rzecz zrównoważonego rozwoju.
Wspiera i promuje udział społeczeństwa obywatelskiego w
podejmowaniu decyzji ważnych
dla środowiska min. poprzez
wzmocnienie kontroli społecznej
ułatwiając dostęp do informacji
publicznych. We współpracy z
innymi organizacjami ekologicznymi pracuje nad wyłonieniem
przedstawicieli do komitetów
związanych z funduszami UE,
opracowuje analizy i raporty oraz
wdraża projekty przynoszące
wymierne efekty społeczne i
ekonomiczne. Główna siedziba
Związku znajduje się w Krakowie, ale wiele działań opiera o
organizacje w regionach.
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Romuald Piela

ŒLEDCZY NA ŒMIETNISKU
Śledztwo w sprawie działania
na szkodę wierzyciela trwa już
piąty miesiąc. Chodzi o spółkę
Bioeneko, która kupiła prawo do
użytkowania wieczystego ziemi
w Ścinawce Dolnej i miała tam
wybudować międzygminne wysypisko śmieci.
– Postępowanie w sprawie
trwa, bo jest bardzo dużo dokumentów – mówi Leokadia Chrobak, zastępca prokuratora rejonowego w Kłodzku. – Prowadzimy je pod kątem artykułu 300
Kodeksu Karnego – dodaje.
Zawiadomienie o możliwości
popełnienia przestępstwa przez
zarząd firmy Bioeneko złożył w
listopadzie jeden z wierzycieli firmy. Miesiąc wcześniej ten sam
przedsiębiorca zgłosił w sądzie
wniosek o ogłoszenie upadłości
kłodzkiej firmy. Biznesmen z Ziębic obawiał się, że Bioeneko
sprzeda jedyną wartościową
rzecz jaką ma – ziemię pod przyszłe wysypisko, a on nie odzyska

pieniędzy, jakie pożyczył firmie na
zakup tej nieruchomości. Potem
wydarzenia rozegrały się bardzo
szybko. 22 października sąd w
Wałbrzychu ogłosił upadłość Bioeneko. Tego samego dnia wyznaczony przez sąd zarządca przymusowy pisze do szefa Bioeneko i zastrzega, żeby ten nie podejmował już żadnych strategicznych decyzji. Trzy dni później
prezes Bioeneko, Michał Gruszczyński, podpisuje akt notarialny
i sprzedaje prawo do użytkowania wieczystego ziemi firmie z
Warszawy. Wcześniej w ekspresowym tempie kłodzkiej firmie
udaje się przenieść w starostwie
pozwolenie na budowę na nową
firmę. Efekt jest taki, że dzisiaj
trudno jednoznacznie powiedzieć, kto jest właścicielem ziemi i kto ma prawdo do wybudowania wysypiska.
O unieważnienie decyzji o
przeniesieniu pozwolenia na budowę wystąpił do nadzoru wo-

Krzysztof Oktawiec

ZAKUPANE
Byłem w Holandii świadkiem takiej sceny.
Starsi ludzie na spacerze z pieskiem. Nagle
pupil wydala na chodnik kupeczkę. Zdarza
się nawet najbardziej wytresowanemu zwierzęciu. Ludzie gorączkowo poszukują w kieszeniach i torbach woreczka na nieczystości.
Zapomnieli wziąć. W końcu to starsi ludzie.
Intensywnie rozglądają się. Zaglądają do pobliskiego śmietnika. Wyciągają plastikowy
kubeczek po napoju i za jego pomocą pozostałości z chodnika zbierają i wyrzucają. Więc
można. Kwestia odpowiedzialności i mentalności ludzi.
Po co znowu piszę o zwierzęcych odchodach niczym jakiś fetyszysta? Ponieważ ta hi-

Nowego wysypiska nie ma, a stare zape³niaj¹ siê w b³yskawicznym tempie
jewódzkiego wyznaczony przez
sąd zarządca przymusowy, a o
zwrot ziemi zabiega burmistrz
Radkowa.
– Sprawa jest w sądzie i mam
nadzieję, że w końcu odzyskamy
tę nieruchomość – mówi Jan
Bednarczyk.

storia przypomina mi się zawsze kiedy widzę, jak miłośnicy czworonogów beztrosko
w centrum Kłodzka wyprowadzają swoje
pupile. I jak beztrosko pozostawiają oznakowanie terenu. Można powiedzieć, że to na
szczęście jak się wdepnie. Można przeskoczyć lub ominąć. Czasem jednak spojrzeć na
to należy z innej strony. Ze strony rodzica,
którego dziecko ciskając kamienie do rzeki
cisnęło w pewnym momencie do wody także psią kupę. Z perspektywy małolata, któremu zdarza się potknąć i przewrócić na naszych wyboistych chodnikach. I może twarzyczką wjechać w ekskrementy. I zastanawiam się, kiedy dojrzejemy do poziomu europejskiego. Mentalnie, umysłowo, no i gospodarczo. Bo z przykrością muszę stwierdzić, iż psy i ich właściciele to jedna strona
medalu. Drugą jest miasto, które postawiło
kilka pięknych, brązowych urządzeń mają-

Sprawa z powodu olbrzymiego stopnia komplikacji może
utknąć w sądach na wiele lat. Co
to oznacza dla mieszkańców powiatu kłodzkiego? Brak nowego
wysypiska i coraz wyższe rachunki za śmieci.

