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Pierwsz¹ czêœci¹ IX Turnieju by³ test pisemny, na który dru¿yny szkolne otrzyma³y 50 minut na rozwi¹zanie i udzielenie prawid³owych odpowiedzi

IX TURNIEJ „PIERWSZA POMOC”
30 maja 2011 r.
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Patronat honorowy:
Jacek Protasiewicz – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jakub Szulc – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Jerzy Pokój – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Tomasz Kiliński – Burmistrz Nowej Rudy
Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki

Patronat merytoryczny:
prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko – krajowy konsultant medycyny ratunkowej

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej
Współorganizatorzy:
Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej
Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Wałbrzysko-Kłodzka
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy

Patronat medialny:
tygodnik „Gazeta Noworudzka”, Miesięcznik „Ziemia Kłodzka”,
portal internetowy: NowaRuda24.pl, tygodnik „Gazeta Kłodzka”,
„Tygodnik Wałbrzyski”

Sponsorzy:
Urząd Miejski w Nowej Rudzie
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu

W poniedziałek, 30 maja
2011 r. odbył się na obiektach
Centrum Turystyczno-Sporto-
wego w Nowej Rudzie IX Tur-
niej Wiedzy „Pierwsza Po-
moc”. W turnieju uczestniczy-
ły czteroosobowe drużyny z
31 szkół, w tym 20 drużyn ze
szkół ponadgimnazjalnych i 11
drużyn ze szkół gimnazjalnych.
Drużyny przyjechały ze swo-
imi opiekunami z różnych
miejscowości Dolnego Śląska.

Po rejestracji drużyn szkol-
nych i uroczystym otwarciu
turnieju przez burmistrza No-
wej Rudy drużyny przystąpiły
do pisania testu pisemnego,
który trwał 50 min. Nad prze-
biegiem tej części turnieju czu-
wała komisja konkursowa pod
przewodnictwem Marioli Stu-
dzińskiej. Członkowie komisji
to ratownicy medyczni pracu-
jący na co dzień w pogotowiu
ratunkowym w Kłodzku.

W tym czasie zorganizowa-
no w innym pomieszczeniu
konferencję, w której uczest-
niczyli nauczyciele, lekarze
oraz osoby zajmujący się edu-
kacją młodzieży szkolnej w
zakresie udzielania pomocy

przedmedycznej. W czasie tej
konferencji referat wprowa-
dzający przedstawił Dariusz
Chojecki dyrektor Miejskiego
Zespołu Szkół nr 1 w Nowej
Rudzie, który jest ratownikiem
medycznym i prowadzi mło-
dzieżową drużynę pożarniczą.
Wypowiadali się także ratow-
nicy, nauczyciele z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w
Świdnicy (Szkoła Policealna
Służb Społecznych i Medycz-
nych). W konferencji tej wzię-
ło udział 60 osób.

Przed częścią praktyczną
turnieju na stadionie CTS zo-
stał przeprowadzony pokaz
akcji ratowniczej w wykona-
niu Grupy Wałbrzysko-Kłodz-
kiej GOPR i ratowników z
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych ze Świdnicy.

Po przeprowadzeniu dru-
giej części turnieju (oceniane
były przez komisję umiejętno-
ści praktyczne), komisja kon-
kursowa ogłosiła zwycięzców
IX Turnieju Wiedzy „Pierwsza
Pomoc”. Nagrody wręczał
osobiście wiceminister zdro-
wia Jakub Szulc.

NOWA RUDA
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Oficjalne otwarcie IX Turnieju „Pierwsza Pomoc” w hali CTS w Nowej Rudzie-
-S³upcu. Przemawia Julian Golak – przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego,
pierwsza z prawej Marzena Woliñska, zastêpca burmistrza Nowej Rudy

Pokaz akcji ratowniczej na obiektach sportowych CTS w S³upcu przygotowali
w tym roku wspólnie ratownicy z GOPR (grupa wa³brzysko-k³odzka) oraz
ratownicy z Pogotowia Ratunkowego w Œwidnicy, którzy ucz¹ pierwszej
pomocy w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Œwidnicy

dr Anna Jab³oñska, autorka pytañ i g³ówny ekspert sk³ada zestawy pytañ
na rêce przewodnicz¹cej Komisji Konkursowej IX Turnieju „Pierwsza Pomoc”

Julian Golak
Radny Województwa Dolnośląskiego
ul. J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

Wydział Lekarski
Katedra Medycyny Ratunkowej
Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof
Klinika Medycyny Ratunkowej
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich

Wrocław, dnia 25. 05. 2011 r.

Szanowny Panie,
W imieniu Polskiego Towarzystwa Medycyny

Ratunkowej, Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej
oraz swoim własnym – składam Panu podziękowanie za
ogromne zaangażowanie w promocji zdrowia w aspekcie
nauczania Pierwszej Pomocy w różnych kręgach naszego
społeczeństwa. Jest to niezmiernie ważny element
w edukacyjnym rozwoju naszych obywateli, również
w kontekście ich bezpieczeństwa zdrowotnego.

Z poważaniem

Katedra Medycyny Ratunkowej
Akademii Medycznej we Wrocławiu
Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof
Kierownik
prof. dr hab. nm med. Juliusz Jakubaszko

Akcja pokazowa mia³a za zadanie przekazanie prawid³owego dzia³ania
od powiadomienia o wypadku w górach, poprzez wspó³dzia³anie GOPR-u
i Pogotowia Ratunkowego, a¿ do udzielenia pierwszej pomocy
i przewiezienia poszkodowanego do szpitala. Uczestnicy pokazu nagrodzeni
zostali oklaskami ze strony m³odzie¿y obserwuj¹cej pokaz ratowniczy
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W czêœci praktycznej IX Turnieju m³odzie¿ wykonywa³a konkretne czynnoœci
ratownicze, które by³y na bie¿¹co oceniane przez Komisjê Konkursow¹

Przebieg IX Turnieju obserwowa³a m³odzie¿ licznie zgromadzona w hali CTS

Nagrody dla najlepszych dru¿yn wrêcza³ wiceminister zdrowia Jakub Szulc

Nagrody wrêcza³a tak¿e dr Anna Jab³oñska, od wielu lat g³ówny ekspert
Turniejów Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Ka¿da ze zwyciêskich dru¿yn otrzymywa³a liczne nagrody oraz dyplomy

Rozpoczêcie konferencji o potrzebie edukacji w zakresie nauczania
pierwszej pomocy w szko³ach. W œrodku Dariusz Chojecki, dyrektor
Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Nowej Rudzie
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Julian Golak

ARCYBISKUP KAREL OTÈENAŠEK
Wspomnienie pośmiertne
Zmarł arcybiskup Karel Otčenašek
(1920-2011) były ordynariusz diece-
zji Hradec Kralove.

23 maja 2011 r. do Domu Ojca od-
szedł dobry, mądry i odważny człowiek.
Karel Otčenašek urodził się 13 kwiet-
nia 1920 roku w Czeskim Mezižiči.
17.03.1945 r. przyjął święcenia kapłań-
skie w Rzymie. 30.04.1950 r. w Hradec
Kralove został tajnie wyświęcony na bi-
skupa.

Był prześladowany przez władze
komunistycznej Czechosłowacji, często
upokarzany fizyczną pracą przymusową,
np. w kotłowni jako palacz lub w myjni
butelek, ale nigdy się nie poddawał. W
latach 1954-1962 był więziony, ale cią-
gle wolny duchem, odważnie odmawiał
współpracy z władzami komunistycz-
nymi.

Po zwycięstwie „Aksamitnej rewo-
lucji” w Czechosłowacji 21.12. 1989 r.
papież Jan Paweł II ustanowił Go 23 bi-
skupem diecezji Hradec Kralove. Mia-
łem zaszczyt współpracować z tym
wspaniałym człowiekiem po odzyskaniu
niepodległości.

Od 1990 roku włączył się w polsko-
czeską współpracę, między innymi w or-
ganizację Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej na pograniczu. Wielo-
krotnie uczestniczył we wspólnych ak-
cjach w Broumovie, Nachodzie i w in-
nych miejscowościach.

Był przyjacielem Ojca Świętego Jana
Pawła II i w 1997 roku doprowadził
swoimi staraniami do wizyty papieża w
Hradec Kralove.

Arcybiskup Karel Otčenašek był tak-
że inicjatorem i orędownikiem powsta-
nia pierwszego pomnika Jana Pawła II,
który odlany z brązu można podziwiać
na dziedzińcu pałacu biskupiego w Hra-
dec Kralove. Jest to postać papieża za-
myślonego i zatroskanego. Uczestniczy-
łem w uroczystości odsłonięcia tego
jedynego w Czechach pomnika Jana
Pawła II.

Zmarły był człowiekiem niezwykle
skromnym i ciepłym, w rozmowach z
ludźmi zawsze otwarty i serdeczny.
Ostatnią rozmowę przeprowadziłem ze
śp. arcybiskupem Karlem Otčenaškiem
we wrześniu 2009 roku w Hradec Kra-
love podczas przygotowań do uroczy-
stości zakończenia XX Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy

Rodziną”. Zawsze z wielkim oddaniem
wspierał te wydarzenia oraz spotkania
Polaków i Czechów na pograniczu.

3 czerwca po raz ostatni mogłem po-
kłonić się złożonym w trumnie docze-
snym szczątkom wielkiego człowieka,
niezłomnego pomimo wieloletnich
prześladowań.

W Jego ostatniej drodze w katedrze
Ducha Świętego w Hradec Kralove to-

warzyszyły Mu rzesze wiernych, ale tak-
że liczni goście: legat papieski, prymas
Dominik Duka, minister finansów Repu-
bliki Czeskiej oraz kilkunastu biskupów
z Republiki Czeskiej i Polski. Diecezję
świdnicką reprezentował osobiście bi-
skup Ignacy Dec. Prezydent Republiki
Czeskiej Vaclav Klaus wystosował spe-
cjalny list, w którym podkreślił zasługi
wielkiego arcybiskupa Karla Otčenaška.
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Jacek Hauser

FENOMEN RUCHU
KOMITETÓW OBYWATELSKICH
Narodziny

U źródeł Komitetów Obywa-
telskich stał powołany w sierp-
niu 1980 roku i zdelegalizowany
w grudniu 1981 roku opozycyj-
ny i rewindykacyjny ruch społecz-
ny o nazwie NSZZ Solidarność.
Po ustaleniach „okrągłego stołu”,
dotyczących m.in. ograniczone-
go dopuszczenia opozycji „anty-
pezetpeerowskiej” do wyborów
parlamentarnych, w kwietniu
1989 roku NSZZ Solidarność i
jego Przewodniczący Lech Wa-
łęsa powołują Komitet Obywa-
telski i mianują jego członków.
Komitet ten wzywa do zakłada-
nia regionalnych Komitetów
Obywatelskich, które mają two-
rzyć zaplecze organizacyjne na
potrzeby kampanii wyborczej
kandydatów „Solidarności”. Re-
gionalne Komitety Obywatelskie
tworzone są przez ludzi środo-
wisk opozycyjnych, związanych
głównie z NSZZ Solidarność,
NSZZ Solidarność RI i z Klubami
Inteligencji Katolickiej. Komitet
Obywatelski i jego Przewodni-
czący powołują i zatwierdzają
kandydatów „Solidarności” w
wyborach do Sejmu i Senatu, któ-
re odbyły się 4 czerwca 1989 r. i
zakończyły się pełnym sukcesem.
Wybrani kandydaci tworzą Oby-
watelski Klub Parlamentarny.

Mimo decyzji Komitetu Oby-
watelskiego nakazującej rozwią-
zanie regionalnych struktur Ko-
mitetów, Sekretariat KO przy
przewodniczącym NSZZ Solidar-
ność kontynuował swoją działal-
ność, utrzymując kontakty z Ko-
mitetami Regionalnymi. Na prze-
łomie 1989/1990 roku pojawia
się konieczność stworzenia za-
plecza politycznego dla Obywa-
telskiego Klubu Parlamentarnego
oraz przygotowania ludzi obozu
„posierpniowego” do zaplano-
wanych na maj 1990 roku wybo-
rów samorządowych do gmin.

I to jest początek Ruchu Ko-
mitetów Obywatelskich, czyli
spontanicznego i oddolnego
tworzenia się struktur tego ru-
chu w poszczególnych osiedlach,
wsiach, dzielnicach, miastach,
gminach, województwach i re-
gionach naszego Kraju, w którym
uczestniczą dziesiątki czy setki

tysięcy obywateli. Od tego cza-
su pod nazwą „Komitety Obywa-
telskie” ukryte są dwa współza-
leżne i uzupełniające się „byty”.

– Krajowy Komitet Obywatel-
ski, powołany w sposób odgór-
ny i złożony z liderów środowisk
solidarnościowo-opozycyjnych,
liczbowo mały, ale znany z pierw-
szych stron telewizji i gazet, któ-
ry trwał do końca 1991 roku.

– Ruch Komitetów Obywatel-
skich, masowy i tworzony spon-
tanicznie, z władzami i przedsta-
wicielami poszczególnych szcze-
bli wybieranymi „oddolnie” i w
sposób demokratyczny, który
trwa do chwili obecnej i którego
jubileusz właśnie obchodzimy.

Ruch Komitetów Obywatel-
skich i Krajowy Komitet Obywa-
telski, czyli Komitety Obywatel-
skie odniosły ogromny sukces w
wyborach samorządowych w
1990 roku. Od tego czasu ich
współpraca odbywała się na or-
ganizowanych w Warszawie spo-
tkaniach zwanych Krajową Kon-
ferencją Komitetów Obywatel-
skich (KKKO).

Trwanie
Od połowy 1990 roku różne

tworzone ugrupowania politycz-
ne, takie np. jak Ruch Obywatel-
ski Akcja Demokratyczna
(ROAD, późniejsze UD i UW),
Porozumienie Centrum (PC),
Zjednoczenie Chrześcijańsko-
Narodowe (ZCH, Ruch dla
Rzeczpospolitej RdR), czerpały
całymi garściami z ludzi działają-
cych w ruchu KO. Charaktery-
styczną cechą tych działań były
każdorazowe (po utworzeniu
kolejnej partii) próby zmanipulo-
wania i zniechęcenia ruchu KO
do dalszego trwania. W stosun-
ku do niektórych struktur regio-
nalnych ruchu KO działania te
okazywały się skuteczne i przed-
stawiciele tych struktur przesta-
wali brać udział w KKKO. Na
przełomie 1991 i 1992 roku
przestaje działać Krajowy Komi-
tet Obywatelski.

W początkach 1992 roku re-
gionalni przedstawiciele ruchu
KO zgromadzeni na KKKO – po
burzliwej dyskusji, z której wy-
nikał brak wyczerpania się „For-

muły”, dla której ruch ten został
powołany, podejmują uchwałę o
utworzeniu Związku Stowarzy-
szeń o nazwie Krajowa Konfe-
rencja Komitetów Obywatel-
skich, mającego się składać z tych
regionalnych struktur ruchu KO,
które zarejestrują się jako Stowa-
rzyszenia. W ten sposób „osie-
rocony” ruch KO wzmocnił się
poprzez prawne sformalizowa-
nie swojej działalności, a zarazem
ilościowo osłabił na skutek nie
zarejestrowania się w sądach
wszystkich struktur regional-
nych. O niektórych wiadomo, że
działają dotychczas, a nie są
członkami naszego Związku Sto-
warzyszeń.

W utworzeniu Związku Sto-
warzyszeń nie sposób przecenić
roli jaką odegrał późniejszy jego
pierwszy Przewodniczący, obec-
nie jego Członek Honorowy, peł-
niący różne ważne funkcje pu-
bliczne a obecnie Sędzia Trybu-
nału Konstytucyjnego, Jerzy Stę-
pień. W latach 1996-1998 prze-
wodniczącym naszego Związku
był, obecnie także Członek Ho-
norowy, Bogdan Zdrojewski,
Prezydent Wrocławia od 1990
roku, do chwili obecnej, chyba
największa osobowość wśród
prezydentów większych miast
polskich obecnej doby, rozumie-
jący z autopsji znaczenie takich
słów jak „samorządność” i „oby-
watelskość”. Liczbę Członków
Honorowych naszego Związku
uzupełnia, wybrany jako pierw-
szy z nich i ze względów oczy-
wistych, Prezydent Lech Wałęsa.
Tych trzech ludzi, którzy zechcieli
przyjąć honorowe członkostwo
naszego Związku, nie musimy się
wstydzić. Przewodniczącym na-
szego Związku od 1998 roku jest
obecny tu Janusz Orkisz, bez
wątpienia ktoś, bez którego za-
angażowania i wysiłku organiza-
cyjnego te uroczystości jubile-
uszowe nie miałyby prawa się
odbyć. Ludzie tworzący ruch KO,
a czasami jego struktury osiedlo-
we, miejskie, regionalne czy kra-
jowe, brali czynny udział we
wszystkich wyborach i referen-
dach, jakie odbywały się w na-
szym kraju począwszy od 1990
roku. W wyborach parlamentar-

nych i prezydenckich wspierani
byli przez nas zawsze kandydaci
ugrupowań „posierpniowych”,
lokujących się głównie, po pra-
wej stronie sceny politycznej.
Największe wsparcie uzyskiwali
zwykle kandydaci tych ugrupo-
wań, które w danej chwili miały
największe szanse odniesienia
sukcesu wyborczego.

Od roku 1992 główna działal-
ność Stowarzyszeń tworzących
nasz Związek ogniskowała się na
sprawach lokalnych, występują-
cych w gminach, miastach, dziel-
nicach czy osiedlach, a członko-
wie czy struktury lokalne nasze-
go ruchu KO odnosiły znaczące
sukcesy w wyborach gminnych
czy w wyborach do samorządów
lokalnych.

Oblicze
Statut naszego Związku Sto-

warzyszeń, jak i statuty Stowa-
rzyszeń regionalnych tworzących
nasz Związek, zostały umyślnie
tak skonstruowane, żeby wyklu-
czyć możliwość narzucenia cze-
gokolwiek Komitetom Obywa-
telskim niższych szczebli (komi-
tetom lokalnym) i naszym człon-
kom tam działającym. Uprawnie-
nia decyzyjne czy wykonawcze
władz różnych szczebli naszego
ruchu są minimalne, a powstałe
z woli członków komitety lokal-
ne, Stowarzyszenia regionalne i
nasz Związek Stowarzyszeń
służą jedynie ułatwianiu działania
od strony organizacyjnej ludziom
ruchu KO, wymianie poglądów
n.t. działań podejmowanych
przez komitety lokalne, Stowa-
rzyszenia regionalne czy nasz
Związek Stowarzyszeń, wypra-
cowaniu stanowisk gremiów
przedstawicielskich ruchu KO,
dotyczących ważniejszych spraw
regionalnych czy krajowych, pro-
pagowaniu idei ruchu obywatel-
skiego. Ta „statutowa” słabość
organizacyjna ruchu KO i brak
uprawnień władczych jego struk-
tur jest jednak tą siłą, która po-
zwala mu istnieć w obecnej for-
mie. Jest ona rzeczą niezrozu-
miałą i zniechęcającą dla ugrupo-
wań politycznych różnych szcze-
bli, które próbowały i próbują dla
swoich (i tylko swoich) partyku-
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larnych celów wykorzystywać
ruch KO.

Ruch KO nie był i nie jest ru-
chem opozycyjnym lub rewindy-
kacyjnym. Dominowała w nim
zawsze opcja kreująca i kon-
struktywna.

Gdyby próbować określić ob-
licze ideowe członków ruchu
KO, a więc oblicze ideowe całe-
go naszego Związku, to można-
by je było nazwać „posierpnio-
wym” czy „solidarnościowym”.
Próba bliższej identyfikacji po-
zwala powiedzieć, że ścierają się
w nim poglądy solidarnościowo-
obywatelsko-samorządowo-
chrześcijańsko-katolicko-nie-
podległościowe. Być może ruch
KO jest od strony ideowej do-
brym przykładem, pokazującym
możliwość funkcjonowania w
przyszłości (miejmy nadzieję, że
niedalekiej) jednej partii „prawi-
cy”, o nieco różniących się obli-
czach ideowych poszczególnych
grup członków ją tworzących.

Ludzie
W swoich początkach ruch

KO, wywodzący się bezpośred-
nio z NSZZ Solidarność, należał
do największych organizacji funk-
cjonujących w naszym Kraju, a
służył głównie jako forum pro-
mujące całe grupy, działających
do dzisiaj, przyszłych liderów czy
członków różnych ugrupowań
„posierpniowych”. Z naszego
ruchu wywodzi się m.in. wielu
radnych różnych szczebli samo-
rządowych, wielu wójtów, bur-
mistrzów, prezydentów, prze-
wodniczących i marszałków sej-
mików, a także wielu wojewo-
dów, podsekretarzy stanu, mini-
strów czy wręcz premierów.
Członkowie ruchu KO tworzyli
także (lub wchodzili w skład)
wiele różnych organizacji samo-
rządowych, w tym pozarządo-
wych czy spółdzielczych.

Nigdy nie chcieliśmy „za-
właszczać” – wybranych z nas lub
przy naszej nieraz skromnej po-

mocy – ludzi do pełnienia funkcji
publicznych. Po wypromowaniu
tych ludzi, m.in. przez nasz ruch
KO lub wręcz po ich odejściu od
nas, wielu z nich nie czuło potrze-
by utrzymywania z nami jakich-
kolwiek kontaktów; po prostu
uważało, że nie miało w tym żad-
nego interesu. Ale także wielu –
rozumiejących znaczenie i treść
takich słów jak „przedstawiciel-
stwo” czy „demokracja”, co
szczególnie ważne jest w okre-
sie budowania w Polsce nowego
ustroju – do chwili obecnej i w
miarę posiadanego wolnego cza-
su, utrzymuje bliskie kontakty z
ludźmi ze swoich komitetów lo-
kalnych czy też regionalnych.
Właśnie ci ludzie wiedzą, jak ko-
nieczny i bezcenny dla właściwe-
go sprawowania władzy jest ich
bezpośredni kontakt z obywate-
lami.

Dla ludzi, którzy wywodzili się
z naszego ruchu KO lub chociaż
„otarli” się o naszą działalność,
stanowiliśmy często „przedszko-
le” dla ich późniejszych działań
publicznych. Jako organizacja by-
liśmy i jesteśmy skazani na ciągłe
jej osłabianie, związane z odej-
ściami kolejnych ludzi. Nie mar-
twi to nas jednak, bo wiemy, że
taka była i jest jedna z głównych
ról jaka przypadła nam w udziale.

Wielu z tych, którzy tworzyli
nasz ruch KO, odeszło od nas na
zawsze. Pamiętamy o nich. A ze
względu na to, ile dobra swoim
bezinteresownym działaniem
potrafili wyświadczyć innym lu-
dziom, mam taką cichą nadzieję,
że szatan dowiadywał się o ich
odejściu dopiero w pół godziny
po tym, jak z wyroku Najwyższe-
go znaleźli się w Niebie.

Miejsce
Ruch KO nie konkuruje (i ni-

gdy nie konkurował) ani ze
związkami zawodowymi, ani z
partiami politycznymi, a jest bar-
dzo istotnym dopełnieniem funk-
cjonowania demokracji w na-

szym kraju i to przede wszyst-
kim w jej wymiarze lokalnym i
regionalnym. Wypełnia on te ob-
szary życia publicznego, których
nie obejmuje działalność związ-
ków zawodowych, a w których
działalność partii politycznych
jest słabo zauważalna. Czas obec-
ny, w którym „posierpniowe”
partie polityczne poszukują jesz-
cze ciągle swojej ideowej i pro-
gramowej tożsamości (ale i swo-
ich członków), kiedy rzeczą na-
turalną, chociaż mało pożądaną,
są organizacyjne przetasowania
między nimi, ruch KO daje moż-
liwość publicznego działania (i
uczenia się tego działania) tym
aktywnym społecznie obywate-
lom, którzy dotychczas nie mogą
(lub w ogóle nie chcą i nigdy nie
będą chcieli) znaleźć swojego
miejsca w istniejących lub przy-
szłych partiach politycznych.

Trwanie ruchu KO dowodzi,
że ciągle znajdują się ludzie go-
towi do współdziałania w ramach
ruchu obywatelskiego i właśnie
przez tę formę organizacyjną
chcący uczestniczyć w życiu pu-
blicznym naszego kraju. Robią to
często z pobudek ideowych, z
dużym poświęceniem, angażując
w to własne środki finansowe i
własny wolny czas.

Współpraca
Ruch KO współpracował i

współpracuje na różnych szcze-
blach z wieloma różnymi organi-
zacjami funkcjonującymi w na-
szym kraju, a w tym z NSZZ So-
lidarność, z organizacjami ko-
ścielnymi i z partiami polityczny-
mi. Współpraca ruchu KO z
NSZZ Solidarność, realizowana
zwykle na szczeblach regional-
nych, układała się zazwyczaj do-
brze lub bardzo dobrze. Żadne-
go natomiast problemu, a podej-
rzewam że nigdy, nie mieliśmy z
porozumiewaniem się ze struk-
turami Kościoła i to zarówno na
szczeblu krajowym, diecezjalnym
czy parafialnym. Dwa razy pro-

siliśmy J.E. Ks. Prymasa Józefa
Kardynała Glempa o audiencję,
modlitwę i błogosławieństwo dla
naszego ruchu KO i dwa razy w
atmosferze niezwykłej życzliwo-
ści tak się stało. O ile wiem
współpraca między proboszcza-
mi parafii, a lokalnie działającymi
komitetami obywatelskimi ukła-
dała się zawsze w sposób wręcz
wzorowy.

Pewne problemy pojawiały się
natomiast prawie zawsze w na-
szych kontaktach z różnymi par-
tiami politycznymi. W rozmo-
wach prowadzonych z nimi rze-
czywistych intencji kryjących się
za słowami, musieliśmy się czę-
sto domyślać. Nie udało nam się
także przekonać nigdy żadnej z
partii „posierpniowych”, aby w
obopólnym i dobrze pojętym in-
teresie, wypromowała do pełnie-
nia funkcji parlamentarnych ludzi
(człowieka) jednoznacznie koja-
rzonych z ruchem KO. O ile wte-
dy łatwiejsze byłoby porozumie-
nie, współpraca i możliwość
przekładania na ogólnie zrozu-
miały dla obywateli język, róż-
nych zawiłości czy przetasowań,
dotyczących naszej strony sceny
politycznej. Chciałem zapewnić,
że ludzie KO, z racji pełnienia
przez nich różnych funkcji pu-
blicznych, nie zaliczają się do po-
litycznie całkiem naiwnych.

Apel
Niezbędnym składnikiem

życia społecznego jest m.in. pa-
mięć zbiorowa. Pamięć zbioro-
wa kształtuje naród, służy jego
samoidentyfikacji i określa jego
tradycje. W pamięci zbiorowej
ostatniego dwunastolecia należ-
ne miejsce powinien zająć ruch
KO z tymi tysiącami publicznie
bezimiennych osób, które go
tworzyły i wykonały imponującą
pracę na rzecz naszej ojczyzny.

Tekst wygłoszony na Jubileuszu ruchu
Komitetów Obywatelskich

w Warszawie, 17 czerwca 2011 r.
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Johanna Eduarda von Schleinitza
(1798-1869), długoletniego nad-
prezydenta prowincji śląskiej w
latach 1848-1869.

Niemniej jednak wrocławscy
radni rozumieli królewską ode-
zwę jako oddanie narodowi czę-
ści władzy i tryumf jego demo-
kratycznych aspiracji (choć po
wydarzeniach Wiosny Ludów
1848 r. coraz bardziej ogranicza-
nych) i właśnie to chcieli podkre-
ślić. Niezadowolony cesarz Wil-
helm II nie objął patronatem
Wystawy Stulecia (na jej część
historyczną przeznaczono tylko
Pawilon Czterech Kopuł, a nie
Halę) i nie zjawił się na jej otwar-
ciu, zamiast tego na inaugurację
wydelegowano następcę tronu,
księcia Prus Fryderyka Wilhelma
(1882-1951). Tak więc demokra-
tyczną wymowę odezwy Wro-
cław uczcił wspaniałą wystawą,
z myślą o której wybudowano
Halę Stulecia, największą wów-
czas na świecie konstrukcję żel-
betową – o wysokości 41 m i
średnicy kopuły 65 m. Autorem
projektu był Max Berg (1870-
1947). Jeszcze kilka lat wcześniej
wyśmiewano projekt mówiąc, że
hala z dołu wygląda jak gazo-
mierz, a z góry jak pudło na ka-
pelusze.5  Budowa Hali była
ogromnym obciążeniem dla bu-
dżetu miasta, zwłaszcza że ce-
sarz nie dał pieniędzy na budo-
wę Hali i miasto musiało rozpi-
sać pożyczkę. Jednak inicjator
budowy, Georg Bender (1848-
1924), długoletni nadburmistrz
Wrocławia w latach 1891-1912
uznał, że jest to interes, który
miastu się opłaci. Przypomniano
o ogromnych kosztach wznosze-
nia prowizorycznych hal i o tym,
że miasta, które organizują wy-
stawy mają już hale, albo że wła-
śnie je budują. Uznano, w nadziei
na przyszły rozwój, że Wrocław
musi wkroczyć do grupy miast
organizujących wystawy.6

Matting: tryumf
W trakcie budowy Hali, pawi-

lonów wystawowych i takich
obiektów towarzyszących jak
Pawilon Czterech Kopuł, Pergo-
la i Ogród japoński z uwagi na zły
stan zdrowia 30 września 1912

Henryk Grzybowski

PAUL MATTING

BURMISTRZ SUKCESU I CZASU WOJNY

łów, zwłaszcza barona Henryka
Fryderyka vom Steina (1757-
1831), który napędził królowi
porządnego stracha przedstawia-
jąc mu sytuację w jeszcze czar-
niejszych barwach, aniżeli była;
sam król był oblany potem i bla-
dy jak ściana, gdyż miał poniżyć
się do tego, by bezpośrednio
zwrócić się do poddanych.4  Ste-
in, którego król kilka lat wcze-
śniej w niełasce zdymisjonował,
gdy po kapitulacji rzekomo nie-
zwyciężonej armii pruskiej przed
Napoleonem i klęsce Prus w
1806 r. zamierzał wdrożyć grun-
towne reformy – teraz przybył
jako doradca i wysłannik cara
Aleksandra I. Odezwa stanowiła
więc pierwszy w historii Prus
dokument skierowany bezpo-
średnio do ludu. Zredagował ją
Theodor Gottlieb von Hippel
Młodszy (1775-1843), który po
podpisaniu przez króla opubliko-
wał ją 20 marca 1813 r. w “Schle-
sische Zeitung”. Warto przypo-
mnieć Hippela, bowiem w tro-
sce o poprawę nauczania postu-
lował on wprowadzenie na Ślą-
sku, zamieszkałym wtedy w
przeważającej mierze przez Po-
laków, części zajęć w języku pol-
skim. Był też przyjacielem i pro-
motorem prawnika, poety, ry-
sownika satyrycznego i kompo-
zytora, E.T.A. Hoffmanna (1776-
1822), prekursora fantastyki i
opery romantycznej, którego
wielokrotnie wspomagał i które-
mu dzięki swym wpływom po-
magał w karierze prawniczej,
dzięki czemu ten mógł tworzyć,
wolny od trosk materialnych.
Córka Hippela była potem żoną

stracja samorządowa została
podporządkowana władzom
wojskowym 30 lipca 1914 roku.
Pierwszoplanowym zadaniem
rządzących było wyznaczenie
punktów mobilizacji oraz zabez-
pieczenie zapasów żywnościo-
wych dla 390 000 osób. Nie uda-
ło się jednak ich w pełni zdobyć,
toteż we Wrocławiu zaczęły
obowiązywać kartki na odzież,
obuwie, bieliznę i produkty żyw-
nościowe.

Po I wojnie światowej P. Mat-
ting rozpoczął studia na Wydzia-
le Odlewnictwa we wrocławskiej
Technische Hochschule. W 1927
r. zatrudniony został jako asystent
w tym instytucie i napisał pracę
doktorską z dziedziny techniki.
W latach 1928-1930 pracował w
Eisen und Stahlwerke Hoesch
AG w Dortmundzie. Nie jest zna-
na jego data śmierci.

Ostatni akapit nie jest praw-
dziwy, bowiem dotyczy zupełnie
innej osoby, ale o tym za chwilę.

Sukces: Wystawa Stulecia
Wróćmy do okresu urzędo-

wania Mattinga, w czasie które-
go przy okazji Wystawy Stulecia
zorganizowanej w 1913 r. w stu-
lecie zwycięskiej dla Prus i wojsk
sprzymierzonych Bitwy Naro-
dów pod Lipskiem, w której po-
konano napoleońską Armię Na-
rodów, otwarto Halę Stulecia
(Jahrhunderthalle). Obowiązują-
cym standardem było świętowa-
nie rocznicy wielkiej bitwy, jed-
nak liberalna rada miejska Wro-
cławia, w której niemal połowę
radnych stanowili socjaldemo-
kraci, nie chciała podporządko-
wać się zaleceniom dworu cesar-
skiego i czcić rocznicę bitwy.
Radni woleli przypomnieć pro-
klamację króla Prus Fryderyka
Wilhelma III (1770-1840) „Do
mojego ludu” (An mein Volk) z 17
marca 1813 r., w której panujący
od 1797 r. monarcha wzywał
podanych, „Prusaków i Niem-
ców”, do wspólnej wojny o wy-
zwolenie „spod obcych wład-
ców” i apelował o włączenie się
społeczeństwa do walki przeciw
Napoleonowi.3  Naprawdę jed-
nak odezwa ta została wydana
pod naciskiem pruskich libera-

Za dwa lata, 21 maja 2013
Wrocław będzie obchodził setną
rocznicę inauguracji Hali Stulecia,
zwanej też Halą Ludową. Wybu-
dowano ją z okazji Wystawy Stu-
lecia, a inaugurujące przemówie-
nie wygłosił urzędujący od roku
nadburmistrz Paul Matting. Bio-
grafia Mattinga, nadburmistrza
Wrocławia w latach 1912-1919,
świadczy o tym, na jakie trudno-
ści poznawcze napotyka historyk
i jaką mgłą tajemnicy okryte są
nieraz postaci sprzed niecałych
stu lat.

W wydanej w 2005 r. Encyklo-
pedii Wrocławia jako datę śmier-
ci Mattinga podano 1922 r. za
źródłem niemieckim.1  Redagując
w 2005 roku książkę Polanica
Zdrój wczoraj i dziś natknąłem się
na wzmiankę o wystąpieniu nie-
jakiego Mattinga, burmistrza w
stanie spoczynku na zebraniu
gminnym w 1930 r. w Altheide-
Bad (Polanicy-Zdroju), na którym
wprowadzono pierwszego eta-
towego naczelnika gminy, a tak-
że wspomnienie dr. Wolfharta
Untego o polanickim okresie
życia Mattinga i jego śmierci do-
piero w 1935 r. Powiadomiłem
wtedy Wydawnictwo Dolnoślą-
skie o dostrzeżonym błędzie. W
kolejnym wydaniu Encyklopedii
zostało to poprawione. Oto, co
jednak możemy przeczytać o
Mattingu w publikacji2  z 2007 r.:

Paul Matting (1912-1918).
Urodził się 2 lutego 1859 roku.
Podobnie jak jego poprzednicy na
tym stanowisku, ukończył studia
prawnicze w Berlinie. Karierę sa-
morządową rozpoczął w Gdańsku,
a w 1890 r. został zatrudniony jako
skarbnik miejski w Szczecinie.

Radni miejscy w Charloten-
burgu wybrali go w 1895 roku na
stanowisko nadburmistrza. Naj-
wyższy urząd we Wrocławiu
zaczął pełnić od 1912 roku. Jako
polityk konserwatywny nie mógł
się utrzymać na stanowisku w
czasie wydarzeń rewolucyjnych
i w 1918 r. został zmuszony do
ustąpienia z zajmowanego miej-
sca. Okres jego rządów obejmo-
wał czas I wojny światowej, kie-
dy to w mieście funkcjonował
zarząd komisaryczny. Admini-

Nadburmistrz Paul Matting
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r. ze stanowiska odszedł zasłużo-
ny Bender i nadburmistrzem
Wrocławia wybrano Paula Mat-
tinga. Nowy burmistrz urodził się
2 października 1859 w rodzinie
Hermana Mattinga, radcy ekono-
micznego i dzierżawcy w Kuno-
wicach (Cunersdorf) koło Krosna
Odrzańskiego i Augusty Krüger
z Gdańska-Wrzeszcza (może
stąd jego pierwsza praca w sa-
morządzie gdańskim). Ożenił się
z Angielką Bessie White (córką
Hamiltona White i Kate Po-
gson).7  Od 1895 r. pełnił obo-
wiązki drugiego burmistrza dwu-
stutysięcznego Charlottenburga,
a przejściowo w latach 1898-
1899 burmistrza8  tego wcześniej
rezydencyjnego, podberlińskiego
miasta, które dynamicznie rozwi-
jało się wokół pałacu pruskich
władców. Słynny Bahnhof Zoo,
Politechnika Berlińska (Technische
Hochschule) czy gmach Opery
Niemieckiej zostały zbudowane
właśnie w tym mieście, prze-
kształconym w 1920 r. w jedną z
centralnych dzielnic Wielkiego
Berlina.

Inauguracja Hali Stulecia na-
stąpiła 20 maja 1913 roku i był to
dzień największej chwały Paula
Mattinga. Książęca para przybyła
ze swej rezydencji, zamku ole-
śnickiego, otwartym samocho-
dem z płóciennym dachem,
punktualnie o godz. 11.9  Naj-
pierw 600-osobowy wrocławski
chór męski wykonał pieśń „Ich
bin ein Preusse” (Jestem Prusa-
kiem).10  Należy przy tym zauwa-
żyć, że pojęcie Prusaka ma dwa,
skrajnie odmienne znaczenia. W
Polsce ucisk pruskiego i niemiec-
kiego najeźdźcy oraz późniejsza
propaganda wyrobiły obrazy tę-
pego, wychowanego na drylu
żołdaka oraz biurokratycznego,
ślepo posłusznego urzędnika. Na
takie rozumienie tego pojęcia

można znaleźć długa listę przy-
kładów, choćby autentyczną po-
stać “Kapitana z Köpenick”. Jed-
nak dla wielu mieszkańców Prus
określenie “Prusak” było poję-
ciem pozytywnym, ukształtowa-
nym przez obecność wielu kul-
tur i religii, demokratyczne dąże-
nia “Wiosny Ludów” oraz tech-
niczną nowoczesność. Wielokul-
turowość brała się stąd, że już w
czasach Fryderyka II Prusy pro-
wadziły politykę tolerancji religij-
nej z uwagi na potrzebę rąk do
pracy: rzemieślników, rolników,
żołnierzy (co drugi pruski żoł-
nierz nie był wtedy Prusakiem).
W Prusach znajdowali więc
schronienie wygnani z Francji
hugenoci, osadnicy z Holandii (w
tym mennonici), szwajcarscy cu-
kiernicy, Czesi czy mocno obec-
ni w życiu kulturalnym i politycz-
nym zasymilowani Żydzi11 . W
przekonaniu liberalnych Niem-
ców rządząca krajem warstwa
junkiersko-militarna, na której
opierała się monarchia, hamowa-
ła rozwój kraju i społeczeń-
stwa.12

Po występie chóru nadbur-
mistrz wygłosił patriotyczne
przemówienie, w którym Halę
Stulecia nazwał “pomnikiem wy-
zwolenia ojczyzny i przestrogą
dla przyszłych pokoleń”. Prze-
mówienia Mattinga wysłuchało w
skupieniu ponad pięć tysięcy go-
ści, którzy mieli po raz pierwszy
okazję przekonać się, jak dosko-
nałą akustykę ma budowla, bo-
wiem słowa burmistrza słychać
było w każdym miejscu sali wi-
dowiskowej.13  Płyty korkowe
przytwierdzone do stropów peł-
niły rolę akustycznej wykładziny,
a w ramy 600 okien z drzewa
żelaznego wprawiono szyby z fil-
cowymi uszczelkami. Teraz na-
stępca tronu otworzył Wystawę
Stulecia. Dodajmy, że w latach

międzywojennych książę Fryde-
ryk Wilhelm, który idąc w ślady
ojca zrzekł się praw do tronu,
często przebywał w Oleśnicy we
wspomnianym już zamku, prze-
jętym niegdyś wraz z księstwem
oleśnickim przez hrabiego kłodz-
kiego Henryka I Starszego z
Podiebradów po wygaśnięciu
miejscowej linii Piastów. W XVI
w. potomkowie hrabiego grun-
townie przebudowali zamek,
budując nowe skrzydła oraz re-
nesansowe krużganki, nadające
dziedzińcowi reprezentacyjny
charakter.

Uroczystość uczczono wysta-
wieniem dramatu Gerharta
Hauptmanna o bitwie pod Lip-
skiem w reżyserii wybitnego ar-
tysty Maxa Reinhardta, Festspiel
im deutschen Reimen (Festiwal
niemieckich rymów). Sztuka za-
wierała krytykę wojny i miała wy-
dźwięk pacyfistyczny. Pokazywa-
ła także Napoleona – zwycięstwo
nad którym przecież świętowa-
no – jako burzyciela starego re-
żimu i twórcę wspólnej Europy.
Wybuchł skandal, po protestach
weteranów wojennych i nacisku
Berlina sztukę zdjęto z afisza.

Dla największej ówcześnie
betonowej hali świata największe
na świecie organy zaprojektował
ponad 80-letni słynny organ-
mistrz Wilhelm Sauer (1831-
1916) z Frankfurtu n/Odrą, a
zbudował je w rekordowym cza-
sie 10 miesięcy wywodzący się
również z rodziny budowniczych
organów Paul Walcker, który w
1910 r. przejął firmę Sauera. Kil-
ka miesięcy po przemówieniu
Mattinga, 24 września 1913 r.,
prof. Karl Straube (1873-1950),
koncertmistrz z kościoła św. To-

masza w Lipsku zagrał na instru-
mencie na 200 głosów i 15 133
piszczałek. Z pewnością również
i ten dzień był triumfem Paula
Mattinga. Wybór artysty nie był
przypadkowy – w tymże koście-
le, miejscu działalności i spoczyn-
ku Jana Sebastiana Bacha od 1889
r. funkcjonowały także organy
Sauera. Monumentalne 30-minu-
towe dzieło Maxa Regera zamó-
wione przez Wrocław specjalnie
na tę okazję Introduktion, Passa-
caglia und Fuge e-moll op. 127
dało możliwość zaprezentowania
wszystkich możliwości orga-
nów.14 15  Niektóre źródła podają,
że wykonano “Symfonię tysiąca”
Gustawa Mahlera. Ten utwór
również był wykonany na orga-
nach Hali Stulecia, raczej jednak
przy innej okazji, może na inau-
guracji po przebudowie w 1937 r.

Czas wojny
Jednak za niecały rok, w lipcu

1914 r. w dalekim Sarajewie Ser-
bowie mieli zastrzelić austro-
węgierskiego następcę tronu,
dając tym pretekst do wypowie-
dzenia wojny przez pewne sie-
bie i dyszące żądzą nowego po-
działu świata Niemcy. Ale jeszcze
przed Wystawą Stulecia, a już
dwa tygodnie po swojej nomina-
cji, nadburmistrz Matting otrzy-
mał list z dnia 14 października
1912 r. od nadprezydenta pro-
wincji śląskiej Hansa von Guen-
thera, dotyczący kwestii zaopa-
trzenia miasta w żywność na
wypadek wojny.16  Jeszcze w
1913 r. we Wrocławiu utworzo-
no Komitet Obrony, w skład któ-
rego oprócz nadburmistrza we-
szli: prezydent policji Heinrich
von Oppen (1869-1925), wkrót-

Hala Stulecia ok. 1913

Oddanie do u¿ytku Mostów Warszawskich (maj 1916)
(ze zbiorów Wratislaviae Amici - dolny.slask.org.pl)
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ce od 1916 prezydent policji ber-
lińskiej, przedstawiciele kolei,
szpitali i aptek, oficerowie,
urzędnik intendentury, 5 człon-
ków organizacji rolniczych, le-
karz okręgowy; w sumie 16 osób
zrzeszonych w 8 sekcjach.17

Podaje się, że już w połowie
lipca 1914 r. władzę w mieście
przejął gen. H.(Hugon?) Backme-
ister. Z całą pewnością chodzi tu
o ściągniętego z Berlina z zarzą-
du Niemieckiego Czerwonego
Krzyża generała piechoty Erne-
sta Augusta Maxa von Bacmeistra
(1853-1938, pisanego także
Backmeister), który jednak do-
piero 1 września 1914 r. został
mianowany głównodowodzącym
VI Korpusu. W skład Korpusu
wchodziły dolnośląskie i wielko-
polskie podstawowe związki tak-
tyczne, m.in. istniejąca w latach
1818-1919, a stacjonująca we
Wrocławiu 11. Dywizja Cesar-
stwa Niemieckiego. Pododdzia-
łem tejże dywizji była 21. Bryga-
da Piechoty w Świdnicy, w któ-
rej skład wchodził 38. Pułk Fizy-
lierów im. Feldmarszałka Hrabie-
go Moltkego (1. Śląski) z garni-
zonem w Kłodzku.

Organy samorządowe pod-
porządkowane zostały admini-
stracji wojskowej, a główną
troską nadburmistrza była ko-
nieczność zapewnienia aprowi-
zacji mieszkańcom miasta.
Wprowadzono wojenne przepi-
sy: nakazano opuszczenie twier-
dzy cudzoziemcom, zabroniono
wywożenia koni i środków ko-
munikacji, węgla i leków, ocen-
zurowano prasę i koresponden-
cję. Każde zebranie wymagało
akceptacji komendanta, obowią-
zywała godzina policyjna od 22
do 6. Rada Miejska nadal jednak
odbywała swoje posiedzenia,
choć podporządkowano ją woj-
skowej komendanturze. Do
mieszkańców miasta zwrócono
się o zachowanie spokoju.18

Kolejnym śladem Mattinga jest
jego obecność na uroczystości
oddania do użytku w maju 1916
r. Hindenburgbrücke, czyli dzisiej-
szych Mostów Warszawskich.
Pomimo wojny w latach 1914-
1916 zbudowano pięcioprzęsło-
wy żelbetowy most środkowy z
płyty łukowej i jednoprzęsłowy
most wschodni podwieszony na
dwóch łukach żelbetowych z żel-
betowymi wieszakami. Autorem
projektu mostu był Günther
Trauer (1925-1939) – wcześniej
projektant konstrukcji Hali Stu-
lecia, a później następca Alfreda

von Scholza (1850-1934) na sta-
nowisku architekta miejskiego.19

Na zachowanym zdjęciu pocho-
dzącym z bliżej nieokreślonego
czasopisma ilustrowanego nr 32
(prawdopodobnie z połowy
1916 roku) widać Paula Mattin-
ga (stoi tyłem, w środku w cylin-
drze) jako postawnego mężczy-
znę, stojącego wraz z von Schol-
zem, przez 30 lat pełniącym obo-
wiązki miejskiego radcy budow-
lanego, a kilka lat wcześniej pro-
jektantem konstrukcji Mostu
Grunwaldzkiego – naprzeciw in-
nych przedstawicieli władzy, któ-
rych dziś możemy lepiej ziden-
tyfikować, a z których zostali
wymienieni: tajny radca dr Adolf
Heilberg (1858-1936) – długolet-
ni radny, a w latach 1916-1918
przewodniczący Rady Wrocła-
wia, świeżo mianowany prezy-
dent policji dr Walther von Mi-
quel (1869-1945), Traugott
Achatz von Jagow (1865-1941) –
w latach 1916-1918 prezydent
rejencji wrocławskiej, wcześniej
prezydent policji w Berlinie (na
jego miejsce awansował jego po-
przednik we Wrocławiu – von
Oppen), wspomniany już gen.
Ernst von Bacmeister, dr Hans
Lauchlan von Guenther (1864-
1934) – nadprezydent prowincji
śląskiej w latach 1910-1919, gen.
Eduard von Paczenski u. Tenczin.
W owym czasie Śląsk był admi-
nistracyjnie prowincją wcho-
dzącą w skład Prus i podzieloną
na trzy rejencje ze stolicami w
Legnicy, Wrocławiu i Opolu.