cych ułatwiać sprzątanie po psach. Tylko, że
zostały one zdewastowane i służą różnym
celom, oprócz właściwego przeznaczenia.
I druga sprawa, równie brudna i śmierdząca jak pierwsza. Przyglądałem się elewacji w
nowo odnowionym kłodzkim szpitalu. Świeża farba nabrała fikuśnych zacieków z ptasich odchodów. Czemu wywalając miliony na
remonty cechuje nas krótkowzroczność?
Czemu nie zabezpieczyć tych murów od razu
kolcami lub innym odstraszaczem ptaków.
Ten problem lada moment pojawi się także
na elewacjach kilku kamienic w centrum
Kłodzka. Już widać pojawiające się upstrzenia na świeżych tynkach. Szkoda tak pięknie
wyglądających murów. Przecież ta kosmetyka miasta i jego wizerunek ma służyć latami.
W końcu jesteśmy stolicą regionu, więc powinniśmy przyciągać raczej zakupami, a nie
rozglądaniem się za kupami.

Dodatek proekologiczny jest dofinansowany
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
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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.
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Uzdrowisko Długopole Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmienitej wody mineralnej „Długopolanka” rozlewanej w Szczawinie
nieopodal Długopola Zdroju.

Szczeliniec Wielki. Wspinając
się po kamiennych schodach z Karłowa zdobyć można wierzchowinę
najwyższego szczytu Gór Stołowych (919 m n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi między piaskowcowymi formami skalnymi i głębokimi szczelinami, dochodzącymi
do 17 m. Z punktów widokowych
podziwiać można rozległą panoramę Sudetów.

Ziemia Kłodzka nr 203
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Große Heuscheuer. Indem man
von Karłów (Karlsberg) aus die
Stufen hinaufsteigt, gelangt man
zum höchsten Gipfel der Heuscheuer (919 m ü.d.M.). Der Besichtigungsrundweg führt zwischen
Sandsteinfelsenformen und tiefen
Klüften (bis 17 m). Von den Aussichtspunkten kann man das Panorama der Sudeten bewundern.
Velká Hejšovina. Stezkou vedoucí po kamenných schodech z vesnice Karłów lze vystoupit na nejvyšší vrchol Stolových hor – Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki, 919 m n. m.). Nachází se zde
skalní labyrint tvořený pískovcovými útvary a rozsedlinami, jejichž hloubka dosahuje 17 metrů.
Z několika vyhlídek můžeme obdivovat rozlehlé sudetské pohoří.
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Befestigungen in Srebrna Góra
(Silberberg). Die gewaltige Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als
strenges Gefängnis genutzt.
Während des letzten Krieges wurde hier das Gefangenenstraflager
„Oflag VIII B“ Eingerichtet.
Srebrna Góra – pevnost. Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem, patří
k nejzajímavějším objektům vojenské architektury na území Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové
války byl v jednom z jejích fortů
zřízen zajatecký tábor pro
důstojníky Oflag VIII B.
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Ratusz w Nowej Rudzie. Na
środku rynku już w XV w. wzniesiono pierwszy ratusz. Zbudowany
w XIX w. posiada rozczłonkowaną
bryłę. W płn. narożniku nad misą
fontanny umieszczona jest kamienna figura św. Floriana.
Rathaus in Nowa Ruda (Neurode). In der Mitte des Rings wurde schon im 15. Jh. das erste Rathaus errichtet. Das aus dem 19.
Jh. besitzt einen zergliederten Körper. In der Nordecke des Rings befindet sich ein Brunnen mit der Figur des Johannes des Täufers.
Nowa Ruda – radnice. Původní
radnice byla uprostřed náměstí v
Nowé Rudě postavena již v 15. století. Dnešní radnice, pocházející z
19. století, má členitý prostorový
tvar. Do severního nároží budovy
je zasazena kašna s kamennou sochou sv. Floriána.
Fortyfikacje w Srebrnej Górze.
Potężna twierdza wznosząca się
nad miejscowością i przełęczą jest
jednym z najciekawszych obiektów
architektury militarnej w Polsce.
Wykorzystywano ją jako ciężkie
więzienie. Podczas ostatniej wojny
urządzono tu jeniecki obóz karny
„Oflag VIII B”.

Rozhledna na Velké Sově.
Nejznámější rozhledna v Dolním
Slezsku, stojící na Velké Sově (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.
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Podziemia w Osówce. To najciekawszy i najdłuższy udostępniony
kompleks podziemnych korytarzy,
wybudowany w ramach programu
RIESE. Cel prac utrzymywany był
w tajemnicy. Do dziś wielu historyków spiera się co do przeznaczenia tych podziemnych i naziemnych obiektów, które powstały w
Górach Sowich w czasie II wojny
światowej.
Unterirdische Stadt in Osówka
(bei Wüstewaltersdorf). Das ist der
interessanteste und längste
zugängliche Komplex der unterirdischen Korridore, die im Rahmen
des Programms RIESE gebaut
wurden. Das Ziel der Arbeiten
wurde geheimgehalten. Bis heute
sind sich die Historiker nicht einig,
welche Bestimmung diese 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.
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Wieża widokowa na Wielkiej
Sowie. Sztandarowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku – najpiękniejszy wolnostojący obiekt tego
typu. Umiejscowiona została 1015
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, 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.

„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