Nastroje rewolucyjne, które
ukształtowały się pod wpływem
klęski i dużych strat wojennych,
miały znieść nie tylko konserwa-
tywnego nadburmistrza Wrocła-
wia, ale i wszystkich panujących
w Niemczech. Matting, wybrany
na dwunastoletnią kadencję, musiał
ustąpić w styczniu 1919 r. polity-
kowi Niemieckiej Partii Demo-
kratycznej (poprzedniczce FDP)
Ottonowi Wagnerowi (1877-
1962), pełniącemu ten urząd do
1933 r. Ciekawostka dla zwolen-
ników numerologii i ma to zwią-
zek z liczbą 7: Bender pełnił urząd
21 lat, Matting 7, a Wagner 14.

Syn – politycznie
zaangażowany
naukowiec

Wróćmy do zakwestionowa-
nego akapitu o metalurgicznej
pasji burmistrza, przecież praw-
nika z wykształcenia, który to
fragment naprawdę dotyczy
Aleksandra, syna P. Mattinga i

Bessie White. Aleksander Mat-
ting (1897 Charlottenburg – 1969
Hanower) do 1925 studiował
odlewnictwo na Politechnice
Wrocławskiej (Technische Hoch-
schule Breslau), gdzie później zo-
stał asystentem i w 1927 r. obro-
nił pracę doktorską na temat
metod oznaczania wapnia w
żużlach i cementach.

Później przeniósł się do Do-
rtmundu, gdzie został konstruk-
torem w żelazie i stali w firmie
Hoesch AG. W 1928 został bie-
głym w dziedzinie materiało-
znawstwa i technologii w inspek-
toracie technicznym elektrowni
w Düsseldorfie, a w l. 1932-1937
dodatkowo szefem Instytutu Ba-
dań Spawalnictwa przy Radzie
Kolejnictwa w Wittenberdze.20

Pozostał jednak wykładowcą Po-
litechniki Wrocławskiej i tutaj w
1935 r. habilitował się pracą pod
tytułem “Badania zginania i roz-
ciągania się stali spawanych”. W
tym samym roku zmarł w Pola-

nicy jego ojciec, Paul Matting, a
Aleksandra mianowano profeso-
rem i aż do 1969 dyrektorem In-
stytutu Inżynierii Materiałowej na
politechnice w Hanowerze (Le-
ibniz Universität Hannover).21  W
latach 1940-1943 był rektorem
tej politechniki. Było to niemoż-
liwe bez członkostwa (od 1933)
w NSDAP i aktywnego poparcia
jej polityki, przy konserwatyw-
nych poglądach ojca to raczej
oczywiste. W tym okresie został
sportretowany na obrazie Portret
w stroju rektora z odznaczeniami
nazistowskimi. Na niedatowanym
obrazie (około 1942 r.) A. Mat-
ting jest przedstawiony w czar-
nym płaszczu w białej koszuli i z
białą muszką, na szyi wisi złoty
łańcuch rektorski. Nastrój powa-
gi i godności wzmacniają widocz-
ne obok oznaki stanowiska aka-
demickiego, odznaczenia z
pierwszej wojny światowej oraz
swastyka i godło III Rzeszy (tzw.
gapy). Matting pokazany jest jako
mężczyzna, który z sukcesem
służył ojczyźnie w I wojnie świa-
towej, a teraz popiera reżim na-
zistowski, dzięki czemu mógł
zwieńczyć swą karierę jako rek-
tor. Służba dla armii i partii była
niezbędnym warunkiem “uzyska-
nia” kwalifikacji pedagogicznych
na uczelni wyższej w III Rzeszy.22

Twórcą obrazu jest Adolf Wissel
(1894-1973), jeden z czołowych
twórców sztuki nazistowskiej,
który w swoich dziełach prefe-
rował ujęcie realistyczne, w du-
chu akademizmu, pod znaczą-
cym jednak wpływem ekspresjo-
nizmu. Tematami jego prac były

Matting z ¿on¹ i synem Aleksandrem,
póŸniejszym profesorem

Paul Matting (w œrodku), z ¿on¹, synowie w drugim rzêdzie, drugi od lewej
Paul, pi¹ty Aleksander
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wyidealizowane sceny z życia kla-
sy robotniczej i chłopów III Rze-
szy. W 1945 portret został zdo-
byczą armii amerykańskiej, po
wojnie figurował w wykazie dzieł
sztuki, będących przedmiotem
restytucji do RFN.23  Przy okazji
warto wspomnieć innego pocho-
dzącego z Wrocławia rektora po-
litechniki w Hanowerze, mate-
matyka Ludwika Kieperta (6 paź-
dziernika 1846 Wrocław – 5
września 1934 Hanower). Kie-
pert, który zrobił maturę w gim-
nazjum Marii Magdaleny w 1865
r., podjął studia matematyczne na
uniwersytecie wrocławskim, ale
ukończył je już w Berlinie. Rek-
torem politechniki w Hanowerze
był w latach 1901–1904.

W czasie II wojny światowej
A. Matting zaangażował się w
prace badawcze na rzecz prze-
mysłu zbrojeniowego, m.in. przy
automatycznym spawaniu najno-
wocześniejszej klasy okrętów
podwodnych (U-Boot-Klasse
XXI) i produkcji rakiet V-2 (skrót
od Vergeltungswaffe 2, czyli “broń
odwetowa”). Po wojnie na kilka
lat (1950-1952) wyjechał do
Hiszpanii gen. Franco na wykła-
dy w Instytucie de la Soldatura
(Instytucie Spawalnictwa) w Ma-
drycie. Kiedy wrócił do Niemiec,
ponownie objął Instytut Inżynie-
rii Materiałowej politechniki w
Hanowerze; został także dyrek-
torem wydziału badań materia-
łowych w Instytucie Badawczym
Materiałów, Maszyn i Tworzyw
Sztucznych Dolnej Saksonii. Nie
stronił od nowoczesności, od
1961 był przewodniczącym ko-
misji ds. betatronu. A. Matting ma
w dorobku naukowym ponad
450 publikacji i odegrał znaczną
rolę w pracach badawczych z
zakresu rozwoju zgrzewania
elektrycznego oporowego, ba-
dań nieniszczących i fraktografii,
korozji spoin (spawania), pokry-
wania metalu powłokami typu
spray, czy powlekania elektrofo-
retycznego. Był członkiem wielu
towarzystw technicznych. Wyba-
czono mu polityczne zaangażo-
wanie i w 1968 r. odznaczono
Wielkim Krzyżem Zasługi Repu-
bliki Federalnej (Großes Bunde-
sverdienstkreuz).

Stabilizacja:
Altheide-Bad/Polanica

Z pierwszą żoną Paul Matting
miał dwóch synów, wspomniane-
go wyżej Aleksandra i Paula (na-
uczyciela). Po śmierci żony i
przejściu na emeryturę ożenił się

powtórnie, z Dorotą Kowal-
czewski24  i przeprowadził się do
najmłodszego śląskiego kurortu,
Altheide – Polanicy, która wkrót-
ce zmieniła nazwę na Altheide-
Bad. Uzdrowisko, po zakupie w
1904 r. przez innego wrocławia-
nina, śląskiego króla piwa, wła-
ściciela największego browaru
wschodnich Niemiec, Georga
Haasego, rozwijało się w błyska-
wicznym tempie. W 1905 r. od-
dano do użytku sanatorium
“Wielka Pieniawa”, w 1911 wy-
budowano pijalnię i salę koncer-
tową, w 1912 kościół katolicki, a
w 1915 ewangelicki Kościół Pa-
miątkowy Cesarza Fryderyka III,
syna Wilhelma I, a ojca cesarza
Wilhelma II. Fundatorami tego
ostatniego byli: Georg Haase (ten
także dołożył się wcześniej do
kościoła katolickiego) oraz człon-
kowie rodziny cesarza Frydery-
ka: księżna Karolina z Saksonii-
Meiningen (córka), cesarzowa
Augusta Wiktoria (synowa),
księżna Luiza Badeńska (siostra),
będąca też matką szwedzkiej
królowej Wiktorii i prababką
obecnego króla Szwecji. Dorota
Kowalczewski (1873–1953) mia-
ła starszą siostrę Marię i dwóch
braci – obydwu cenionych rzeź-
biarzy – Paula Ludwika (1865–
1910) i Karola (1876–1927).25

Obaj urodzili się w powiecie
gnieźnieńskim w Wielkopolsce,
pierwszy w Mielżynie, drugi w
Czerniejewie, z dużą pewnością
można więc przypuszczać, że
również i ona stamtąd pochodzi-
ła. Paul wcześnie umarł, prawdo-
podobnie jeszcze przed jej ślu-
bem z Mattingiem, Karol był
twórcą odsłoniętego w 1923 r.

Pomnika poległych strzelców gwar-
dii na Bassinplatz w Poczdamie.
Wykonane z brązu rzeźby obu
twórców są dziś często wysta-
wiane na aukcjach.

Oboje prowadzili w Polanicy
dość arystokratyczny tryb życia.
Paul Matting otworzył w Polani-
cy kancelarię notarialną. Wiele
umów, zawartych wówczas w
Polanicy, zostało poświadczo-
nych i opatrzonych jego podpi-
sem i pieczęcią.26  W kancelarii
krótko praktykował siostrzeniec
drugiej żony, syn jej starszej sio-
stry Marii, Gerhard Unte, który
po uzyskaniu wykształcenia
prawniczego przybył z Berlina do
Polanicy i został nawet współwła-
ścicielem kancelarii. Jego syn z ko-
lei, dr Wolfhart Unte (ur. 1938),
filolog klasyczny i emerytowany
dyrektor Biblioteki Wolnego Uni-
wersytetu Berlina, opisał w skró-
cie ten okres życia Mattinga.

Na zdjęciach, zachowanych w
zbiorze dr. Untego, widać ro-
dzinne obrazki: Matting z żoną,
z synami Aleksandrem i Paulem,
w otoczeniu rodziny. Jedno z
tych zdjęć, na którym Matting (w

Willa San Remo ok. 1935 r., na balkonie ¿ona Mattinga

Willa San Remo w 2011 r. fot. H.Grzybowski

Mattingowie w ogrodzie willi San Remo

Matting z ¿on¹ i synami,
Aleksander po lewej
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głębi) stoi z żoną na balkonie willi
San Remo, funkcjonowało nawet
jako popularna widokówka z Al-
theide.

Ostatnią udokumentowaną
obecnością P. Mattinga w życiu
publicznym było jego przemó-
wienie w niedzielę 16 lutego
1930 r. w czasie wprowadzenia
na urząd pierwszego etatowego
naczelnika gminy Altheide-Bad /
Polanicy-Zdroju, niejakiego Spa-
ka. Matting, który zabrał głos jako
ostatni, wskazał na trudności w
pracy dla dobra gminy i podkre-
ślił, jak niezwykle ważne jest, aby
osoba kierująca gminą cieszyła się
zaufaniem wszystkich jej obywa-
teli.27

Willa San Remo, na rogu ulic
Dębowej i Cichej, w której
mieszkał Matting, była później
własnością gminy ewangelickiej;
mieszkał tam m.in. ostatni ewan-
gelicki pastor Gerhard Scholz z
rodziną. Po II wojnie światowej
mieszkał tam pierwszy polski

burmistrz, Kazimierz Dąbrowski.
Dziś mieści się w niej Dom Księ-
ży Emerytów diecezji świdnic-
kiej. Przed Wielkanocą 2011 r, a
więc niedawno, zadzwoniłem z
życzeniami do liczącej 92 lata
Magdaleny Trapp, z d. Josef, któ-
rej można pozazdrościć spraw-
ności intelektualnej. Kiedy wspo-
mniałem o tekście o Mattingu,
usłyszałem ze zdumieniem:

– Dobrze pamiętam burmi-
strza Mattinga, mieszkał w willi
San Remo – jeszcze wtedy pisząc
do Polanicy wystarczało określić
nazwę budynku, każdy miał
własną, więc podawanie nazwy
ulic było zbędne – tam, gdzie
wcześniej mieszkał dr Schendel
(Alfred Schendel – lekarz uzdro-
wiskowy, autor artykułu “Rozwój
uzdrowiska Polanica-Zdrój” sy-
gnowanego A.S.). Magda Trapp
(rocznik 1919) jest prawdopo-
dobnie ostatnią żyjącą osobą,
która znała Mattinga.

Dziwne dzieje kamieni
nagrobnych

Paul Matting zmarł 22 wrze-
śnia 1935 r. i został pochowany
na cmentarzu ewangelickim w
Polanicy (przy wjeździe do Pola-
nicy od strony Kłodzka, w lasku
po lewej stronie, 200 m od E67).
Cmentarz ten został po wojnie
zdewastowany, a nagrobek Mat-
tinga leżał w ziemi. W sierpniu
2006 r. w czasie renowacji cmen-
tarza zachowany, lecz z ułama-
nym krzyżem, kamień nagrobny
Paula Mattinga został ustawiony
w głównej alei (pierwszy po le-
wej stronie). Na kamieniu wid-
nieje niemiecki napis, Oberbürger-
merster Paul Matting geb.
2.10.1859 gest. 22.9.1935, co po
polsku znaczy: Nadburmistrz
Paul Matting, ur. 2 października
(nie lutego) 1859, zm. 22 wrze-
śnia 1935 oraz drugie nazwisko:
Bessie Matting geb. 10.6.1899
gest. 8.4.1909). To pewna zagad-
ka... Tak brzmiało nazwisko jego
pierwszej angielskiej żony, lecz z
dat wynika, że prawdopodobnie
w ten sposób Matting zechciał
zachować wspomnienie o córce,
która mogła umrzeć w wieku
dziesięciu lat jeszcze w Charlot-
tenburgu. Co ciekawe, jest i ślad
jego drugiej żony – zachował się
kamień nagrobny (ostatni po pra-
wej stronie alei) Doroty Matting,
która jednak wkrótce po śmierci
męża przeniosła się do Berlina,
gdzie zmarła po wielu latach, 8
czerwca 1953 r. Po II wojnie
światowej niemożliwe było po-

chowanie jej w Polanicy obok
męża, jak sobie tego wcześniej
życzyli. Nie została ona więc
ostatecznie pochowana w Pola-
nicy (jak można by sądzić z napi-

su na kamieniu Dorothea Matting,
geb. Kowalczewski, *8.6.1873 – ),
lecz w Berlinie-Lichterfelde-West
na cmentarzu przy Moltkestras-
se.28

Wrocław po śmierci Mattinga
uczcił jego pamięć nazwą ulicy
(do 25 grudnia 1937 Ulicy nr
166). Mattingstrasse, obecnie ul.
Weigla (wcześniej Czerska), po-
łożona za południowym murem
dawnego cmentarza Świętego
Jana była wtedy zabudowana
ośmioma domami mieszkalnymi
z przewidywanym przedłuże-
niem do ul. Borowskiej,29 , choć
dziś kończy się na Spiskiej. Dwa
miesiące wcześniej, 25 paździer-
nika 1937 r., oddaloną o 700 m
Ulicę nr 189, leżąca na tej samej
wysokości po drugiej stronie ul.
Borowskiej, przemianowano na
Altheider Straße, dziś ul. Puszczy-
kowska, od pierwszej powojen-
nej nazwy Polanicy-Zdroju –
Puszczyków Zdrój. Miejsce, w

P. Matting z ¿on¹ w Szczawnie-Zdroju

Mattingowie na zimowym spacerze

Przewrócony nagrobek P. Mattinga – 2004 r., w g³êbi po prawej nagrobek
drugiej ¿ony

Nagrobek P. Mattinga w 2011

Napis na nagrobku Mattinga
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którym spoczywa były nadbur-
mistrz Wrocławia i jego najwięk-
szy sukces – Halę Stulecia dzieli
równe 100 kilometrów.

Zdjęcie Oddanie do użytku Mostów
Warszawskich (maj 1916) pochodzi

ze zbiorów Wratislaviae Amici -
dolny.slask.org.pl (za zgodą

administratora serwisu). Zdjęcia
nagrobków są autorstwa Eberharda

Scholza, Haimhausen, który również
dokonał obróbki zdjęć przedwojen-

nych ze zbiorów rodziny Unte
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66 Miêdzynarodowy
Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju

pod patronatem Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Najstarszy festiwal pianistycz-

ny na świecie rozpocznie się 5
sierpnia o godz. 20.00 recitalem
Ingolfa Wundera laureata II Kon-
kursu im. Fryderyka Chopina w
Warszawie (2010). W kolejnych
dniach wystąpią pozostali laure-
aci tego Konkursu: Yulianna
Avdeeva – I Nagroda, Lukas Ge-
niusas – II Nagroda ex aequo,
Daniil Trifonov – III Nagroda.
Udział wezmą też polscy uczest-
nicy Konkursu: Marcin Koziak i
Paweł Wakarecy – wyróżnienie.

Melomani oczekują z wielkim
zainteresowaniem występu Le-
onory Armellini. Dyrektor Arty-
styczny prof. Piotr Paleczny za-
prosił też laureatów konkursów
pianistycznych odbywających się
w tym roku: Im. Artura Rubin-
staina – Tel Aviv, Im. Ferenca Lisz-
ta – Utrecht, Im. Piotra Czajkow-
skiego w Moskwie. Wśród pozo-
stałych pianistów usłyszymy zna-

komitego Nikolaia Lugansky’ego.
Ciekawostką będzie maraton
7 sierpnia w godz. od 10.00 do
16.00 utwory Fryderyka Chopi-
na będzie grać Yukio
Yokoyama, który pobił re-
kord Guinessa w długości
grania na fortepianie.

Być może niektórzy
melomani pamiętają ze-
spół „Novi Singers” śpie-
wający utwory Chopina w
aranżacji na głos ludzki.
Obecnie lider tego zespo-
łu Waldemar Parzyński
pracuje z grupą studen-
tów Akademii Muzycznej
we Wrocławiu. Zespół
„Voice Factory” pod dy-
rekcją prof. Jolanty Szybal-
skiej – Matczak wykona
utwory F. Chopina w oprac.
W. Parzyńskiego w wie-
czornym koncercie (godz.
22.00) 10 sierpnia.

Do zapoznania się z pełnym
programem Festiwalu zaprasza-
my na www.chopin.festival.pl.
Aby zapewnić możliwość obej-

Nagrobek Doroty Matting

rzenia i wysłuchania koncertów
także tym, którzy nie zmieszczą
się w Dworku Chopina, plano-
wana jest transmisja na monitory.
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gen (1846-1862). Wiele tych za-
chwycających prac ilustrowało
przewodniki, opracowania oraz
wypełniało publikacje o charak-
terze albumowym.

Po II wojnie światowej od lat
50-tych ubiegłego stulecia pejzaż
tworzyli polscy plastycy Stefania
Flin, Detler, Vincent Gawron, T.
Mielżyński, Emil Kohut, Włady-
sław Kolbusz, Jerzy Symindejew,
Edyta Orlińska-Grabiec.

„Bo piękno jest wszędzie, lecz
objawia się w miłowaniu prze-
szłości”. Prace większości wyżej
wymienionych autorów były po-
kazywane na wystawach w
Dworku Chopina, Muzeum Pa-
piernictwa oraz w partnerskim
mieście w Republice Czeskiej
Novym Měste.

Każdy obiekt i zabytek jest
ściśle powiązany ze swoją epoką
i udziela nam o niej historycznych
informacji. Można go porównać
do zwierciadła, w którym ta epo-
ka znajduje odbicie: układy poli-
tyczno-społeczne, ideologia, sto-
pień wiedzy, sposób patrzenia i
widzenia świata. W zwierciadle

Ryszard Grzelakowski

650 LAT RYNKU W DUSZNIKACH ZDROJU
W ŒWIETLE REWITALIZACJI,
WSPOMNIENIA I REFLEKSJE

dziej znanych artystów, którzy
tworzyli piękno miasta i uzdro-
wiska. Dziesięć lat temu w 2002
roku na jubileusz 20-lecia istnie-
nia Towarzystwa Miłośników
Dusznik Zdroju, dało się zgroma-
dzić w archiwum stowarzyszenia
nazwiska wszystkich najważniej-
szych artystów i ich prace. Po-
wstały cztery albumy, pochodzą-
ce ze zbiorów Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu, Muzeum
Ziemi Kłodzkiej, Muzeum Ślą-
skiego w Görlitz, Ossolineum we
Wrocławiu, Muzeum w Nysie,
Muzeum Papiernictwa w Dusz-
nikach Zdroju oraz kolekcji pry-
watnych. Wśród prezentowa-
nych prac wyróżniają się rysun-
ki: J.J. Ditricha, V. Loeillota, T.
Koski, Roberta Bonera, J. Ride-
na, E. Knipla, W. Kristena, J. We-
bera, Antona Kolera, Eduarda
Trawendy, Alfreda Kleina, dr Au-
sta, Morgensterna, Otto Hartau-
Millera, Oskara von Herfurta, J.
Ditricha, Eugena Burkerta, J. Stil-
lera. Można te obrazy zobaczyć
w „Sudeten Album, 48 Anschich-
ten der Schlesiche ihrer Urgbun-

niecznie trzeba spojrzeć na ra-
tusz pochodzący z 1846 roku z
portalem z 1584 roku, ozdobio-
nego wizerunkiem patrona mia-
sta św. Piotra. Naziemna pięk-
ność w 2010 roku odmłodniała
po zmianie elewacji w rynku.
Trudno się dziwić, sąsiad, dom
Bractwa Strzeleckiego nr 5 młod-
szy o kilka stuleci czyni cuda. I
razem w pierzei jest im do twa-
rzy.

Najlepszą formą promocji
każdego miasta i rynku jest jego
architektura, szczególnie ta peł-
na uroku linii, form i stylu, a tak-
że ornamenty rzeźby wywołują-
ce dreszczyk emocji i zachwytu.
Architektura i artystyczne wyro-
by rąk ludzkich od najdawniej-
szych czasów fascynowały i pod-
niecały ludzką ciekawość. Tak
rozpowszechniona dziś turysty-
ka, łącząca się ze zwiedzaniem i
poznawaniem historii, ma swoje
początki już w starożytności.

We współczesnym rozumie-
niu datuje się od epoki Odrodze-
nia – humanistycznego zaintere-
sowania człowiekiem, jego prze-
szłością i wytworami. Dzieje pi-
śmiennictwa notują publikacje z
widokami miast niemal od naro-
dzin druku i książek. Już bowiem
w latach 1493-1494 wydana zo-
stała w Norymberdze sławna
„Kronika Świata” Hartmanna
Schedla z 650 drzeworytami
przedstawiającymi widoki miast
europejskich, a wśród nich Kra-
kowa i Wrocławia. Pierwsze wi-
doki Dusznik pochodzą z pierw-
szej połowy XVIII wieku, wyko-
nali je Bernard Werner i Otto
Pompejus. Kolejne powstały na
początku XIX stulecia, kiedy tu
zaistniało uzdrowisko, a więc w
latach 1802-05, w których za-
słynął ilustrator F.G. Endler, po
nim E. Hekert i cała plejada mi-
strzów rysunku, grafiki, litogra-
fii, drzeworytu, miedziorytu,
malarstwa i w końcu fotografii.

Obecna rewitalizacja rynku
miejskiego, przypadająca w 650
rocznicę jego wyznaczenia w
1361 roku, stała się dla mnie in-
spiracją przedstawienia najbar-

Duszniki Zdrój – miasto i
uzdrowisko leżące w zachodniej
części Ziemi Kłodzkiej – jest mia-
stem, które ma nie tylko niezwy-
kle malownicze położenie,
sławną przeszłość. zdumiewającą
ilość zabytków kultury material-
nej różnych epok i stylów, inte-
resującą teraźniejszość i pokusy
znanego uzdrowiska, ale jeszcze
coś więcej. Ma niepowtarzalną
atmosferę magicznego miasta,
osnutego zadziwiającymi histo-
riami, przemawiającymi do wraż-
liwego przybysza w najmniej
oczekiwanych momentach po-
znawania miasta i zdroju, a
zwłaszcza Starego Rynku. Pe-
wien poeta kiedyś powiedział, że
„tajemnica jest przepaścią, przy-
ciągającą swoją głębią naszą nie-
spokojną ciekawość”. A teraz
Szanowni Czytelnicy pozwólcie,
aby przynajmniej trochę uchylić
rąbka tajemnicy, zaspokoić na
chwilę ciekawość i wciągnąć w
nurt niektórych dawnych wyda-
rzeń związanych z ponad 650 let-
nią historią Rynku.

Najciekawsza historia zaczy-
na się na najbardziej znanym szla-
ku, którym podążać będziecie jak
zajrzyjcie do Dusznik Zdroju.
Tędy bowiem zmierzał do zajaz-
du „Pod Czarnym Niedźwie-
dziem” na nocleg król polski Jan
Kazimierz 17 sierpnia 1669 roku.
Później nocowali tu: książę feld-
marszałek Blücher 2 sierpnia
1816 r., wielki ks. Michał Pawło-
wicz 17 czerwca 1821 r., feld-
marszałek hrabia von Moltke 7
września 1886 r., feldmarszałek
hrabia von Gneissenau 13 czerw-
ca 1820 roku. Król Saksonii Gu-
staw August spał tu 12 lipca 1922
roku. Na rynku byli 29 czerwca
1813 roku król Pruski Fryderyk
Wilhelm III i 21 września 1815 r.
największy władca ówczesnej
Europy car Rosji Aleksander I. O
tych wydarzeniach słuchali, póź-
niejsi błogosławieni i święci ks.
Lichtenberg proboszcz kościoła
pw. św. Jadwigi w Berlinie (1916),
Edyta Stein 1911 r., ks. Karol
Wojtyła 1955 r. Było to w czasie
ich letnich odpoczynków. Ko-

Portret Friedricha Bernharda Wernra (1690-1776)
pierwszego rysownika Dusznik-Zdroju
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tym znajduje też swoje odbicie
indywidualność twórców, a nie-
jednokrotnie i człowiek, na któ-
rego zlecenie albo, za którego
sprawą dzieło powołane zostało
do życia. Istnieje bardzo wiele
dokumentów powstałych w celu
przekazania informacji. Należą
do nich np. ilustracje książkowe,
plakaty, grafika czy malarstwo
tego typu, które zastąpiono fo-
tografią. Pierwszym fotografem
w Dusznikach od końca lat sześć-
dziesiątych XIX wieku był Edu-
ard Roter, potem A. Scholz, wie-
le widokówek wykonało wydaw-
nictwo Scholca mającego zakład
fotograficzny w Dusznikach i
Kłodzku. Od początku XX wie-
ku spotkamy firmę Langnera
działającą w Dusznikach równo-
cześnie z Kleinerem. Obie firmy
funkcjonowały do 1944 roku i
połowy 1945 roku, a ich właści-
ciele byli ze sobą spokrewnieni.
Zakładów wydających dusznickie
widokówki spotkałem w swoich
zbiorach ponad czterdzieści w
całych Niemczech. Nic dziwne-
go, wszystko zaczęło się rozwi-
jać za sprawą kolei żelaznej łączą-
cej Wrocław z Kłodzkiem i
Szczytną w 1890 roku, następ-
nie w 1903 r. z Dusznikami i w
1905 z Kudową Zdrojem.

Od połowy lat 90-tych XIX
wieku i w pierwszej dekadzie XX
w. powstały nowe pensjonaty,
wille, sanatoria, obiekty poczty,
szpitala, sądu krajowego, elek-
trowni, gazowni, nowoczesnej
tkalni, powstanie trzech dzielnic

ten powstał w 1927 roku i mie-
ścił bank miejski. Pierwotny pro-
jekt przewidywał dwupiętrowy
podobny do stojącego obok.
Zwyciężyła opcja dr Geibla.
Nowy obiekt otrzymał sześć pię-
ter, z których dwa najwyższe
mają neorenesansowe kolumny.
Na czwartej kondygnacji zamiast
półkolumn występują trzy figury
alegoryczne, patrona miasta św.
Piotra, patronki lecznictwa wodą
Hygei i szlifierza kryształów, jako,
że ten rodzaj przemysłu przyno-
sił uzdrowisku sławę i korzyści
dla miasta. Te zmodernizowane
domy sto lat temu ciągle nadają
miastu zachwycającego uroku.
Szczególną uwagę należy po-
święcić kamienicy mieszczańskiej
Rynek 5. Powstała w połowie
XVII wieku. Należała zawsze do
Bractwa Strzeleckiego powstałe-
go w Dusznikach w 1530 roku.
Wcześniej była tam apteka po-
tem poczta, na planie miasta z
1737 roku widnieje jako baroko-
wy obiekt z ozdobną fasadą. Po
tragicznym pożarze miasta w lip-
cu 1844 roku cała pierzeja została
odnowiona w stylu neobaroku i
tak już zostało do dziś. Budynek
jest trzypiętrowy, posiada ka-
mienny portal i najpiękniejsze w
mieście drzwi płycinowe, warto
je zobaczyć będąc w Dusznikach.
A przyjechać należy, bo w Rynku
i najbliższej okolicy jest wiele
cennych i ciekawych rzeczy do
zobaczenia.

Plan miasta 1734 r.

Dusznicki rynek wraz z ratuszem, widok na pierzejê wschodni¹ i po³udniowo-zachodni¹, rys. W. Kolbusz, 1985 r.

mieszkaniowych: Wybickiego,
Zdrojowa, Sprzymierzonych.
Wszystkie te obiekty zostały
przedstawione na widokówkach
na potrzeby promocji miasta.
Liczni kuracjusze wysyłali je naj-
bliższym, aby pokazać całe pięk-

no zawarte na fotografii.
Motorem rozwoju i postę-
pu była zmiana pokolenio-
wa na stanowisku burmi-
strza mającego wizję nowo-
czesności. Tak jak w drugiej
połowie XIX wieku bur-
mistrz Paul Dengler dopro-
wadził na wysoki poziom
budownictwo, lecznictwo,
usługi, handel i turystykę –
dające otwartą drogę do
powstania ponad 15 hoteli
w mieście i zdroju. Te osią-
gnięcia sprzyjały otwarciu
się Dusznik na nowocze-
sność równo sto lat temu.
Nowy burmistrz dr Josef
Geibel postanowił wypro-
mować miasto poprzez
modernizację rynku. W cią-
gu dwóch dekad od 1910
do 1930 roku ta część mia-
sta zupełnie zmieniła swoje
oblicze poprzez podwyż-
szenie pięciu budynków, w
trzech pierzejach nawet o
kilka pięter. Przykładem jest
tu obiekt obecnego hotelu
„Sonata”, narożny dom
przy ul. Słowackiego, domy
vis a vis ratusza oraz budy-
nek, gdzie obecnie jest
Bank Spółdzielczy. Obiekt
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Monika Maciejczyk

ZAPACH RAJU. . .
Łagodny zmierzch wypełnia

się Pokojem Nocy. I tam gdzieś
w Ciemnościach zakwita Kwiat
Nieznany. . . Zakwita Tajemnicą.

I znów budzi się Świt, zielo-
nością i bujnością pierwszych
wiosennych traw.

Wypas. A po zachodzie, wie-
czorny udój krów. Ręce kobiece.
. . proste i uczciwe.

Wilgotne od mleka. Dźwięczy
skopek pełen białego i spienione-
go płynu. . . Zapach mleka. . .
Skrzypią drzwi obórki. Drewnia-
ki stukają na kamiennym dzie-
dzińcu. . . ułożonym z dużych,
nierównych głazów przyniesio-
nych z gór. Biała płócienna koszu-
la świeci w ciemności. Kobieta
lekko przechylona, niesie wiadro
ku domowi. Tam, gdzie za
oknem ciepłe lampy domu i ogień
na palenisku.

Ale, gdzie są mężczyźni! ! !
Czy piszą Historię Świata?

Moja Ziemia dwie ma Dusze.
Słyszę je gdy nadchodzi Maj.

Ta druga Dusza. . . Słyszysz?
Snuje się Pieśnią rzewną, wplata
w dymy ognisk, ściele aksamitną
miękkością pierwszej zieleni traw.
Brzęczy łańcuchami krów po-
wracających z pastwiska. Ciągną

godnością zmierzają ku domo-
stwom. . . chleb piec powszedni
i ciasta na niedzielę. . . strucle
słodkie. . . dzieciom.

Zapach Chleba. Zapach ciasta
roznoszący się na poddaszu, w
dziecięcej izbie, pośród belek sta-
rych, dębowych i lipowych koły-
sek. Pośród łóżek drewnianych
co jak statki na morzu nigdy nie
widzianym, płynęły wyobraźnią
w nieznane Przestrzenie.

. . . W Przyszłość. . . I któż
zna Przyszłość. I któż chciałby ją
znać? Któż miałby odwagę unieść
ją i wytrzymać. To brzemię żela-
zne. Brzemię Marsowe.

Lepiej odpłynąć w bezpieczną
Krainę Snu.

Hans, Hans nie dostałeś dzi-
siaj kolacji. . . nie pomogłeś Ma-
teczce skopków z mlekiem przy-
nieść. Zapach ciasta i ciekawość
bosych, różowych dziecięcych
stóp na skrzypiącej podłodze.
Woń wanilii i smażonych konfi-
tur. . . Od Mateczki z kuchni. A
za oknem drzewa kwitnące na
śluby przybrane. . . Zapach. . .
Zapach Raju.

Ale gdzież są mężczyźni? Azali
na kuflu piwa w gospodzie, siedzą
radząc nad mapami Świata?
Gdzie są mężczyźni! ! !

Moja Ziemia ma dwa Oblicza.
Gdy nadchodzi Maj, ożywa

Dusza tej Ziemi. Nie tylko ta
boleśnie zraniona wojną, roz-
paczliwie szukająca zapomnienia,
rozkrzyczana głosem pierwszych
osadników, wesoło nawołująca
Wielkiego Niepoznanego, ale też
ta uprzednia. . . Tajemnica Poko-
ju przerwanego wpół. . . Przy-
stanku Historii. Przystanku na
żądanie. Spowita mgłą Exodusu.
Dusza zamknięta w kamieniach,
które mówią.

Kamieniach na Szaniec. . . i w
kamieniach, które z pól zrodzo-
ne. . . Pierwej niźli ziarno złote i
chleb.

O, właśnie zapada Zmierzch
majowy. Zorze zachodu gasną
powoli łagodną poświatą. Skra-
da się mrok i wypełnia Przestrzeń
ciepłym Oddechem Ciemności i
Słowikami. Idą Matki z kościoła.
Spokojne i ufne. Pełne wiary i
nadziei, że jutro też wstanie
Dzień. Niosą książeczki do nabo-
żeństwa; miło skryte w dużych
spracowanych dłoniach. Dło-
niach, które natenczas miękkie i
ciepłe się stają. Idą Babunie w
czepkach koronkowych i suk-
niach sutych. . . i dziewczęta się
śmieją. Jak to dziewczęta. . . Mat-
ki, wolno, statecznie z należytą

je po ziemi, uderzając w wyrwy i
kamienie. Dźwięczy metaliczną,
sytną muzyką baniek na mleko.
Zapach mleka i potu. Dźwięk nie-
sie się przez pola i pastwiska,
łagodnie wypływa z chylącego się
ku zachodowi Dnia. . . ku Domo-
wi. . . Zapadający mrok przyjaź-
nie zapala Lampy Domu.

Mleczne krowy powracające
z pastwiska. Zmierzchy rozświe-
tlone bielą kwitnących sadów. . .
Oddech ziemi. . . Ten sam Od-
dech dla Obojga Narodów.

Krowy brzęczą łańcuchami. .
. Wymiona ich wezbrały mle-
kiem. . . gładkie i pękate.

Dziewczyny wesołe śmigają w
ucieczce chłopakom. A chłopcy
straszą, po krzakach przyczaje-
ni. I gromko wołają. . . nagle. . .
ni stąd, ni zowąd. Dziewczyny
piszczą i uciekają. Janku, Janku. .
. Boć to może i duchy, a i mąż
przyszły może jakowyś. .

Janku! To ty? Matki w domach
chleb pieką, Babunie w pierzyny
do snu układają dzieci.

Ale gdzie są mężczyźni? Gdzie
są mężczyźni? !!!

Czy radzą znów nad mapami
Świata. . .

A tam z pól śpiew z dala sły-
chać, porykiwanie bydła i rżenie
koni. I ku domom idą.

Domom co jeszcze w Serce
Ojcom i Dziadom nie zapadły, ino
oczom poznane, Młodym i dzie-
ciom co już tu zrodzone. Do-
mom Obcym, co to Wielką Tę-
sknotę wyzwolić potrafią za tym
co na Wschodzie ostało. Starczy
mgnienie Słońca, wiatr ciepły od
pola, zapach znajomy i już. . . łzy
się toczą Staruszkom po policz-
kach. . .

Domy Obce. . . może bogat-
sze? Lecz nie Tamte kochane, co
w Duszę korzeniami wrosły. A
Tu, Domy obce. Oswajane dzień
po dniu, pracą i życiem. Narodzi-
nami i umieraniem. I będą rosły
Tu dzieci jak młode drzewa. Za-
puszczą korzenie, pokochają.

A tylko gdzieniegdzie w sa-
dzie, wiatr niespodzianie w sta-
rej czereśni zaszeleści. . .

Tuż przy miedzy. . . murem
kamiennym w trudzie dawnym
usłanej. . . jako Szaniec Kamien-
ny. Na Kamieniu Kamień. Kamie-
nie, które mówią. . .
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EXKURZE DO OSVÌTIMI
Dne 1.6.2011 se 15 deváťáků

z naší školy zúčastnilo zájezdu do
Krakova a Osvětimi. Exkurze se
rovněž zúčastnili žáci z Macho-
va, z Nowe Rudy a z Ludwiko-
vic.

Nejprve jsme absolvovali
prohlídku Krakova. Děti i dospělí
byli okouzleni krásou bývalého
hlavního města Polska. Prohlédli
jsme si nejdůležitější památky.
Díky výkladu paní Teresy Bazaly
jsme si znovu uvědomili, jak úzce
spolu souvisí dějiny Česka a Pol-
ska.

Děti měly největší očekávání
od návštěvy Osvětimi. Prohlídka
na nás hluboce zapůsobila. Děti
spolužákům po návratu vyprávěly
o hrozných podmínkách, v
kterých byli především Židé v
koncentračních táborech
vězněni. Navázali jsme na učivo
dějepisu, které je v 9.ročníku
věnováno historii 20. století. Žáci
pak ve škole mluvili o tom, jak se
na vlastní oči přesvědčili o kru-
tosti 2. světové války.

Žáci na exkurzi oceňovali i to,
že si odnesli spoustu nových in-
formacích o našich severních so-
usedech – o Polsku, poznali
polské kluky a holky z Nowe
Rudy a Ludwikovic.

Děkujeme ZŠ Machov,
především pak panu učiteli Na-
wratovi, za zprostředkování
exkurze. Děkujeme paní Terese
Bazale z Nowe Rudy, která byla

hlavním organizátorem celé akce.
Náklady spojené s exkurzí byly
našim žákům částečně hrazeny z
rozpočtu Královehradeckého
kraje v rámci Programu imple-

mentace etické výchovy na
školách pro rok 2010-2011.

Mgr.Naděžda Dvořáková, zástupce
ředitele ZŠ Broumov, Hradební ulice

Romuald Piela

CHESTER SPRZEDAJE ZAMEK
Zdaniem wielu oburzonych

mieszkańców Gorzanowa, hrabia
Czesław Adamowicz nie znalazł
w zrujnowanym pałacu żadnych
skarbów i dlatego postanowił
sprzedać zabytek.

– On od samego początku mi
się nie podobał. Obiecywał cuda
na kiju, tylko że nic nie zrobił.
Wywiózł trochę gruzu i dach w
jednym miejscu folią załatał i tyle
– opowiada jeden z mieszkań-
ców Gorzanowa, który mieszka
w najbliższym sąsiedztwie zabyt-
kowego zamku.

– Chodził z jakimś detektorem,
czegoś chyba szukał. A na siebie
kazał mówić Chester – dodaje.

Jolanta Terlecka, była sołtys
Gorzanowa, też nie kryje obu-
rzenia. Nie rozumie skąd Ada-
mowicz wziął tak wygórowaną
cenę sprzedaży (1.950.000 zł).

– Moim zdaniem źle się stało,
że tego zamku nie kupił Andrzej

Sośnierz. On na pewno zacząłby
go remontować – ocenia Terlec-
ka. – Sośnierz był poważnie za-
interesowany naszym zabytkiem,
niestety natrafił na mur obojęt-
ności naszych władz – wspomi-
na była sołtys.

Czy ogłoszenie o sprzedaży
zamku oznacza, że przez kolej-
ne lata będzie popadał w ruinę?
Zdaniem Czesława Adamowicza
wcale tak nie
musi być.

– Dałem
ogłoszenie o
sprzedaży zam-
ku, ale nie ozna-
cza ono, że
chcę definityw-
nie z niego zre-
zygnować. Szu-
kam wspólni-
ków, inwesto-
rów, którzy ra-
zem ze mną

stworzyliby fundację i zaczęli
pozyskiwać pieniądze na remont
zabytku – wyjaśnia Adamowicz.

Hrabia winą za to, że poza
wywiezieniem gruzu i zabezpie-
czeniem części dachu nic więcej
nie zrobił, obarcza wałbrzyskie-
go konserwatora zabytków.
Twierdzi, że przez niego nie do-
stał dotacji na remont i zapowia-
da złożenie u ministra kultury

wniosku o likwidację tej instytucji.
– Jak pan Adamowicz miał dostać
dotacje, skoro jego wnioski nie
spełniały wymogów formalnych.
To były jakieś prośby o pieniądze
poparte odręcznymi, napisanymi
przez wnioskodawcę kosztory-
sami – ripostuje Barbara Obelin-
da, szefowa wałbrzyskiego od-
działu Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków.
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RADKÓW
Radków położony w malow-

niczym miejscu, u wrót doliny
Pośny, przyciąga przede wszyst-
kim przyrodą i zabytkami, które
przenoszą nas w tajemniczy, ale
jakże przepiękny świat historii.
Wiele jest także terenów spor-
towo-rekreacyjnych, kuszących
zwłaszcza bogata ofertą wypo-
czynkową. W Radkowie nie moż-
na się bowiem nudzić. Są kajaki i
rowery wodne, kwitnie turysty-
ka piesza i rowerowa, można
wędkować i uprawiać wspinacz-
kę górską. Radków wzmianko-
wany był już w 1290 roku jako
Wünschelburg a prawa miejskie
uzyskał około roku 1320. Miasto
było ośrodkiem produkcji rze-
mieślniczej, świadczą o tym wy-
stępujące tutaj w XIV wieku ławy
chlebowe, mięsne i obuwnicze.
W Radkowie było też młynarstwo,
piwowarstwo i sukiennictwo.

Gmina Radków leży w pół-
nocno-zachodniej części powia-
tu kłodzkiego na pograniczu pol-
sko-czeskim. Zajmuje po-
wierzchnię 140 km2 (13 991 ha),
a zamieszkuje ją 9533 mieszkań-
ców. Przez Gminę przepływają
niewielkie rzeczki: Pośna, Ce-
dron i Ścinawka. Malowniczo
położona, zajmuje niewątpliwie
wyjątkowe miejsce w paśmie
Gór Stołowych. W skład gminy
wchodzi miasto Radków oraz 12
wsi: Gajów, Karłów, Pasterka,
Ratno Dolne, Ratno Górne, Rasz-
ków, Suszyna, Ścinawka Dolna,
Ścinawka Górna, Ścinawka Śred-
nia, Tłumaczów, Wambierzyce.
Przyjemne i pożyteczne spędze-
nie wolnych chwil zarówno tu-
rystom pieszym jak i zmotoryzo-
wanym oferują wszystkie miej-
scowości Gminy Radków.

zahájena těžba pískovce, jehož
vydobytí se po zprovoznění žele-
zniční trati v roce 1903 mno-
hokrát zvýšilo.

Obec Radkow se rozkládá na
ploše 140 km2 a má 9680 obyva-
tel (stav k r. 2009). Obec se
skládá z města Radkow a 12
okolních vesniček: Gajow, Kar-
low, Pasterka, Ratno Dolne, Rat-
no Gorne, Raszkow, Suszyna,
Scinawka Dolna, Scinawka Gor-
na, Scinawka Srednia, Tluma-
czow, Wambierzyce (Vam-
beřice). Obec z velké části leží
na území Národního parku Sto-
lové hory. Toto místo je tedy ve-
lice atraktivní jak pro milovníky
živé, tak i neživé přírody. Jsou tu
výborné podmínky pro pěstování
pěší turistiky, cykloturistiky,
běžeckého lyžování, horolezectví
a jiných extrémních sportů. Záro-
veň blízkost stejně atraktivních
obcí na druhé straně hranice
(např. Teplice nad Metují, Police
nad Metují, Broumov) výrazně
rozšiřuje nabídku turistických
atrakcí Radkowa.

Poslední dobou město a obec
rozšiřují svůj průmyslově-
zemědělský charakter o turi-
stické možnosti. S ohledem na
svou polohu tato turistická orien-
tace je bezesporu zárukou
dalšího rozvoje celého okolí.

Na trase z Radkowa do Šan-
ghaje (počítaje vzdušnou čarou)
je možné umístit 25 160 000 fot-
balových míčů.

masa a bot pocházející z 14. sto-
letí. Vyvíjelo se zde také
mlynářství, pivovarnictví a souke-
nictví. Na přelomu 14. a 15. sto-
letí se vytvořil konečný vzhled
Radkowa, který se do dnešního
dne příliš nezměnil.

Války, které proběhly v 17. a
18. století, způsobily pokles
významnosti tohoto města. K
výraznému hospodářskému
oživení došlo až ke konci 19. sto-
letí, když byly otevřeny tkalco-
vské dílny. V roce 1895 pak byla

nad Wislou a srdečné lidi, kteří
ve své každodennosti nacházejí
hluboký smysl života.

Město Radkow leží v seve-
rozápadní části okresu Kladsko u
česko-polských hranic. Patří k
nejstarším městům Kladska a
Dolního Slezska. První zmínka o
něm pochází z roku 1290,
městské právo pak získal v roce
1320. Toto malé městečko bylo
po staletí centrem řemeslné
výroby, o čemž svědčí i krámky
přizpůsobené k prodeji chleba,

Obec a město
Říká se, že český spisovatel a

jeden z nejgeniálnějších tvůrců
20. století Bohumil Hrabal, když
seděl v Radkowě na náměstí u
radkowské „Horské perly”, o
tomto městečku prohlásil to
stejné, co napsal o svém Nym-
burku, že je to městečko, ve
kterém se zastavil čas. V Rad-
kowě totiž najdeme inspiraci sta-
letou architekturou, pomalé slu-
neční světlo, které svítí také ve
městech Sandomierz a Kazimierz
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VAMBEØICE
šímu majiteli vesnice. Osterberg
se totiž rozhodl zde vytvořit ko-
pii Jeruzaléma z doby evangelia.

Nad cestami, které vedou do
centra, stojí 17 bran a v údolí teče
potok zvaný Cedron. Nad malým
náměstíčkem se tyčí slavná Vam-
beřická bazilika. Vesnice je obklo-
pena kalvárií vytvořenou na
vršcích s biblickými jmény Tábor,
Sión, Oreb a Olivetská. Kalvárie
se skládá z více než 100 kaplí a
kapliček, najdeme zde rovněž
poustevnu a v centru vesnice je-
den z největších pohyblivých
betlému v regionu.

Občané Radkowa tvoří
0,0001424 celé populace, která
v současnosti žije na naší planetě.

Svatyně sv. Marie, cíl tisíce
poutníků, dolnoslezský Jeru-
zalém, dolnoslezská Czestocho-
wa – to jsou jen některé z
přídomků Vambeřic, malé ve-
sničky nacházející se v obci Rad-
kow na území Kladska. Architek-
tonická idea rekonstrukce Jeru-
zaléma doby Ježíše Naza-
retského, svaté a magické místo.

Malá vesnička ležící na trase z
Kladska do Radkowa má výrazně
městský charakter. První zmínka
pochází z roku 1263 a hovoří se
v ní o zde existující dřevěné ka-
pli. Za současnou podobu Vam-
beřice vděčí náboženskému za-
ujetí Daniele Paschasiuse von
Osterberg (1634-1711), někdej-

Wambierzyce
(niem. Albendorf) - niewielka
wieś o zabudowie przypomina-
jacej miasteczko zwana Śląskim
Jeruzalem. Ważny ośrodek piel-
grzymkowy i turystyczny. Obec-
na polska nazwa została nadana
po II wojnie światowej i pocho-
dzi od czeskiej nazwy miejsco-
wości Vambeřice, nadanej przez
pielgrzymów z Czech i Moraw.
Powstanie w tym miejscu sank-
tuarium maryjnego zwiazane jest
z XII. wiecznym przekazem ja-
koby niewidomy Jan z Ratna w
tym miejscy odzyskał wzrok, a
jego oczom ukazała się postać
Matki Bożej. Wambierzyce to
ważne sanktuarium maryjne na
Dolnym Śląsku. Znajduje się tu
kościół Nawiedzenia Najświęt-
szej Marii Panny z początku XVII
wieku, wybudowany w miejscu
drewnianej kaplicy z 1263, o cie-
kawej barokowej architekturze
(krużganki dookoła owalnej
nawy, 11 kaplic). We wnętrzu
wykonana z drewna lipowego fi-
gurka Matki Boskiej Królowej
Rodzin, datowana na XIV wiek
(inne źródła XIII wiek) ukorono-
wana w 1980 roku . W 1936 ko-
ściołowi nadano tytuł bazyliki

mniejszej. Kościół góruje nad nie-
wielkim rynkiem, z którego pro-
wadzi do niego 57 schodów o
symbolicznym znaczeniu: 9 (licz-
ba chórów anielskich) + 33 (wiek
Chrystusa w chwili ukrzyżowa-
nia) + 15 (wiek Marii w chwili
poczęcia Chrystusa). Ponadto z
inicjatywy Daniela Osterberga -
w tym czasie właściciela Wam-
bierzyc - od końca XVII do XIX
wieku powstała tu kalwaria z
około 100 kaplicami i kapliczka-
mi oraz 12 bramami. Płynący
przez wieś strumień nosi nazwę
Cedron, nazwy okolicznych
wzgórz nawiązują do tematyki
biblijnej (Tabor, Syjon, Horeb itp).
Odnosi się to w swojej symboli-
ce do Jerozolimy z czasów, kie-
dy żył Chrystus i sprawia, że miej-
scowość, będąc od XII wieku
ośrodkiem kultu maryjnego, jest
odwiedzana przez liczne piel-
grzymki oraz turystów. Poza Ba-
zyliką w Wambierzycach warto
zobaczyć ruchomą szopka z
1882 roku z ponad 800 figurka-
mi, wykonaną przez miejscowe-
go zegarmistrza Longinusa Wit-
tiga, muzeum regionalne z mini
zoo, a także jedną z największych
na dolnym śląsku kalwarii.
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coś z Twoich klimatów – czyli
sztukę pt. „Bibliopatia”- belgij-
skiego autora Thierry`go De-
braux`a, czytaną przez trójkę
autorów w cyklu „teatr przez
stole”. Rzecz lekko złośliwa i nie-
co prześmiewcza a także auto-
biograficzna. O ojcu zbieraczu
książek, który się zaprzedał swo-
jej bibliotece. Nie tylko nie miał
czasu kochać syna, nie zauważył
nawet, kiedy opuściła go żona,
całą istotą tonąc w starodawnym
księgozbiorze. Uważał, że książ-
ka to część wszechświata, która
zaprasza nas do podróży. Syn
rzadko odwiedzał ojca, wtedy
powtarzał – „a ty cały czas bu-
twiejesz w tych papierzyskach”.
Niesamowita jest obecność
dziewczyny w bibliotece, którą
ojciec zatrudnił w nadziei, że za-
razi ją swoją pasją. Miał przy tym
dar ujawniania zawartości książek
po zapachach. „Zapach geniusza
jest charakterystyczny, łapie za
gardło i upaja”. Według ojca Pro-
ust pachnie wanilią, Rabelais –
borowikami, Baudelaire – so-
snową żywicą, a Nietsche nie
pachnie niczym. Jedna, jedyna
książka, której nie może dotknąć,
może przyprawić o zawrót gło-
wy. Dwie godziny minęły mi jak
mgnienie, trzeba było sprostać
finezyjnej prozie, która odsłania-
ła zakamarki trzech ludzkich
dusz, które nie mogą się poro-
zumieć. Tyle o Twoich klimatach,
do Miłosza, mam nadzieję wró-
cimy przy spotkaniu w „Cynamo-
nowej”, na co czekam z niecier-
pliwością.

Maja

LISTY Z K£ODZK¥ RÓ¯¥ W TLE
Listy z KŁODZKĄ RÓŻĄ W tle to cykl felietonów, którym nadano formę listów. Autorki – Maja Dierżyńska i Anna Chlebicka-Gałczyńska
chcą przywołać dawne, ale nie mniej ważne historie z kulturalno-artystycznego życia ziemi kłodzkiej. Wspominają ludzi, których obecność
wyraziście zaznaczyła się w pejzażu literackim miasta. Konfrontują tamten czas ze współczesnymi trendami w kulturze i sztuce.

skie społeczeństwo mogło
zobaczyć fotografię swoje-
go wielkiego poety i usły-
szeć, że jego dzieła będą
wydane w Polsce” - ( Jerzy
Kwiatkowski, Przekrój,
1980).

Katastrofizm, wizjoner-
stwo i poszukiwanie no-
wych dróg znaczyły jego
przed i tuż powojenne
utwory wsłuchane jak gdy-
by w nadchodzący kata-
klizm. Z jego świetnych ese-
jów nie mogę nic zacyto-
wać, bo mam je w Kłodzku.
Z zachwytem czytałam
„Dolinę Issy”, gdzie przyro-
da współtworzy pejzaż pisarza.
Wychowałam się w ogrodzie
matki, wszystko w dzieciństwie
było niewiadome, czuliśmy jed-
nak, że może jakoś przetrwamy,
dlatego bliskie mi są niektóre
wątki. Kiedy serdeczna przyja-
ciółka znalazła mi pracę w sto-
łecznym BWA, nie mogłam się
zdecydować. W latach 70-tych
samochodów nie było tyle, ale
wyjście z Dworca Centralnego w
przejście podziemne i ten ryk uli-
cy, przy wydostawaniu się na
górę, to za trudne doświadcze-
nie. Wolę, jak wiesz słuchać szep-
tu motyli na łące vis a vis ul. Ro-
dzinnej. A wielka literatura przy-
chodzi do tego, kto jej potrze-
buje (wspominałyśmy niedawno
M. Fostowicza).

 Najważniejsza w twórczości
Cz. Miłosza jest refleksja pobu-
dzająca do myślenia. Jest w nim
także potrzeba duchowości –
ciemnej mrocznej głębokiej jak
gęsty, wileński las. A jego misty-
cyzm daleki od taniej symboliki
jest drążący do końca. Nie dar-
mo Jerzy Illg nazwał Miłosza „tro-
picielem istotności”. To nie jest
ucieczka od rzeczywistości, ale
szukanie głębiej…, w jej głębiach
i za to właśnie kocham Miłosza.
W poszukiwaniu prawdy o świe-
cie dotarł do Biblii i stał się jej tłu-
maczem. Przyznał nawet, że na-
reszcie odnalazł swoje powoła-
nie. To imponujące doświadcze-
nie, czuję, że mogę mu zaufać
jako artyście.

W Sopocie chciałam zajrzeć
na wieczór muzyczny w „Dwor-
ku Sierakowskich” i trafiłam na

dopodobnie bym nie potrafił i nie
ciągnęliby mnie tak wszędzie za
sutannę: Chodź zostań z nami”.
Dlatego ściągnęły dla Niego do
Rzymu ponad 2 miliony ludzi z
wszystkich stron świata, bo Pa-
pież jak mało kto umiał rozdawać
miłość.

A niektórzy artyści… ile za-
biegów, gier prowokacji używają,
by zawojować publiczność - z
mizernym często skutkiem.

Szukając dalej w poezji…,
strofy Mickiewicza tak łatwo
muzycznie, z taką szczodrością
wpadały w ucho, że dotąd słyszę
oba koncerty – Wojskiego i Jan-
kiela, których nauczyłam się w
gimnazjum. Bez precedensu w
historii jest ton romantyczny,
jego ważnych patriotycznych
utworów, o czym wręcz pisać nie
wypada, tak wrosły w naszą świa-
domość.

Zderzenie z metafizyką „Łąki”
Leśmiana to olśnienie faktem, co
może zrobić poeta z pozornie
oczywistego tematu. Trzy moje
wystawy fotograficzne poświęci-
łam żywiołowi łąki, chcąc zbliżyć
się trochę do klimatu. A wiersze
A. Zelenay, choćby ich fragmen-
ty… „ze złotych tkanek dnia… z
gwiaździstych włókien nocy”….,
czy nie przypominają Ci czegoś?
W latach, kiedy zapraszałam ma-
larzy do wystaw metaforycznych
często wychodziło na jaw, że oni
także piszą wiersze. W sztuce
obecnej prawie wszystko jest grą
rozmaitych rzeczywistości, jest
też spotkaniem naszych psycho-
logicznych wyborów, zatracił się
jednak jakiś określony styl, ale
wcale nie przeszkadza mi buszo-
wać od czasu do czasu w tym
gąszczu. Poezja T. Różewicza i
Cz. Miłosza to fundamentalne
doświadczenie - nam współcze-
sne. Tomik T. Różewicza - „Nie-
pokój” mam jeszcze z czasów
studenckich, po spotkaniu w po-
znańskim klubie „Nurt” ( lata 60-
te). Wiele pisano o autorze,
choćby z racji wystawianych dra-
matów. O Cz. Miłoszu nikt przez
lata nie wiedział, skończyłam stu-
dia i nie wiedziałam o jego istnie-
niu, w kuluarach Kłodzkiej Wio-
sny Poetyckiej usłyszałam o Mi-
łoszu po raz pierwszy. „Trzeba
było Nagrody Nobla, żeby pol-

Aniu
Pozwolisz, że będzie to tylko

dopisek do listu poprzedniego, w
ostatnim nie zdołałam wyczerpać
Twoich pytań. Ponadto zostałam
po świętach w Sopocie, jeszcze
kilka dni maja u rodziny i po raz
pierwszy od lat nie miałam nic do
roboty. Piszesz, że w roku po-
święconym Tadeuszowi Różewi-
czowi i Czesławowi Miłoszowi –
„będzie się działo”. Liczę na to,
choć ważna jest dla mnie nie tyl-
ko poezja XX w. Wielu polskich
poetów wydała polska kultura,
ale trzymamy z tymi, z którymi
rezonuje nasza podświadomość,
jak ktoś to trafnie określił. Bar-
dzo, bardzo lubię Jana z Czarno-
lasu Kochanowskiego. Żeby za-
cytować Ci coś, szukałam w bi-
bliotece rodzinnej brata. Natra-
fiłam na „Rzeczpospolitą Obojga
Narodów” P. Jasienicy i zostałam
postrzelona… Nie lubiłam histo-
rii – choć ojciec mój był history-
kiem – bo to czas wojen, okru-
cieństw, zbrodni tudzież mega-
lomanii polityków. Ale te eseje,
jak chce pisarz zawierają „ton
osobisty, bezpośrednie jak naj-
mocniejsze zaangażowanie się
autora przemawiającego wprost
i na własną odpowiedzialność”
Grubaśny tom budzi szacunek dla
ilości zgromadzonego materiału.
Z lubością czytam cytowane w
staropolszczyźnie dokumenty,
będące świadkami historii… Po-
goda, jak wiesz straszna, w
Kłodzku ponoć w maju śnieg,
który tak lubisz, tu bezceremo-
nialne zimno od 3 – 8 stopni C,
więc zagłębiam się w przeszłość.

Obejrzałam beatyfikację Jana
Pawła II i znalazłam w księgozbio-
rze bratowej Jego „Autobiogra-
fię”. Co za cudowny jasny styl,
bez metafor, tylko objaśnienia
drogi życia, żeby wszyscy zrozu-
mieli. Wzruszam się, gdy czytam
– „drogie dzieci (…). Pragnę po-
wtórzyć to, o czym same dobrze
wiecie. Papież was bardzo ko-
cha” A strona dalej – „Bardzo lu-
bię obserwować wschodzące
słońce. Każdy człowiek, każde
dziecko jest słońcem, które
wschodzi”. I kilka stron dalej –
„Gdybym nie nauczył się, co to
znaczy być młodym, jakie to
piękne i jakie to trudne, to praw-
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Henryk Hnatiuk

LWOWIANIN W MIEROSZOWIE…

W galerii Mieroszowskiego
Centrum Kultury w Mieroszowie
możemy oglądać wystawę „Eks-
libris i małe formy graficzne” ar-
tysty plastyka Jurija Syczowa-Hla-
zuna ze Lwowa na Ukrainie.
Wernisażem wystawy 3 czerwca
2011 r. zainaugurowano obchody
XXXVI Dni Mieroszowa, a zor-
ganizowana została przez Polsko-
Czeski Klub Artystyczny „ART.
STUDIO” we współpracy z Mie-
roszowskim Centrum Kultury.

Jurij Syczow – Hlazun to Malarz i
grafik urodzony 10 maja 1957
roku we Lwowie na Ukrainie.
Absolwent Lwowskiej Akademii
Sztuk Pięknych – studiował pod
kierunkiem profesorów M. Pa-
dowskiego, T. Maksysko i D.
Dowbuszyńskiego. Posiada
wszechstronne zainteresowania
i uzdolnienia artystyczne, dlate-
go też nie ogranicza się do jed-
nego stylu i kierunku w malar-
stwie, maniery lub techniki. Mi-

strzostwo „pędzla” osiąga z wła-
snej duszy, inpsiracji i z pracy dla
konkretnego odbiorcy. Maluje
krajobrazy, martwe natury, por-
trety. Tworzy ekslibrisy i małe
formy graficzne w tradycyjnej
XVI-wiecznej technice akwafor-
ty. Doskonały warsztat, wnikli-
wość obserwacji modela i natu-
ry, wyjątkowa umiejętność do-
strzegania chwili godnej przenie-
sienia na papier, dar ujmowania
tematu w indywidualny i niepo-
wtarzalny sposób, ogromna
wrażliwość sprawiają, że trudno
jest się oderwać od prac Jurija.

Prace Jurija znajdują się w insty-
tucjach oraz prywatnych zbio-
rach Ukrainy, Rosji, Polski, Au-
strii, Francji, Australii, Kanady,
Izraela oraz na Węgrzech. Jest
uczestnikiem wielu plenerów ar-
tystycznych, w tym organizowa-
nych przez Polsko-Czeski Klub
Artystyczny „ART.STUDIO” w
ramach Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej w latach
2006-2009.

Wystawę można oglądać do
24 czerwca 2011 r. od ponie-
działku do piątku w godzinach od
10:00 do 19:00. Wstęp wolny.

Jurij Syczow-Hlazun
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W dniach od 30. 05. 2011 r.
do 4. 06. 2011 r. odbył się XVIII
Międzynarodowy Plener Malar-
ski w Bielawie pod nazwą: „Ar-
chitektura Bielawy związana z
przemysłem włókienniczym”.

Uczestnikami pleneru byli
malarze z Czech, Ukrainy, Nie-
miec i Polski: Eva Sinkmanova z
Novej Paki, Jarmila Smetana z
Jesennu, Vera Kopecka z Krynic,
Margita Nedomlelova z Jicina,
Danuta Rawicka z Wałbrzycha,
Jan Smetana z Jesennu, Holger
Lehfeld z Norymbergii, Jurij Hla-
zun ze Lwowa, Jiri Kollert z Polic
nad Metuji, Edward Kostka z
Wrocławia i Andrzej Niżewski z
Boguszowa Gorc.

Celem pleneru było między
innymi poznanie obiektów zwią-
zanych z przemysłem włókienni-
czym i utrwalenie ich na płótnie
oraz doskonalenie warsztatu z
zakresu malarstwa poprzez wy-
mianę własnych doświadczeń.

W pierwszym dniu pobytu
uczestnicy pleneru malarskiego
zwiedzili miasto i wybrali atrak-
cyjne miejsca do malowania. Była
to fascynująca wędrówka po ca-
łym mieście. Zaczęły powstawać
szkice i pierwsze prace olejne. W
trakcie trwania pleneru malarze
uczestniczyli w spotkaniu z pisa-
rzem i podróżnikiem Leszkiem
Szczasnym, który oprócz opo-
wieści o swoich podróżach za-

Ewa Glura

MALARZE W BIELAWIE
prezentował książkę pt. „Świat
na wyciągnięcie ręki”. Spotkanie
to odbyło się w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Bielawie.

Ponadto, w „Małej Galerii”
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy
odbył się wernisaż wystawy ma-
larskiej pana Edwarda Kostki.
Autor prac użył różnych technik
malarstwa, tj. malarstwo olejne,
akwarele i własną technikę mie-
szaną. Prezentowane na wysta-
wie obrazy były imponujące, na-

Malarze i uczestnicy wernisa¿u

malowane z wielką precyzją i
kunsztem. Przedstawiały głównie
przyrodę jak i pejzaże z plene-
rów malarskich. Wernisaż
uświetnił występ chóru MOKiS
„Czerwona Jarzębina” pod kie-
runkiem Anny Rataj oraz recyto-
wane wiersze pana Stanisława
Wojnara. Była to wspaniała uczta
dla oka i ducha.

W ramach XXXIV Dni Biela-
wy malarze uczestniczyli w kon-
cercie muzyki kameralnej w wy-

konaniu Wałbrzyskiego Kwarte-
tu Smyczkowego. Koncert odbył
się w kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP.

Malarze na płótnach utrwalili
bielawską architekturę wraz z
otaczającym nas malowniczym
krajobrazem. Obrazy, które po-
wstały oczarują każdego człowie-
ka wrażliwego na piękno.

Plener zakończył się wystawą
poplenerową w holu hotelu „Pod
Wielką Sową”.
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MUZEUM ZIEMI K£ODZKIEJ ZAPRASZA
1 czerwca 2011 r., godz. 11.00
Z okazji Dnia Dziecka, zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzi-

cami i opiekunami na pokaz specjalnie przygotowanej wystawy za-
bawek historycznych pt. „Zabawki naszych dziadków”. Misie, sa-
mochodziki, lalki i wiele innych przedmiotów przeniosą również
dorosłych w niezapomniany świat dzieciństwa. W trakcie spotkania
dodatkowo odbędą się warsztaty plastyczne, na które zapisy przyj-
muje Dział Naukowo-Oświatowy.

11 czerwca (sobota) 2011 r., godz. 19.00
Koncert – GALA MUSICALU I OPERETKI
W tym niezwykłym koncercie, Gwiazdy Scen Muzycznych, za-

śpiewają hity z musicali: My fair lady, Skrzypek na dachu (Anatevka),
Cabaret, West side story, Cats, Phantom of the opera, Hair. Arie i duety
z operetek Straussa, Kalmana, Lehara i in. Wystąpią: Dorota Ujda-
Jankiewicz – sopran; Andrzej Jankiewicz – tenor. Bilety: normalny-
20 zł, ulgowy 15 zł.

15 czerwca (środa) 2011 r., godz. 11.00
Spotkanie pt. „Życie po GUŁAGu: stan współczesny osiedli

powstałych w czasie jego funkcjonowania na terytorium Rosji
i Kazachstanu” wraz z pokazem multimedialnym.

Tym razem gościem Muzeum będzie Olga Szonowa – pracow-
nik Centrum Naukowo-Informacyjnego „Memoriał” w Sankt Peters-
burgu. Opowie ona o pracach badawczych prowadzonych przez
Centrum w miejscach zsyłki. Wstęp wolny.

17 czerwca 2011 r. godz. 18.00
Mistrz i uczeń: Zbigniew Horbowy – Ryszard Bilan. Sen o Kłodzku

Na wystawie zostaną przedstawione prace dwóch twórców –
prof. Zbigniewa Horbowego wybitnego projektanta szkła, refor-
matora polskiego wzornictwa szklarskiego, wieloletniego rektora ASP
we Wrocławiu oraz Ryszarda Bilana – malarza, grafika i rzeźbia-

rza. Biografie tak odmiennych artystów łączy wspólny mianownik.
Jest nim spotkanie, które miało miejsce w 1960 roku w Szczytnej na
Ziemi Kłodzkiej, można by rzec, trwające do dziś. Zbigniew Horbo-
wy uczył wówczas rysunku Ryszarda Bilana i zachęcał do podjęcia
studiów plastycznych. Po latach Mistrz i Uczeń spotkali się ponow-
nie, tym razem w kłodzkim Muzeum, prezentując swój dorobek
twórczy tj. wyrafinowane w swej formie, pełne koloru szkła Zbi-
gniewa Horbowego z ważnych etapów jego twórczości oraz retro-
spektywę malarstwa Ryszarda Bilana. Artyści w pewien sposób na
stałe związani są z Ziemią Kłodzką: Zbigniew Horbowy pracował
jako projektant w Hucie Szkła „Sudety” w Szczytnej Śląskiej, a na-
stępnie w Hucie Szkła Artystycznego „ Barbara” w Polanicy Zdroju.
Ryszard Bilan, mieszkający we Francji i Izraelu, swe lata młodości
spędził w Kłodzku. Powraca do tego miejsca w swoich dziełach ma-
lując powojenne miasteczko, jego uliczki, ludzi, charakterystyczne
przedmioty, nieustannie wyłaniające się lub ginące, jak wspomnienia,
z grubej warstwy malarskiej obrazów artysty.

Wernisaż uświetni koncert duetu gitar klasycznych Agnieszki
i Witolda Kozakowskich, którzy wykonają utwory m.in.: Jeana
Baptisty Lully’ego, Jaime Mirtelbaum Zenamona oraz Francisa Kleyn-
jansa.

24 czerwca 2011 r. godz. 20.00
Noc kościołów
godz. 20.00 wykład kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku
godz. 22.00 nocne zwiedzanie z przewodnikiem kościoła p.w.

Wniebowzięcia NMP w Kłodzku i kościoła p.w. Matki Bożej Różań-
cowej (zbiórka pod kościołem WNMP, pl. Kościelny)

Podczas wydarzenia odbędzie się pokaz wystaw czasowych:
Wystawa pt. „Błogosławiony ks. Gerhard Hirschfelder”
Wystawa planszowa ukazująca życie urodzonego w Kłodzku ka-

płana, który bronił młodych mieszkańców ziemi kłodzkiej przed hi-
tlerowskimi bojówkami młodzieżowymi. Za przeciwstawianie się
nazistowskim władzom był inwigilowany, wielokrotnie przesłuchi-
wany, zastraszany i na koniec deportowany do obozu koncentracyj-
nego w Dachau, w którym zmarł. Na wystawie prezentowane są
dokumenty, plany i fotografie związane z osobą pierwszego błogo-
sławionego na ziemi kłodzkiej. Autor wystawy: Krystyna Oniszczuk-
Awiżeń.

Wystawa planszowa „I Bóg stworzył Ekwador”
Autorami fotografii są Joanna, Dariusz, Wojtek i Tomek Ściepuro

oraz Drina Cavar.
Na 15 planszach zostaną pokazane fotografie oraz opisy do nich

opowiadające o misji, jaką odbyła rodzina Ściepurów udając się w
dalekie zakątki Ekwadoru. Do zgromadzenia Communidad Cristo
Missionero Orante pojechali na sześć tygodni (styczeń-marzec 2010
r.) wraz z pomocą finansową oraz gotowością wsparcia we wszyst-
kich pracach, szczególnie jako nauczyciele angielskiego.

„Jedziemy na misję do Ekwadoru!
Decyzja przychodzi nad wyraz łatwo. Mnie ciągną do Ameryki

Południowej wspomnienia sprzed 20 lat, obrazy, od których nie mogę
(ale też: nie chcę!) się uwolnić. Asia zgadza się chętnie.

Wciąż pamięta moją obietnicę po powrocie z Peru, że ją tam kie-
dyś zabiorę. Chłopcy…

– Po co tam ze sobą bierzecie dzieci?– słyszymy pytanie.
No właśnie, przecież jesteśmy jeszcze jako rodzina tak niegoto-

wi. Żeby ich uwrażliwić na drugiego człowieka.-odpowiadam Intu-
icyjnie.

– Aby zrozumieli, że nasza rodzicielska miłość do nich zrealizuje
się najpełniej, jeśli zobaczą, że nie są centrum świata. Bo mocno
wierzą w to, że Bóg stworzył Ekwador także po to, byśmy i my nie
zagubili w sobie daru miłości. Nasz wspólny wyjazd to taka próba
odnalezienia siebie poprzez wsłuchanie się w potrzeby innych. A z
pewnymi rzeczami nie wolno zwlekać”.
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„MA£Y FESTIWAL MAKAREWICZA”
rozpoczyna³ siê trzy razy

Po raz pierwszy w 2007 roku
z okazji 40 rocznicy pierwszej
wystawy indywidualnej artysty
p.t. „Natura rzeźby”, w założo-
nej przez niego galerii w Klubie
Młodzieży Pracującej „Piwnica
Świdnicka” w podziemiach wro-
cławskiego Starego Ratusza.

Po raz drugi MFM rozpoczął
się w 2008 roku także w hallu
ASP we Wrocławiu w galerii „Po-
stument” z okazji 50-lecia twór-
czości Zbigniewa Makarewicza.
W 1958 roku w Koszalinie Teatr
Eksperymentalny wystawił spek-
takl „Ze wszystkich kobiet świa-
ta najpiękniejsza jest noc”, w któ-
rym Makarewicz był współauto-
rem scenografii (z Piotrem Wie-
czorkiem) i jednym z aktorów.

Po raz trzeci – MFM rozpo-
czął się w 70 rocznicę urodzin arty-
sty. Dzięki inicjatywie i pod kura-
telą pani Natalii Płanety z (Planet
Design Studio) we Wrocławiu i
dzięki uprzejmości Wiesława
Bentkowskiego – prezesa Zarzą-
du Wrocławskiego Centrum Pra-
sowego Sp. z o.o. MFM działa w
tym nowym miejscu jako przed-
sięwzięcie w skali światowej.

Mały Festiwal Makarewicza –
MFM World Edition 2010 publi-
kuje dzieła, projekty, dokumen-
ty, koncepcje, partytury, scena-
riusze, teksty i t.p., a także wy-
konania (muzyczne, teatralne,
parateatralne), odtworzenia (re-
konstrukcje, nagrania i projekcje
wszelkiego rodzaju) autorstwa
Zbigniewa Makarewicza oraz
osób przez niego do udziału w
Festiwalu zaproszonych.

26 października 2010 roku
odbyła się Uroczysta inauguracja
MFM – World Edition z udziałem
licznie przybyłych gości. Został
odczytany list gratulacyjny Bog-
dana Zdrojewskiego – Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego skierowany do artysty. Wy-
głoszono stosowne przemówie-
nia. Autor „Drugiej wystawy
sztuki” (pierwsza „Wystawa sztu-
ki” miała miejsce we Wrocławiu
w 1969 roku) służył publiczności
jako przewodnik po ekspozycji.
Tłem muzycznym było odtwo-
rzenie nagrań szkockich mar-
szów. Z okazji wychylenia sym-
bolicznej lampki wina stłuczono
jeden kieliszek. Uroczystość
uświetnił koncert „Dixie Tigers

Band”. Na zakończenie uroczy-
stości prezes Wiesław Bentkow-
ski zaprosił obecnych na bankiet
w restauracji „Wall Street”.

15 grudnia 2010 – kolejne
otwarcie MFM „Zbiory – Collec-
tions / Dzieła i Dokumenty” –
oprócz prac Zbigniewa Makare-
wicza, także twórczość artystów
z innych krajów świata znajdują-
cych się w zbiorach patrona
„MFM – World Edition”. Pokaz
kontekstowego environmentu
Alojzego Gryta przygotowanego
specjalnie na tę okoliczność. Kon-
cert zespołu „AC Cover Band”.

W poniedziałki o godz. 18.00
odbywają się spotkania poświę-
cone aktualnej problematyce
twórczości artystycznej oraz in-
nym tematom, w zależności od
decyzji zaproszonych referentów.
Dotychczasowe wykłady i dzia-
łania w ramach MFM
w 2011 r.:

3.01. „Sztuka bez
dowodu tożsamości”
– prof. Zbigniew Ma-
karewicz

10.01. „Czy sztu-
ka współczesna po-
trzebuje piękna?” –
prof. Zbigniew Maka-
rewicz

16.01. MFM
uczestniczył w mię-
dzynarodowej konfe-
rencji panelowej, The
second sculpture ne-
twork New Year´s
Brunch 2011, piloto-
wanej przez euro-
pejską organizację
non profit, Sculpture
Network

16-31.01. gościli-
śmy we Wrocławiu
dziennikarza i krytyka
brytyjskiego Gilesa
Sutherlanda; jego wi-
zyta zaowocowała
artykułem na temat
wystawy MFM, który
w The Times, ukazał
się 23 lutego 2011r.,
w całości udostępnio-
ny na blogu: gilessu-
t h e r l a n d . b l o g -
s p o t . c o m /
2011_02_01_archi-
ve.html

17.01. prof. D.
Heck zreferowała ak-

tualne problemy uniwersyteckich
studiów humanistycznych

18.01. spotkanie z Gilesem
Sutherlandem

19.01. II otwarcie, nowe pra-
ce: B. Campbell, A. Nawarecki,
M. Struzik, B. Szubzda, A. M.
Zyśko. Happening „Viva Zapate-
ro!” dedykowany pamięci S. I.
Witkiewicza autora dramatu
„Szewcy”.

24.01. „Sensybilizm, neosen-
sybilizm, postsensybilizm” – prof.
Michał Jędrzejewski i Zbigniew
Makarewicz opowiedzieli o po-
wstaniu i rozwoju sensybilizmu,
ważnej koncepcji nowej oryginal-
nej artystycznej aktywności zaini-
cjowanej w 1956 roku we Wro-
cławiu. Tej to idei, zapoczątko-
wanej przez Kazimierza Głaza i
grupę jego kolegów, zawdzięcza-
my nowatorskie artystycznie ini-

cjatywy w kolejnych dziesięcio-
leciach rozwoju sztuki polskiej

31.01. „Rzeźba typu ludowe-
go – fenomen [...] Józefa Lurki”
– dr Jan Kurek

7.02. „Idee, ideały i ideologie”
– prof. Zbigniew Makarewicz

14.02. „Sztuka wolności nie
potrzebuje” – prof. Z.Makarewicz

21.02. „Sztuka jako zjawisko
kultury” – prof. Zbigniew Maka-
rewicz

24.02. III otwarcie, prace: M.
O’Hara (USA), Michał Jędrzejew-
ski, Zbigniew Makarewicz

7.03. „...media i McLuhan” –
prof. Zbigniew Makarewicz

15.03. „Idy marcowe – 1968,
1969, 1970” – prof. Zbigniew
Makarewicz

1.04. IV otwarcie wystawy z
nowe prace: Happening „Viva
Zapatero cz. III”
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„MALÝ MAKAREWICZÙV FESTIVAL“
ZAÈÍNAL TØIKRÁT

Poprvé v roce 2007 při
příležitosti 40. výročí umělcovy
první individuální výstavy nazvané
„Podstata sochy“ v galerii klubu
pracující mládeže Piwnica Świd-
nicka v podzemí vratislavské
Staré radnice.

Podruhé byl festival zahájen v
roce 2008 v hale vratislavské
Akademie výtvarných umění v ga-
lerii Postument při příležitosti 50.
výročí aktivní tvůrčí činnosti Zbi-
gniewa Makarewicze. V roce
1958 uvedlo koszalinské Experi-
mentální divadlo představení
„Nejkrásnější ze všech žen na
světě je noc“, na jehož scénografii
se Makarewicz (spolu s Piotrem
Wieczorkem) podílel a zároveň
si v něm zahrál jednu z rolí.

Potřetí byl MMF zahájen při
oslavách umělcových 70. naroz-
enin. Díky iniciativě paní Natalie
Płanety z vratislavského Planet
Design studia, která byla zároveň
kurátorkou akce, a díky laskavo-
sti předsedy rady Vratislavského
tiskového centra, s. r. o. pana
Wiesława Bentkowského
můžeme MMF v jeho novém
působišti považovat za akci
světové úrovně.

Malý Makarewiczův festival –
MMF World Edition 2010
uveřejňuje díla, projekty, doku-
menty, koncepty, partitury,
scénáře, texty atp., ale také hu-
dební, divadelní a paradivadelní
projekty, rekonstrukce, nahrávky
a projekce všeho druhu, jejichž
autorem je Zbigniew Makare-
wicz a osoby, které k účasti na
festivalu přizve.

26. října 2010 se konala sla-
vnostní inaugurace MMF – World
Edition za účasti četných hostů.
Organizátoři umělci přečetli bla-
hopřejný dopis od ministra kul-
tury a národního dědictví Bogda-

na Zdrojewského. Autor „Druhé
výstavy umění“ (první „Výstava
umění“ se konala ve Vratislavi v
roce 1969) veřejnost po expozi-
ci sám provedl. V pozadí hrála
reprodukovaná hudba skotských
pochodů. V rámci slavnostní in-
augurace vystoupila skupina Di-
xie Tigers Band. Pan Wiesław
Bentkowski nakonec všechny
přítomné pozval na banket do
restaurace Wall Street.

15. prosince 2010, vernisáž v
rámci MMF – „Sbírky – Collec-
tions / Díla a dokumenty“. Kromě
děl Zbigniewa Makarewicze také
tvorba umělců z jiných zemí, kte-
rou patron MMF – World edio-
tion vlastní. Ukázka environ-
mentálního umění Alojzyho Gry-
ta vytvořená speciálně pro tuto
příležitost. Koncert skupiny AC
Cover Band.

Každé pondělí v 18.00 hodin
se koná setkání věnované aktuální
problematice ve výtvarném
umění a dalším tématům, která
si pozvaní přednášející zvolí.
Zatím se v rámci MMF v roce
2011 konaly tyto přednášky a
setkání:

03. 01. „Umění bez průkazu
totožnosti“, prof. Zbigniew Ma-
karewicz

10. 01. „Potřebuje současné
umění krásu?“, prof. Zbigniew
Makarewicz

16. 01. se MMF zúčastnil me-
zinárodní panelové diskuse The
second sculpture network New
Year´s Brunch 2011, kterou řídila
evropská nezisková organizace
Sculpture Network.

16.–31. 01. ve Vratislavi ho-
stoval britský novinář a kritik Gi-
les Sutherland; při svém pobytu
napsal článek o výstavě MMF,
který vyšel v The Times 23. úno-
ra 2011. Plné znění článku je do-

stupné na blogu: http://gilessu-
t h e r l a n d . b l o g s p o t . c o m /
2011_02_01_archive.html

17.01. prof. D. Hecková před-
nesla referát o aktuálních
problémech vysokoškolských
humanitních studií

18. 01. setkání s Gilesem Su-
therlandem

19. ledna 2011 – 2. vernisáž,
další práce: B. Campbell, A. Na-
warecki, M. Struzik, B. Szubzda,
A. M. Zyśko. Happening „Viva
Zapatero!“ věnovaný památce
autora dramatu Ševci S. I. Witkie-
wicze

24.01. „Sensibilismus, neosen-
sibilismus, postsensibilismus“,
prof. Michał Jędrzejewski a Zbi-
gniew Makarewicz přednášeli o
vzniku a rozvoji sensibilismu,
důležité koncepci nových a ori-
ginálních uměleckých aktivit,
která vznikla v roce 1956 ve Vra-
tislavi. Za vznikem této ideje stál
Kazimierz Głaz a skupina jeho
kolegů, kterým vděčíme za
novátorský přístup v násle-
dujících desetiletích rozvoje
polského umění.

31. 01. „Lidové sochařství –
fenomén […] Józefa Lurky“,  dr.
Jan Kurek

07. 02. „Ideje, ideály a ideolo-
gie“, prof. Zbigniew Makarewicz

14. 02. „Umění nepotřebuje
svobodu“, prof. Zbigniew Maka-
rewicz

21. 02. „Umění jako kulturní
jev“, prof. Zbigniew Makarewicz

24. února 2011 – 3. vernisáž,
práce: M. O’Hara (USA), Michał
Jędrzejewski, Zbigniew Makare-
wicz

07. 03. „… média a McLu-
han“, prof. Zbigniew Makarewicz

15. 03. „Březnové dny – 1968,
1969, 1970“, prof. Zbigniew Ma-
karewicz

1. dubna 2011 – 4. vernisáž
výstavy, další práce: Happening
„Viva Zapatero, č. III“

09. 05. „Elbląg konceptuální“,
ředitel galerie EL z Elblągu Jaro-
sław Denisiuk

Galerii EL založil Gerard
Kwiatkowski za pomoci
zaměstnanců podniku „ZA-
MECH“. Nejznámějším počinem
galerie je Bienále prostorových
forem organizované od roku
1964 (četné realizace v
městských prostorách). Galerie
se účastnila mnoha dalších avant-
gardních iniciativ (mj. „Sjezdu
snílků“, 1971) a v současnosti je
opět důležitým uměleckým cen-
trem (např. výstava prací K. Gła-
ze v roce 2009 nebo výstava Bar-
bary Kozłowské v roce 2010).
Pod vedením G. Kwiat-
kowského, ale i za současného
vedení galerie stále udržuje kon-
takty s vratislavským uměleckým
prostředím.

Během setkání byly vystave-
ny umělecké dokumenty ze
sedmdesátých let.

16. 05. promítání filmu, autor:
Angus Reid

18. 05. filmové projekce:
1/ Czesław Chwiszczuk, fil-

mová etuda věnovaná památce
Ryszarda Gwalberta Miśka

2/ Tadeusz Złotorzycki, fil-
mový dokument věnovaný
památce Eugeniusze Geta-Stan-
kiewicze

19. 05. „Noc fotografů“: Cze-
sław Chwiszczuk, Kazimierz Hel-
lebrant, Andrzej Lachowicz, Na-
talia LL, Wacław Ropiecki, Wal-
demar Zieliński

2. června 2011 – 5. vernisáž,
nové práce: Jolenta Doroszew-
ska Pötting, Barbara Kozłowska,
Zbigniew Makarewicz a Józef
Sztajer

9.05. „Elbląg konceptualny” –
dyr. Galerii „EL” z Elbląga Jaro-
sław Denisiuk. Galeria „EL” zo-
stała założona przez Gerarda
Kwiatkowskiego w oparciu o
pomoc załogi zakładów „ZA-
MECH”. Najbardziej znaną for-
mą aktywności galerii było Bien-
nale Form Przestrzennych orga-
nizowane od 1964 roku (liczne
realizacje w przestrzeni miej-

skiej). Galeria podejmowała wiele
innych inicjatyw awangardowych
(m.in. „Zjazd Marzycieli” 1971),
a obecnie przeżywa kolejny
okres ważnej artystycznie aktyw-
ności (np. wystawę prac K. Gła-
za w 2009 czy Barbary Kozłow-
skiej w 2010). Zarówno pod kie-
rownictwem G. Kwiatkowskiego
jak i obecnego dyrektora utrzy-
mują się stałe kontakty ze środo-

wiskiem artystycznym Wrocła-
wia. Spotkaniu towarzyszyła wy-
stawa dokumentów artystycz-
nych z lat siedemdziesiątych

16.05. projekcja filmu – autor:
Angus Reid

18.05. projekcja filmów: Cze-
sława Chwiszczuka, etiuda filmo-
wa ku pamięci Ryszarda Gwal-
berta Miśka oraz Tadeusz Złoto-
rzycki, film-dokument, pamięci

Eugeniusza Geta-Stankiewicza
19.05. „Noc fotografów”: Cze-
sław Chwiszczuk, Kazimierz Hel-
lebrant, Andrzej Lachowicz, Na-
talia LL, Wacław Ropiecki, Wal-
demar Zieliński

2.06. V otwarcie wystawy z
nowe prace: Jolenty Doroszew-
skiej Pötting, Barbary Kozłow-
skiej, Zbigniewa Makarewicza i
Józefa Sztajera
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WSPÓ£PRACA POLSKO-CZESKA
rozmowa z Teresą Leszko, dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku

na Przybysz. W zajęciach uczest-
niczy 10 uczniów z naszej szkoły
i 10 dorosłych z terenu gminy
Mieroszów. Lektorami kursu są
Janina i Karol Hruby mieszkańcy
Bukovic w Czechach. Zajęcia
potrwają do 23 lipca. W ramach
kursu odbędzie się 5 wycieczek
do Republiki Czeskiej. W trakcie
zajęć uczniowie poznali już kilka
piosenek i wierszy. Dorośli po-

z całego powiatu i Materskiej
Školy w Mezimesti.

Nadal organizujemy Konkurs
Prozy i Poezji Chrześcijańskiej, za
który odpowiedzialna jest polo-
nistka Katarzyna Hawrot.

Jesienią każdego roku zapra-
szamy 20 uczniów i nauczycieli z
Czech na wspólną wycieczkę. W
tym roku szkolnym byliśmy ra-
zem w Świdnicy. W ubiegłych la-
tach zwiedzaliśmy Wrocław,
Książ, Jaworzynę Śląską. Z kolei
Czesi zapraszają nas co roku
wiosną. Z nimi zwiedziliśmy już
Pragę, Hradec-Kralove i inne
mniejsze miejscowości. W tym
roku jedziemy w czerwcu, ale
dokąd to na razie niespodzianka.

W przyszłości, chcielibyśmy
poszerzyć współpracę o dzieci
przedszkolne. Mamy nadzieję, ze
Materska Škola w Mezimesti
wyjdzie z inicjatywą i zaprosi na-
szych przedszkolaków na kon-
kurs czy wspólne zawody spor-
towe.

– Jesteście chyba jedyną szko-
łą na pograniczu, w której dzie-
ci uczą się języka czeskiego?

– Od lutego 2011 roku trwa
w naszej szkole kurs języka cze-
skiego dla dzieci i dorosłych.
Wspólnie z nauczycielami i śro-
dowiskiem lokalnym, doszliśmy
do wniosku, że dobrze byłoby
poznać lepiej język, tradycje i
kulturę naszych sąsiadów, tym
bardziej, że często się spotyka-
my. Projekt unijny “Z czeskim na
ty. Nauka języka obcego szansą
mieszkańców pogranicza” został
napisany przez Justynę Picho-
wicz, a koordynatorem jest Iwo-

– Kiedy rozpoczęła się Wa-
sza współpraca z Czechami?

– Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Sokołowsku, współpracę z
Czechami – Zakladni Škola w
Mezimesti rozpoczął 20 lat temu,
w ramach Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej. Ówcze-
sna pani dyrektor szkoły Halina
Gimzicka oraz nauczycielki Ja-
dwiga Fila i Gabriela Brzęcka za-
inicjowały udział w PCDKCh.
Pierwsze kontakty to akcja
“Wspólne Góry”, kiedy zaprosi-
liśmy czeskich uczniów i nauczy-
cieli na wycieczkę po najbliższej
naszej okolicy, był też “Pociąg
Radości” do Jaworzyny Śląskiej.
Następnie pani Fila wymyśliła
Konkurs Recytatorski Prozy i
Poezji Chrześcijańskiej na szcze-
blu gminnym. Była też akcja
“Pierwsza pomoc”, podczas któ-
rej pod okiem ratowników me-
dycznych, uczyliśmy się udzielać
pierwszej pomocy. Z kolei Czesi
co roku zapraszają nas na Mecz
Piłki Nożnej dla młodszych
uczniów oraz na Biegi Uliczne w
Mezimesti dla dzieci przedszkol-
nych, uczniów szkoły podstawo-
wej oraz gimnazjum.

– Od 2000 roku Pani pełni
funkcję dyrektora szkoły. Jak te-
raz układa się Wasza współpraca?

– Od 11 lat co roku organizu-
jemy Biegi Przełajowe w Soko-
łowsku dla szkół podstawowych
i gimnazjum.

Iwona Przybysz i Grażyna
Lektarska zainicjowały Międzyna-
rodowy Festiwal Piosenki Przed-
szkolnej. W tym roku już po raz
piąty gościliśmy przedszkolaków

znali także historię państwa cze-
skiego.

– Czego życzyć Pani i Wa-
szej szkole na przyszłość?

– W przyszłości życzylibyśmy
sobie nadal owocnej i efektyw-
nej współpracy z naszymi przy-
jaciółmi zza granicy, z wykorzysta-
niem przez nas języka czeskiego.

Rozmawiała Teresa Bazała

Teresa Leszko

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Soko³owsku
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Wśród nich niewątpliwie warto wymienić
„Wielką Mszę h-moll” Johanna Sebastiana
Bacha, wykonaną pod kierunkiem Matthiasa
Janza, „Missa Solemnis” Ludwiga van Beetho-
vena pod dyrekcją Ulricha Grossera, bijące
rekordy popularności „Requiem” Wolfganga
Amadeusa Mozarta pod kierunkiem Bernhar-
da Buttmanna, a także „Requiem” Giuseppe
Verdiego poprowadzone przez Matthiasa Jan-
za. Taka różnorodność propozycji repertu-
arowych zdecydowanie dodaje atrakcyjno-
ści koncertom.

Organizatorzy:
Legnickie Towarzystwo Społeczno Kulturalne
Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Kar-
lińskiego
Parafia Katedralna p.w. św. Apostołow Pio-
tra i Pawła
www.lck.art.pl

XX LEGNICKIE WIECZORY ORGANOWE:
JOSEF HOFER

REINER SELLE&DOMKANTOREI SCHLESWIG
27 kwietnia – 4 paŸdziernika, Legnica

Pierwszy recital zorgani-
zowany został w czerwcu
1992 r. w ramach obchodów
Dni Legnicy. Recital odbył się
w Katedrze p.w. św. Aposto-
łów Piotra i Pawła, w której
wtedy właśnie zakończono
remont kapitalny zabytko-
wych organów. Wykonawcą
recitalu był znany warszaw-
ski organista i kompozytor
Stanisław Moryto. Po kon-
cercie, ciepło przyjętym
przez legnicką publiczność
stało się wiadome, że pomysł
wart jest kontynuacji. Od kil-
ku lat kolejne edycje festiwa-
lu kończą wykonania wiel-

kich form oratoryjnych, które stają się okazją
do współpracy niemieckich chórów, polskich
orkiestr i międzynarodowej stawki solistów.

PODWODNY WROC£AW
10-11 czerwca, Wroc³aw

Międzynarodowy festiwal organowy pod
nazwą „Legnickie Wieczory Organowe” or-
ganizowany jest od 1992 r.

Już po raz czwarty w
czerwcowy weekend organi-
zatorzy zapraszają do zanu-
rzenia się w Podwodnym
Wrocławiu. W tym roku
część muzyczna, zaplanowa-
na na 11 czerwca, odbywać
się będzie w zupełnie nowym
miejscu – na terenie Parku
Stanisława Staszica. Projekty,
prace i instalacje wrocław-
skich artystów zaprezento-
wane zostaną dzień wcze-
śniej w przestrzeniach Bro-
waru Mieszczańskiego. Orga-
nizatorzy mają nadzieję, że
dzięki przeniesieniu koncer-
tów w rejon Nadodrza w
imprezie weźmie udział jesz-
cze więcej mieszkańców

Wrocławia, a tym samym
sztuka wyjdzie im niejako na-
przeciw. Na Nadodrzu wy-
stąpi czołówka polskiej sce-
ny muzycznej: Abradab, Ty-
mon & Transistors, Neony
oraz Lao Che.

Podwodny Wrocław to
dwudniowe święto arty-
styczne organizowane

 w industrialnym kom-
pleksie Browaru Mieszczań-
skiego, w stolicy Dolnego Ślą-
ska. Podwodny Wrocław jest
wydarzeniem niezwykłym i
próżno szukać ewentualnych
porównań – odważna kon-
wencja artystyczna kładzie
nacisk na promocję zjawisk
nowych - hybrydowych form

sztuki, które otwarcie prze-
ciwstawiają się utartej klasy-
fikacji. To spontaniczny i
otwarty w formule festiwal,
czerpiący z doświadczeń i
etosu alternatywnego obiegu
kultury, festiwal. Podwodny
Wrocław nie aspiruje do re-
wizji i tworzenia artystycz-
nych kanonów, uczestnictwa
w politycznych i ideowych
sporach oraz wyścigach. Jest
głosem i manifestacją środo-
wiska, które na swojej pod-
wodnej mapie umieściło
Wrocław. Wstęp wolny!
Organizator: Stowarzysze-
nie Industrial Art, Fundacja
ERDO
www.browar.wroc.pl
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XV WIECZORY W ARSENALE
FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ

„MUZYKA NARODÓW”
24 czerwca – 10 lipca, Wroc³aw

bytków i ziele-
ni niepowta-
rzalnego kom-
pleksu archi-
tektonicznego
miejskiego Ar-
senału. Już po
raz piętnasty
na przełomie
czerwca i lipca
dziedziniec Ar-

senału weźmie we władanie na-
sza Publiczność i grono znakomi-
tych gwiazd muzyki kameralnej,
które wystąpią od 24 czerwca do

10 lipca. Wszystkie koncerty roz-
poczynają się o godz. 20, a rolę
muzycznego gospodarza pełni jak
zawsze Orkiestra Kameralna
Wratislavia, działająca pod kie-
runkiem wybitnego skrzypka i
dyrygenta – Jana Staniendy.

Tegoroczny jubileuszowy 15.
festiwal nosi podtytuł „Wieczory
Narodów”. Naszą ideą jest za-
prezentowanie w cyklu ośmiu
koncertów piękna kultury mu-
zycznej różnych narodów euro-
pejskich, na przykładzie szeroko
pojętej muzyki kameralnej wielu

epok i stylów. Dlatego znajdą
Państwo u nas repertuar klasycz-
ny i współczesny obok mistrzów
ognistego flamenco i polskiej pio-
senki. Kolejno posłuchamy mu-
zyki niemieckiej, włoskiej,
szwedzkiej, austriackiej, hiszpań-
skiej, francuskiej, polskiej i estoń-
skiej. Wśród wykonawców nie
zabraknie gwiazd.

Organizator:
Fundacja Dla Kultury Muzycz-

nej Wrocławia WRATISLAVIA
www.wieczory-w-arsenale.pl

Wieczory w Arsenale są letnim
festiwalem plenerowym, koncer-
ty odbywają się w „muzycznym
magicznym miejscu”, pośród za-

COLLEGIUM MUSICUM MARKA DY¯EWSKIEGO
MAGIA MUZYKI RACHMANINOWA

12 czerwca, Wroc³aw

Collegium Musicum. Taką na-
zwę miały działające w czasach
Jana Sebastiana Bacha stowarzy-
szenia melomanów, muzyków
oraz ludzi zainteresowanych po-
znawaniem muzyki od strony teo-
retycznej. Szczególną wartością
wykładów Marka Dyżewskiego
jest ich szeroka perspektywa hu-
manistyczna: ukazywanie związ-
ków muzyki z innymi dziedzinami
sztuki. Ich autor, Marek Dyżew-

ski, komentował w II Programie
Polskiego Radia i telewizji najwięk-
sze, odbywające się w naszym
kraju, międzynarodowe imprezy
muzyczne: Festiwale „Wratislavia
Cantans”, Międzynarodowe Kon-
kursy Dyrygenckie im. Grzegorza
Fitelberga, Międzynarodowe Kon-
kursy Skrzypcowe im. Henryka
Wieniawskiego oraz Konkursy
Pianistyczne im. Fryderyka Cho-
pina. Prowadził gościnne wykłady

na wszystkich polskich uczelniach
muzycznych oraz na kilku uniwer-
sytetach. Wykładał też w Niem-
czech, Belgii, Austrii, Rosji, Fran-
cji i Hiszpanii. Był rektorem wro-
cławskiej Akademii Muzycznej. Za
wybitne dokonania w dziedzinie
kultury otrzymał Nagrodę im. św.
Brata Alberta.

Organizator: Ośrodek Kul-
tury i Sztuki we Wrocławiu

www.okis.pl

9. PRZEGL¥D SZTUKI SURVIVAL:
KIEDY PARK STAJE SIÊ AREN¥

20-26 czerwca, Wroc³aw
Przegląd Sztuki SURVIVAL to

artystyczne przedsięwzięcie ob-
liczone na maksimum konfronta-
cji z widzem, realizowane w
przestrzeni publicznej Wrocła-
wia, poza instytucjami wysta-
wienniczymi. Sztuka realizowana
poza obszarami, gdzie jej obec-
ność jest usprawiedliwiona i
chroniona, zderza się z rzeczy-

wistością zaanektowaną przez
masowe środki przekazu, rekla-
mę, ekonomię i politykę. W zde-
rzeniu tym może okazać zarów-
no swoją wielkość, jak i odsłonić
słabość i zbędność.

Hasłem wywoławczym 9 edy-
cji SURVIVALU stanie się podty-
tuł „Kiedy park staje się areną”,
który odwołuje się zarówno do

kumulowania aktywności miesz-
kańców w wydzielonych, rekre-
acyjnych arteriach, specyficznej
estetyki tych miejsc, jak i nieskrę-
powanego korzystania z otwar-
tych przestrzeni miejskich.

Organizator: Fundacja
ART TRANSPARENT

www.survival.art.pl
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BRAVE FESTIVAL 2011 – „MASKI”
2-8 lipca, Wroc³aw

Podczas tygodniowej imprezy
wystąpią artyści m.in. z Bali, Sir
Lanki, Burkina Faso, Korei, Ma-
dagaskaru czy Sardynii. W pro-
gramie znajdziemy bogaty prze-
krój twórczości teatralnej, mu-
zycznej i filmowej. Festiwal zain-
auguruje indonezyjski teatr tań-
ca Topeng Pajegan, będzie moż-
na obejrzeć także jedną z najstar-
szych hinduskich form teatral-
nych – Kathakali, ponadto zagra
wielonarodowościowy zespół
Blind Note oraz „zatańczą” przy

świetle księżyca maski z Burkina
Faso. Niesamowicie zapowiada
się widowisko koreańskiej grupy
Be-Being, łączącej muzykę, ta-
niec, film i teatr.

Nurtowi głównemu festiwalu
towarzyszy Brave Kids - projekt
przygotowany z myślą o dzie-
ciach. Wezmą w nim udział mło-
dzi mieszkańcy Ugandy, Rwandy,
Norwegii, Wrocławia, a także
uchodźcy z Czeczenii, Inguszetii
i Romowie z Czech (pisaliśmy o
tej idei już wcześniej). Brave Fe-

stival to także przegląd fascynu-
jących filmów. W tym roku od-
będzie się on w trzech blokach
tematycznych: Brave Focus, któ-
rego motywem przewodnim bę-
dzie Mongolia, Brave People Doc
pokaże sylwetki odważnych tego
świata, a Brave Context będzie
spojrzeniem na maskę w różnych
kontekstach kulturowych.

Organizatorzy: Stowarzy-
szenie Kultury Teatralnej Pieśń
Kozła

www.bravefestival.pl

MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWY
NON SOLA SCRIPTA 2011

WROC£AWSKIE LATO ORGANOWE
3 lipca – 4 wrzeœnia, Wroc³aw

MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL TAÑCA
13. L¥DECKIE LATO BALETOWE

3-11 lipca, L¹dek-Zdrój

W lipcu 2011 r. już po
raz kolejny rozpocznie
się Międzynarodowy Fe-
stiwal NON SOLA
SCRIPTA - Wrocławskie
Lato Organowe 2011,
który z dużym powodze-
niem wypełnia lukę mię-
dzy kolejnymi sezonami
artystycznymi wielu in-
stytucji kulturalnych.
W tegorocznym cyklu

koncertów wystąpią ar-
tyści z kilku krajów Euro-
py i świata oraz wyko-
nawcy polscy. Obok re-
citali organowych w pro-
gramie przewidziane są
koncerty kameralne z
udziałem fortepianu, czy
też tradycyjnych instru-
mentów orientalnych.

Kierownictwo arty-
styczne Festiwalu, jak co

roku, objął prof. Andrzej
Chorosiński - dyrektor
Stowarzyszenia Między-
narodowych Festiwali
Organowych z siedzibą
w Paryżu, profesor klas
organów w warszawskiej
i wrocławskiej Akademii
Muzycznej.

Organizator: Cen-
trum Sztuki Impart

impart.art.pl

To zabawa, lecz również na-
uka, odpoczynek, lecz

i pewien wysiłek (podczas
tańca oczywiście). Słowem –
święto tańca, które trwa cały
tydzień.

Wstęp wolny!
Organizator: Centrum

Kultury i Rekreacji w Lądku-
Zdroju

www.festiwaltanca.ladek.pl

Lądeckie Lato Baletowe –
Międzynarodowy Festiwal
Tańca – to spotkanie tańca w
jego formie klasycznej – bale-
towej oraz współczesnej w
różnych jej przejawach. To
spotkanie ludzi – artystów,
choreografów, profesjonali-
stów i amatorów, a także pro-
pagatorów tańca klasycznego,
związanych z zespołami bale-
towymi Teatrów Narodowych.
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SLOT ART FESTIVAL 2011
5-9 lipca, Lubi¹¿ k. Wroc³awia

CASTLE PARTY – DARK INDEPENDENT FESTIVAL
21-24 lipca, Bolków

Slot Art Festival to jeden z
najciekawszych w Polsce festiwali
kultury alternatywnej. Nieprze-
rwanie, od dziewiętnastu lat,
przyciąga tysiące ludzi pełnym
różnorodności programem i nie-
powtarzalną atmosferą. Program
festiwalu obejmuje dziesiątki
koncertów rozgrywających się na
8 scenach, ponad 140 warszta-

tów z różnych dziedzin sztuki,
wykłady, wystawy, projekcje fil-
mowe oraz happeningi. A
wszystko to rozgrywa się w mo-
numentalnych wnętrzach perły
dolnośląskiej architektury – ba-
rokowego Opactwa Cystersów.
Z pewnością nie ma drugiego ta-
kiego miejsca, gdzie w ciągu 5 dni
i nocy doświadczyć można aż tylu

wrażeń słuchowych, wzrokowych
i estetycznych. To prawdziwa
uczta dla miłośników kultury!

W tym roku na dużej scenie
m.in. Kim Nowak, The Poise
Rite, Luxtorpeda i The Spirit That
Guides Us.
Organizator: Stowarzyszenie
Lokalnych Ośrodków Twórczych
www.slot.art.pl

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

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

Materiały prasowe
pochodzą

od organizatorów

Bractwo Rycerskie Zamku
Bolków zaprasza na Castle Party
2011 – Dark Independent Festi-
val. Osiemnasta edycja jednego
z największych w Europie festi-
wali muzyki z gatunku rocka go-
tyckiego i pokrewnych odbędzie
się na dużym dziedzińcu zamku
w Bolkowie, w dniach 21-24 lip-

ca 2011 roku. Jest to jedyne wy-
darzenie tego typu w Europie
Środkowej i Wschodniej. Od
roku 1994 festiwal gościł na swo-
jej scenie największe gwiazdy
sceny dark independent.

Wszystko zaczęło się na Zam-
ku Grodziec w 1994r. Dwudzie-
stego sierpnia niewielka grupa

Henryk Grzybowski

ZMIANA PASA Z KUDOWY DO NACHODU
Dziś, kiedy płynnie i bez oka-

zywania dokumentów przekra-
czamy granicę w Boboszowie,
Słonem czy Tłumaczowie, trud-
no uwierzyć, że do 1939 r. po
przekroczeniu granicy należało
wzorem Anglików, zjechać na
lewy pas.

Otóż w 1882 r. wymyślono
sobie w Wiedniu (może za przy-
czyną sprowadzanych z Anglii li-
muzyn), by w monarchii Habs-
burgów wprowadzić ruch lewo-
stronny. Wbrew pozorom, był to
powrót do tradycji, bo od staro-
żytności naturalnym sposobem
poruszano się na gościńcach lewą
stroną. Dzięki temu łatwiej było
się bronić dzierżąc w prawej dło-
ni miecz czy kopię. Praworęczni
nosili długie miecze przy lewym
boku, a w wąskich uliczkach śre-
dniowiecznych miast idąc prawą
stroną zaczepiali się tymi miecza-
mi wzajemnie. Papież Bonifacy
VIII w 1300 r. nakazał, aby piel-

grzymi poruszali się po lewej
stronie drogi, podobnie jak ce-
sarz „Kraju Kwitnącej Wiśni”.
Leworęcznym, jak zwykle, było
nie po drodze. Podobno dopie-
ro Napoleon w zamiarze utrud-
nienia spodziewanej angielskiej
inwazji, po wojskowemu nakazał
„w prawo zwrot” na całym pod-
porządkowanym sobie konty-
nencie (na szczęście zreformo-
wał też parę innych dziedzin).
Choć system ten przyjął się już
w Europie, dążenie do przywró-
cenia starego porządku było tak
silne, że cesarsko-królewskie
moście przywróciły ruch lewo-
stronny; poza Dalmacją i Krainą
(dzisiejsza Chorwacja i Słowenia)
oraz Tyrolem i Voralbergiem.
Wiedeńscy biurokraci wymogli
jednak i tam zmiany wprowadzo-
ne w 1910 r., na krótko przed I
wojną światową. Spotkało się to
jednak z takim sprzeciwem miej-
scowej ludności, że już po I woj-

nie na powrót zmieniono zasa-
dy.

Kiedy powstała odrodzona
Polska, należało ujednolicić i tę
dziedzinę na terenie trzech by-
łych zaborów. Galicja przeszła na
prawo w 1924 r. (niektóre źró-
dła podają 1918), choć krakow-
skie tramwaje z uwagi na kosz-
towną zmianę torowisk przesta-
ły jeździć lewym torem dopiero
w 1925 r. Państwa, które podpi-
sały w 1926 r. umowę paryską,
zobowiązały się do wprowadze-
nia ruchu prawostronnego. Jed-
nak we wschodniej Austrii (ra-
zem z Wiedniem) i Czechosło-
wacji przymierzano się do zmian
bardzo, bardzo długo ze wzglę-
du na wspomniane koszty. Cze-
chosłowacja przewidywała przej-
ście do 1936 r., ale w końcu do
zmiany doszło dopiero od 1 maja
1939 r. Historia jednak przyśpie-
szyła. Aneksja Austrii przez hitle-
rowskie Niemcy wymusiła przej-

ście Wiednia na ruch prawo-
stronny od 19 września 1938 r.,
aneksja – najpierw czeskich Su-
detów – przejście kilka tygodni
później, od 10 października 1938
r. na ich obszarze, a po zagarnię-
ciu Czech od 15 marca 1939, w
Pradze od 26 marca 1939 r. Do
jesieni 1941 r. ruch prawostron-
ny wprowadzono, pod naciskiem
wojskowych, również na Wę-
grzech i na Słowacji. Od tego cza-
su kilkanaście kolejnych krajów
przeszło na prawo m.in. Szwe-
cja w 1967 i Chiny w 1946 r.
Odwrotnie postąpiło tylko małe
wyspiarskie państwo Samoa w
2009 r., by zaoszczędzić na prze-
róbkach samochodów sprowa-
dzanych z krajów lewostronnych
jak Japonia i Australia. W każdym
bądź razie teraz w Nachodzie nie
musimy zachowywać się po an-
gielsku, bo zwłaszcza na rondzie,
moglibyśmy się bardzo pomylić.

fanów (ok.300 osób) obejrzała 5
zespołów, które w tym czasie
zaczynały dopiero swoją działal-
ność. Zagrały wtedy Moonlight,
Daimonion, T.R.H., Pornografia i
Fading Colours.

Organizator: Bractwo Ry-
cerskie Zamku Bolków

www.castleparty.com
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większa niż 1000 kg/m3 (np. po-
krycia azbestowo-cementowe),
pod warunkiem, że ich stosowa-
nie jest bezpieczne. Wszyscy
właściciele domów, do budowy,
których wykorzystano materiały
zawierające azbest, zobowiąza-
ni byli do 31 marca 1999 roku
wykonać przegląd budynku, a
wynik złożyć w terenowym or-
ganie nadzoru budowlanego. Je-
żeli materiały te nie mają widocz-
nych uszkodzeń, mogących przy-
czyniać się do przedostawania się
azbestu do środowiska, można
ich nie wymieniać. Wystarczy
zapewnić ich bezpieczną eksplo-
atację, dzięki szczelnej zabudo-
wie przegrodą bez naruszenia
samego wyrobu lub dzięki pokry-
ciu powierzchni szczelną po-
włoką ze środka wiążącego
azbest. Wyroby uszkodzone lub
o gęstości objętościowej mniej-
szej niż 1000 kg/m3 muszą zo-
stać usunięte.

Jak usuwać azbest?
Zgodnie ze wspomnianym

rozporządzeniem ministra go-
spodarki materiały zawierające
azbest muszą zostać usunięte na

AZBEST – MY JU¯ PANU DZIÊKUJEMY
rur wodociągowych i kanalizacyj-
nych. Te produkty zaliczamy do
wyrobów spoistych, w których
azbest jest związany cementem
(ich gęstość objętościowa wynosi
ok. 1600 kg/m3). Dopóki nie zo-
staną uszkodzone, a azbest nie
zacznie przedostawać się z nich
do powietrza, nie stanowią za-
grożenia dla zdrowia mieszkań-
ców czy osób wykonujących pra-
ce remontowe. Dużo groźniejsze
są wyroby miękkie (o gęstości
objętościowej mniejszej niż 1000
kg/m3), w których jest dużo
azbestu, a mało substancji wiążą-
cych. Dawniej używano ich do
ocieplania rur i bojlerów, zabez-
pieczania akustycznego i prze-
ciwogniowego. Dziś ich stosowa-
nie jest już zabronione. Możemy
jednak zetknąć się z tymi mate-
riałami w czasie prac rozbiórko-
wych - ich odpady są bardzo nie-
bezpieczne.

Co mówią przepisy?
Zgodnie z rozporządzeniem

ministra gospodarki z 14 sierp-
nia 1998 roku można stosować
wyroby zawierające azbest, któ-
rych gęstość objętościowa jest

Po nagrzaniu do 350°C odpor-
ność mechaniczna włókien azbe-
stu spada zaledwie o 20% (spo-
wodowane to jest usunięciem
części wody). Natomiast po
przyjęciu wody z wilgotnego oto-
czenia wraca do poprzedniego
stanu. Dopiero temperatura po-
nad 700°C powoduje całkowite
odparowanie wody i nieodwra-
calne zniszczenie materiału
(włókna tracą elastyczność i za-
czynają się kruszyć).

Do czego go używamy?
Z najlepszych gatunków azbe-

stu robi się przędzę azbestową,
używaną do produkcji sznurów,
taśm, tkanin ognioochronnych i
koców gaśniczych, odpornych na
działanie temperatury od 250°C
do 450°C. Azbest służył również
do produkcji okładzin ciernych i
taśm hamulcowych oraz materia-
łów hydroizolacyjnych, np. pap
dachowych, mas i kitów. Od po-
czątku lat 60. azbest zaczęto
wykorzystywać przede wszyst-
kim w budownictwie. Używano
go do wytwarzania materiałów
dekarskich i okładzinowych (w
postaci płyt falistych i gładkich),

Czym jest azbest?
Od początku lat 60-tych

azbest był jednym z najpopular-
niejszych i najtańszych surowców
do wyrobu materiałów budow-
lanych. Kiedy dowiedziono jego
szkodliwości dla zdrowia, wzbu-
dziło to wiele kontrowersji.

Z jednej strony w sporze, do-
tyczącym szkodliwości azbestu,
stanęli lekarze i ekolodzy, z dru-
giej - producenci i robotnicy za-
trudnieni w zakładach wytwarza-
jących ten materiał. Ostatecznie
konflikt zakończyło ogłoszenie
ustawy o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest,
a także wydanie przez ministra
gospodarki rozporządzenia w
sprawie sposobów bezpieczne-
go użytkowania oraz warunków
usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest.

Co to jest azbest?
Azbest to włóknisty materiał

nieorganiczny (w wielu pań-
stwach znany pod nazwą lnu ka-
miennego lub bawełnianego ka-
mienia). Jego największą zaletą
jest odporność na wysokie tem-
peratury.

Azbestowy szkodnik
Włókna azbestu mają średnicę czterokrotnie cieńszą od ludz-

kiego włosa. Badania zaś dowiodły, że wszystkie włókna, któ-
rych średnica jest mniejsza od 3 mikrometrów, a długość więk-
sza niż 5 mikrometrów są respirabilne, a to oznacza, że wcią-
gnięte wraz z powietrzem do płuc, pozostają tam. Może to
powodować chorobę zwaną azbestozą. Pył azbestowy nie tyl-
ko zanieczyszcza płuca, ale i mechanicznie je uszkadza. Ostre
drobinki drażnią śluzówkę, co powoduje zwłóknienie tkanki
płucnej i pośrednio proces nowotworowy, a organizm nie jest
w stanie rozpuścić włókien azbestu ze względu na ich dużą
odporność chemiczną. Narażenie zawodowe na pył azbestu
może być przyczyną następujących chorób: pylicy azbestowej
(azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc i mię-
dzybłoniaków, a także obturacyjnego przewlekłego zapalenia
oskrzeli. W ekspozycji parazawodowej i środowiskowej prak-
tycznie głównym skutkiem, który należy brać pod uwagę jest
międzybłoniak oraz wzrost ryzyka raka płuca.
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koszt właściciela budynku i zastą-
pione innymi wyrobami, nie za-
wierającymi azbestu. Prace po-
legające na usuwaniu lub napra-
wie starych pokryć azbestowych
mogą być wykonywane wyłącz-
nie przez firmy posiadające od-
powiednie wyposażenie tech-
niczne oraz zatrudniające odpo-
wiednio przeszkolonych pra-
cowników. Wykonawca musi
posiadać zezwolenie na prowa-
dzenie działalności, w wyniku
której powstają niebezpieczne
odpady. Prace należy prowadzić
w taki sposób, by w możliwie
największym stopniu ograniczyć
uwalnianie się azbestu. Pomoże
w tym nawilżanie wyrobów
azbestowych wodą (lepiej stoso-
wać specjalne środki „unieszko-
dliwiające” azbest podczas jego
usuwania, wnikające w głąb ma-
teriału, impregnujące i wiążące
włókna, a tym samym uniemoż-
liwiające ich uwalnianie). Tam,
gdzie jest to możliwe, powinno
się demontować całe wyroby
(płyty, rury), starając się ich przy
tym nie uszkodzić. Miejsce, w
którym prowadzi się prace po-
legające na naprawie lub usuwa-
niu azbestu, należy odizolować
od otoczenia specjalnymi osłona-
mi. Powinny również znaleźć się

tam tablice ostrzegawcze o tre-
ści: „Uwaga! Zagrożenie azbe-
stem”, „Osobom nieupoważnio-
nym wstęp wzbroniony”.
Wszystkie zdemontowane wyro-
by muszą być składowane w opa-
kowaniach z folii polietylenowej
(grubszej niż 0,2 mm), w po-
mieszczeniach zabezpieczonych
przed dostępem osób niepowo-
łanych. Po zakończeniu prac po-
legających na usunięciu azbestu
(o łącznej powierzchni nieprze-
kraczającej 500 mkw.) ich wyko-
nawca ma obowiązek złożyć wła-
ścicielowi budynku pisemne
oświadczenie, że przeprowadził
prace z zachowaniem właści-
wych przepisów technicznych i
sanitarnych oraz oczyścił cały te-
ren z azbestu. Oświadczenie ta-
kie musimy przechowywać,
przez co najmniej 5 lat.

Gdzie składować stare
płyty azbestowe?

W Polsce jest ok. 2 mld mkw.
pokryć dachowych z azbestu.
Ponieważ muszą one być wymie-
niane, należy znaleźć sposób na
bezpieczne dla środowiska skła-
dowanie zdjętych elementów.
Nie można ich wyrzucać w miej-
scu, które nie jest do tego spe-
cjalnie przeznaczone, podlega to

ściśle określonej procedurze.
Oczywiście, w praktyce wygląda
to zupełnie inaczej. Większość
zdemontowanych materiałów
azbestowych, zwłaszcza na
wsiach, wciąż trafia do lasów i
rzek, zamiast na wysypiska.

Jeśli nie wiemy, gdzie bez-
piecznie składować stare mate-
riały zawierające azbest, może-
my dowiedzieć się tego w urzę-
dzie gminy. Jedno z najnowocze-
śniejszych składowisk odpadów
przemysłowych mieści się w
Trzemesznie. Założone zostało w
1992 r. przez firmę produkującą
dawniej azbestowe pokrycia da-
chowe. Wokół niego rośnie 20
000 drzew, teren jest ogrodzo-
ny, dno zabezpieczone specjalną,
grubą folią. Systematycznie kon-
troluje się tam wody gruntowe -
do tej pory nie zauważono szko-
dliwego wpływu składowiska.
Odpady są zagęszczone i rozpro-
wadzane spychaczami na odpo-
wiedniej wysokości i w przygo-
towanych sektorach. Następnie
teren jest rekultywowany - po-
lega to m.in. na przykryciu odpa-
dów warstwą świeżej gleby. Skła-
dowisko to ma pojemność 300
000 ton, będzie mogło przyjmo-
wać odpady jeszcze przez około
30 lat.

Co zamiast azbestu?
W latach 70. i 80. płyty eter-

nitowe, których ważnym skład-
nikiem jest azbest, cieszyły się,
zwłaszcza na wsiach, olbrzymią
popularnością. Przede wszystkim
ze względu na niską cenę – 1
mkw. eternitu był dwa razy tań-
szy od blachy ocynkowanej, czte-
ry razy od importowanej blachy
pokryciowej, a pięć razy od da-
chówki ceramicznej. W Polsce
wyroby azbestowe produkowa-
ło dziewięć przedsiębiorstw. Pięć
mniejszych zaprzestało wytwa-
rzania szkodliwych materiałów
jeszcze przed wejściem w życie
ustawy, w czterech największych
(wytwarzających rocznie ok. 25
mln mkw. eternitu) proces mo-
dernizacji produkcji trwał dłużej.
We wszystkich zakładach azbest
został zastąpiony innymi kompo-
nentami, a jego resztki usunięte.
Do produkcji pokryć dachowych
stosuje się teraz włókna nieorga-
niczne i organiczne, wyproduko-
wane sztucznie. Niestety, ich
cena przewyższa cenę azbestu.

Zgodnie z rozporządzeniem
ministra gospodarki z 14 sierp-
nia 1998 r. uszkodzone pokrycia
dachowe z eternitu muszą zostać
usunięte na koszt właściciela bu-
dynku.

Dach budynku przy ul. Fredry w Nowej Rudzie pokryty jest azbestem
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użytkowanych wyrobów zawie-
rających azbest

2) przyspieszenia prac zwią-
zanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest

3) zwiększenia wsparcia finan-
sowego tych działań

4) zwiększenie aktywności
jednostek samorządu terytorial-
nego w zakresie wsparcia swo-
ich mieszkańców w procesie usu-
wania wyrobów zawierających
azbest oraz poszukiwania środ-
ków finansowych na te działania

5) oczyszczenia z azbestu
obiektów użyteczności publicz-
nej, dróg i placów oraz byłych
zakładów produkujących wyro-
by zawierające azbest.

Usuwanie wyrobów
azbestowych z budynków
jednorodzinnych
i gospodarskich oraz
oczyszczanie terenów
nieruchomości

W 2008 r. przeprowadzono
badania podczas prac rozbiórko-
wych prowadzonych na wolnym
powietrzu, które wykazały, że
stężenie włókien w strefie oddy-
chania pracowników wahały się
w granicach 0,001 – 0,08 wł/cm3

(najwyższe dopuszczalne stęże-
nie NDS wynosi 0,1 wł/cm3).
Wyniki badań wskazują ponadto,
że przeprowadzenie jednorazo-
wo prac rozbiórkowych na wol-
nym powietrzu nie stanowi za-
grożenia wystąpienia patologii
azbestozależnych. Biorąc pod
uwagę wyniki przeprowadzo-
nych badań i opinie lekarskie pla-
nowane jest rozszerzenie kręgu

POMOC W LIKWIDACJI AZBESTU
młodzieży, szkolenia pracowni-
ków administracji rządowej i sa-
morządowej, opracowywanie
materiałów szkoleniowych, pro-
mocja technologii unicestwiania
włókien azbestowych, organiza-
cja krajowych i międzynarodo-
wych szkoleń, seminariów, kon-
ferencji kongresów i udział w
nich;

3) zadania w zakresie usuwa-
nia azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest z obiektów budow-
lanych, z obiektów użyteczności
publicznej, terenów byłych pro-
ducentów wyrobów azbesto-
wych, oczyszczania terenów
nieruchomości, budowy składo-
wisk oraz instalacji do unicestwia-
nia włókien azbestowych;

4) monitoring realizacji Pro-
gramu przy pomocy elektronicz-
nego systemu informacji prze-
strzennej;

5) działania w zakresie oceny
narażenia i ochrony zdrowia.

Szacuje się, że na terenie kra-
ju nadal użytkowane jest ok. 14,5
mln ton wyrobów zawierających
azbest (w latach 2003-2008 usu-
nięto ok. 1 mln ton).

Całkowity koszt realizacji Pro-
gramu w latach 2009-2032 sza-
cowany jest na kwotę ok. 40,4
mld zł, na którą składają się środki
własne właścicieli nieruchomości,
środki inwestorów, środki z bu-
dżetu państwa oraz środki jedno-
stek samorządu terytorialnego.

Usuwanie azbestu
i wyrobów
zawierających azbest

Szacuje się, że koszt usuwa-
nia wyrobów zawierających
azbest ponoszony przez właści-
cieli nieruchomości wynosi 40
mld zł. Przy uwzględnieniu
wszystkich możliwych form
wsparcia finansowego należy za-
znaczyć, że o ile istnieją możli-
wości obniżenia lub zredukowa-
nia kosztów demontażu, trans-
portu i unieszkodliwienia usunię-
tych wyrobów zawierających
azbest, o tyle po stronie właści-
cieli obiektów budowlanych po-
zostaną koszty nowych pokryć
dachowych i elewacyjnych.

Dotychczasowe tempo usu-
wania wyrobów zawierających
azbest oraz unieszkodliwiania
odpadów zawierających azbest
jest niezadowalające. Stąd po-
trzeba podjęcia działań w celu:
1) określenia rzeczywistej ilości

Program Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032,
utrzymuje cele przyjętego przez
Radę Ministrów 14 maja 2002 r.
Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terytorium
Polski:

1) usunięcie i unieszkodliwie-
nie wyrobów zawierających
azbest;

2) minimalizacja negatywnych
skutków zdrowotnych spowo-
dowanych obecnością azbestu na
terytorium kraju;

3) likwidacja szkodliwego od-
działywania azbestu na środowi-
sko.

Określa jednak nowe zadania
niezbędne do oczyszczenia kra-
ju z azbestu w okresie 24 lat,
wynikające ze zmian gospodar-
czych i społecznych, jakie nastą-
piły m.in. w związku ze wstąpie-
niem Polski do Unii Europejskiej.
Realizuje wnioski zawarte w “Ra-
porcie z realizacji w latach 2003-
2007 Programu usuwania azbe-
stu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na teryto-
rium Polski” poprzez wprowa-
dzenie priorytetowych zadań le-
gislacyjnych, uruchomienie
wsparcia finansowego dla działań
prowadzonych przez jednostki
samorządu terytorialnego oraz
usprawnienie systemu monito-
ringu realizacji Programu. Wspar-
cie finansowe ze środków budże-
towych pozostających w gestii
Ministra Gospodarki ukierunko-
wane jest głównie na wzmocnie-
nie procesu inwentaryzacji wyro-
bów zawierających azbest przez
dofinansowanie opracowywania
gminnych, powiatowych i woje-
wódzkich planów usuwania wy-
robów zawierających azbest. Jest
również przeznaczane na prowa-
dzenie działań edukacyjno-infor-
macyjnych, w tym szkoleń dla
administracji publicznej oraz
szkoleń lokalnych, dzięki którym
zostanie wzmocniony proces
usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu nierucho-
mości bez korzystania z usług
wyspecjalizowanych firm.

Program grupuje zadania
przewidziane do realizacji na po-
ziomie centralnym, wojewódz-
kim i lokalnym, w pięciu blokach
tematycznych:

1) zadania legislacyjne;
2) działania edukacyjno-infor-

macyjne skierowane do dzieci i

podmiotów uprawnionych do
usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest. Na zorganizowanie
szkoleń lokalnych dla tych pod-
miotów przewidziane zostało
wsparcie finansowe ze środków
Ministra Gospodarki w wysoko-
ści 16,3 mln zł.

Gmina powinna zapewnić
wywóz odpadów zawierających
azbest na składowisko odpadów
lub zapewnić ich dostarczenie do
przewoźnego urządzenia do
przetwarzania odpadów zawie-
rających azbest. Koszt transpor-
tu i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest powinien
zostać pokryty ze środków wła-
snych gminy, przy udziale środ-
ków właścicieli nieruchomości,
dotacji i pożyczek funduszy
ochrony środowiska lub innych
źródeł dostępnych dla gminy.
Udział środków właścicieli nieru-
chomości powinien być niewielki,
ze względu na fakt, że koszt nowe-
go pokrycia dachowego czy ele-
wacyjnego nie może być pokry-
ty w ramach wsparcia finansowe-
go z krajowych lub z unijnych fun-
duszy ochrony środowiska.

Zadania w zakresie
oceny narażenia
i ochrony zdrowia

Ekspozycja na pył azbestu sta-
nowi poważne zagrożenie zdro-
wia ludzi. Problem zagrożenia
nowotworami powodowanymi
włóknami azbestu istnieje nadal,
pomimo coraz lepszej ochrony
pracy w kontakcie z azbestem.
Zapadalność na nowotwory zło-
śliwe, w szczególności raka płu-
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ca i międzybłoniaka opłucnej, jest
ściśle związana ze stężeniem
włókien azbestu w powietrzu
determinowanym ilością i stanem
zabudowanych i stosowanych
wyrobów zawierających azbest
oraz stopniem zanieczyszczenia
środowiska. Zgromadzone wyni-
ki badań z pomiarów stężeń włó-
kien azbestu w strefie oddycha-
nia pracowników podczas usu-
wania wyrobów zawierających
azbest wykazują bardzo duże
zróżnicowanie w zależności od
miejsca prowadzenia prac i ro-
dzaju demontowanego wyrobu.

Podczas prac rozbiórkowych
płyt eternitowych prowadzonych
na wolnym powietrzu stężenia
włókien w strefie oddychania
pracowników wahały się w gra-
nicach 0,001-0,08 wł/cm3 (śred-
nia wartość w jednej serii 0,002,
w drugiej 0,048 wł/cm3; obowią-
zujący normatyw higieniczny
wynosi 0,1 wł/cm3). Prace wyko-
nywane wewnątrz pomieszczeń
obejmują głównie usuwanie wy-
robów miękkich (sznury izolacyj-
ne, ścianki działowe).

Stężenia odnotowane pod-
czas wykonywania takich prac
mieściły się w szerokim przedzia-
le od 110 wł/cm3 do 120 000 wł/
cm3 i zależne były w znacznym
stopniu od sposobu wykonywa-
nia prac.

Zatem dla pracowników wy-
konujących prace demontażowe
wyrobów azbestowych we-
wnątrz pomieszczeń konieczne
jest utrzymanie dotychczaso-
wych przepisów prawnych doty-
czących oceny narażenia pra-
cowników (pomiary stężenia
włókien) i ochrony zdrowia (ba-
dania profilaktyczne).

Na podstawie wyników badań
pomiarów stężenia pyłu azbesto-
wego w trakcie usuwania wyro-
bów azbestowo-cementowych
(pokryć dachowych, płyt elewa-
cyjnych) wykonywanego na wol-
nym powietrzu uznano za wska-

zane uproszczenie i liberalizację
przepisów dotyczących wykony-
wania tych prac.

Zagrożenie zdrowia ludzi wy-
nikające z obecności w środowi-
sku rakotwórczych włókien
azbestu implikuje konieczność
podejmowania działań zwiększa-
jących wykrywalność i skutecz-
ność zwalczania chorób azbesto-
zależnych.

Źródła finansowania
usuwania azbestu

Źródłami finansowania usu-
wania azbestu są środki budżetu
państwa pozostające w dyspozy-
cji Ministra Gospodarki, środki
własne właścicieli obiektów bu-
dowlanych, środki własne inwe-
storów prywatnych, środki fun-
duszy ochrony środowiska, środ-
ki pomocowe Unii Europejskiej,
środki własne jednostek samo-
rządowych oraz kredyty. W ra-
mach środków budżetu państwa
pozostających w dyspozycji Mi-
nistra Gospodarki planowane jest
finansowanie zadań wspierają-
cych realizację Programu w la-
tach 2009-2032

Finansowanie ochrony środo-
wiska regulują przepisy ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska i obejmuje
zadania służące ochronie środo-
wiska i gospodarce wodnej, wy-
nikające z zasady zrównoważo-
nego rozwoju i polityki ekolo-
gicznej państwa, w tym działania
zmierzające do oczyszczania kra-
ju z azbestu. Zadania te mogą być
finansowane przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, wojewódz-
kie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej oraz przez
powiaty i gminy, do których za-
dań własnych należy finansowa-
nie ochrony środowiska w zakre-
sie ustalonym w ustawie – Pra-
wo ochrony środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-

nej oraz wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej udzielają dotacji, po-
życzek oraz przekazują środki fi-
nansowe na podstawie umów
cywilnoprawnych.

Do zadań związanych z
oczyszczaniem kraju z azbestu
można w szczególności zaliczyć:

1) przedsięwzięcia z zakresu
gospodarki odpadami

2) przedsięwzięcia z zakresu
ochrony powierzchni ziemi

3) rozwój sieci laboratoriów
służących ochronie środowiska

4) edukację ekologiczną oraz
propagowanie działań proekolo-
gicznych i zasady zrównoważo-
nego rozwoju

5) opracowywanie i wdraża-
nie nowych technik i technologii
w zakresie ochrony środowiska

6) wojewódzkie programy
ochrony środowiska, programy
ochrony powietrza, plany gospo-
darki odpadami, a także wspo-
maganie realizacji tych progra-
mów i planów

7) współfinansowanie projek-
tów inwestycyjnych z zakresu
ochrony środowiska, które mają
być współfinansowane ze środ-
ków pochodzących z Unii Euro-
pejskiej, w ramach współpracy z
organizacjami międzynarodowy-
mi oraz współpracy dwustron-
nej, a także realizowanych na za-
sadach określonych w ustawie z
dnia 19 grudnia 2008 r. o part-
nerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).

Bank Ochrony Środowiska
jest uniwersalnym bankiem ko-
mercyjnym specjalizującym się w
finansowaniu przedsięwzięć pro-
ekologicznych. BOŚ współpracu-
je z polskimi i zagranicznymi in-
stytucjami finansowymi, w tym
funduszami i fundacjami działają-
cymi na rzecz ochrony środowi-
ska. Dzięki temu oferuje szeroką
gamę kredytów.

Zadania z zakresu usuwania
wyrobów zawierających azbest

mogą być finansowane poprzez
udzielanie następujących rodza-
jów kredytów:

1) kredyty preferencyjne z
dopłatami z Wojewódzkich Fun-
duszy Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej do oprocen-
towania, charakteryzujące się
m.in. niższym od komercyjnego
oprocentowaniem i możliwością
uzyskania karencji w spłacie ka-
pitału.

Warunki udzielania tych kre-
dytów są zróżnicowane, określo-
ne w umowie przez konkrety
WFOŚiGW (przedsięwzięcie
musi wpisywać się w listę prio-
rytetów funduszu);

2) kredyty komercyjne ze
środków banków zagranicznych
- linia KfW5 (Kreditanstalt für
Wiederaufbau) oraz ze środków
banku, w tym w ramach poro-
zumień BOŚ ze sprzedawcami i
dystrybutorami wyrobów służą-
cych ochronie środowiska.

Źródła zagraniczne finanso-
wania ochrony środowiska to
głównie fundusze unijne. W okre-
sie programowania 2007-2013
pomoc finansowa z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej
będzie przyznawana w Polsce w
ramach poszczególnych progra-
mów pomocowych (tzw. progra-
mów operacyjnych), stanowią-
cych narzędzia realizacji Narodo-
wej Strategii Spójności.

W zależności od rodzaju pro-
gramu, beneficjentami mogą być
m.in. jednostki samorządu tery-
torialnego oraz ich związki, pod-
mioty świadczące usługi z zakre-
su zadań własnych jednostek sa-
morządu terytorialnego, jednost-
ki organizacyjne jednostek samo-
rządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną, spółdzielnie
mieszkaniowe, wspólnoty miesz-
kaniowe, gminy wiejskie, miej-
sko-wiejskie i miejskie, młodzi
rolnicy, rolnicy podejmujący dzia-
łalność nierolniczą.

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

Drewniany kościół w Kamień-
czyku. Drewniany kościół pw. św.
Michała z 1710 r. We wsi znajduje
się również kilka chat będących
przykładem budownictwa wiejskie-
go z XVIII w.

Holzkirche in Kamieńczyk
(Steinbach). Die Holzkirche St.
Michael stammt aus 1710. Im Dorf
befinden sich auch einige Bau-
ernhütten, die Beispiel der Do-
rfbebauung des 18. Jh. sind.

Kamieńczyk – kostel. Dřevěný
kostel sv. Michala z roku 1710. V
Kamieńczyku se nachází také
několik chalup, které jsou příkla-
dem venkovské architektury 18.
století.

Schloss-Park-Anlage in Między-
lesie (Mittelwalde). Reste der go-
tischen 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 ada-
ptováno na hotel.

Zespół zamkowo-pałacowy w
Międzylesiu. Pozostałości gotyc-
kiego zamku z Czarną Wieżą oraz
renesansowo-barokową rezy-
dencją pałacową. W jednym skrzy-
dle urządzony jest hotel.

Twierdza Kłodzka i labirynty.
Najcenniejsze dzieło nowożytnej
architektury obronnej w Polsce z
XVII-XVIII w. Zobaczyć tu moż-
na ogromne bastiony i komnaty, a
z przewodnikiem przejść fragmen-
tem ciągnących się kilometrami
podziemnych chodników miner-
skich. Z tarasu widokowego roz-
ciąga się wspaniały widok na całą
Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul. Gro-
dzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68

Die Glatzer Festung und die
Labyrinthe. Das wertvollste Werk
der neuzeitlichen Verteidigungs-
architektur in Polen aus dem 17.
und 18. Jahrhundert. Zu sehen
sind hier gewaltige Bastionen und
Kasematten, und mit dem Reise-
leiter 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 dlo-
uhého labyrintu minérských cho-
deb. Z vyhlídkové terasy se roz-
prostírá nádherný výhled na Klad-
skou kotlinu.

Rynek w Kłodzku. XIV-wiecz-
ny ratusz w środku pochyłego pl.
Chrobrego, wielokrotnie przebu-
dowywany. Obok w 1620 r. wznie-
siono 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 Chro-
bry-Platzes wurde mehrmals
umgebaut. Daneben wurde 1620
die Mariensäule errichtet. Am
Eingang ins Rathaus steht der ba-
rocke Brunnen mit dem doppel-
schwänzigen Löwen.

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

Most gotycki św. Jana na Mły-
nówce w Kłodzku. Wybudowany w
1390 r., połączył wyspę Piasek ze
Starym Miastem. Przetrwał niena-
ruszony liczne powodzie dotykają-
ce Kłodzko dzięki, jak głosi legen-
da, 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 Alt-
stadt. Der Legende nach über-
stand die Brücke unberührt zahl-
reiche Überschwemmungen in der
Stadt dank dem Mörtel mit
Eiweißzugabe. Die Steinmauer zu
beiden Seiten der Brücke ist mit
sechs Heiligenfigurengruppen ge-
schmückt.

Kladsko – gotický most sv. Jana
na kanále Młynówka. Most byl po-
staven v roce 1390 a spojuje histo-
rickou část města s městskou částí
Wyspa Piasek. Jeho kamenné
zábradlí zdobí šest barokních soch.

Uzdrowisko Polanica Zdrój.
Bije tu 5 źródeł mineralnych, a
chlubą uzdrowiska jest woda mi-
neralna „Staropolanka”, uhonoro-
wana godłem „TERAZ POLSKA”.

Kurort Polanica Zdrój (Bad Al-
theide). Hier gibt es fünf Heilqu-
ellen, und der Ruhm des Kurortes
ist die Heilquelle „Staropolanka“,
die mit dem Emblem „TERAZ
POLSKA / JETZT POLEN“ ge-
ehrt wurde.

Polanica Zdrój – lázně. Ve
městě a okolí vyvěrá pět mi-
nerálních pramenů. Chloubou
lázní je stáčená minerální voda
Staropolanka, která získala
ocenění v soutěži Teraz Polska.

Uzdrowisko Duszniki Zdrój.
Uzdrowisko, które swym pobytem
uświetnił F. Chopin oraz siedziba
zabytkowej fabryki papieru.

Kurort Duszniki Zdrój (Bad
Reinerz). Ein Kurort, in dem F.
Chopin ein Konzert gab und wo
sich der Sitz der historischen Pa-
piermühle befindet.

Duszniki Zdrój – lázně. V
Dusznikách se svého času léčil hu-
dební skladatel F. Chopin, podle
něhož je pojmenován klavírní fe-
stival, který zde každoročně
probíhá. Zajímavým objektem ve
městě je historická papírna z
počátku 17. století.
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Uzdrowisko Kudowa Zdrój.
Eksploatacja 5 źródeł mineralnych
stanowi podstawę balneoterapii
w tym uzdrowisku, ponadto ważne
przejście graniczne z Czechami.

Kurort Kudowa Zdrój (Bad
Kudowa). Die Wasserförderung
aus fünf Heilquellen bildet die Ba-
sis der Balneotherapie in diesem
Kurort, der gleichzeitig ein wich-
tiger Grenzübergang mit Tsche-
chien 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.

Bazylika Nawiedzenia NMP w
Wambierzycach. Wambierzyce
zwane „Śląską Jerozolimą” to zna-
ny ośrodek pielgrzymkowy, zwią-
zany z kultem cudownej figurki
Matki Bożej z Dzieciątkiem z II
połowy XIV w. Nad wsią wznosi się
bazylika, do której wejścia pro-
wadzą monumentalne schody.

Mariä Heimsuchung - Basilika
in Wambierzyce (Albendorf).
Wambierzyce (Albendorf) – das
„Schlesische Jerusalem“ genannt
– ist ein bekannter Wallfahrtsort,
der mit der Verehrung der Gna-
denfigur der Muttergottes mit dem
Jesuskind aus der 2. Hälfte des 14.
Jh. verbunden ist. Das Dorf über-
ragt die Basilika, zu deren Eingang
monumentale Stufen hinauf-
führen.

Wambierzyce – bazilika Navští-
vení Panny Marie. Wambierzyce,
často nazývané slezským Jeru-
zalémem, jsou známé poutní místo
spojené s kultem zázračné sošky
Panny Marie s dítětem, pocházející
z 2. poloviny 14. století. Nad ve-
snicí se tyčí mohutná bazilika, k níž
vede široké schodiště.

Kurort Lądek Zdrój (Bad Lan-
dek). Die Behandlung in Lądek
Zdrój (Bad Landek) – dem älte-
sten Kurort in Polen – basiert auf
7 Termalheilquellen. Seine Haup-
tattraktion bildet die 1678 erbau-
te Naturheilanstalt „Woj-
ciech“(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 objek-
tem ve městě je historická budova
léčebného zařízení Wojciech, ve
kterém se nachází bazén s termální
vodou a hala k pití léčivých vod.

Jaskinia Niedźwiedzia w Klet-
nie. Jedna z najpiękniejszych pod
względem szaty naciekowej jaskiń
Polski. W osadach na dnie jaskini
odnaleziono wiele szczątków kost-
nych zwierząt plejstoceńskich,
wśród których dominują kości nie-
dźwiedzi jaskiniowych. Wraz z
przewodnikiem przechodzi się la-
birynt korytarzy, podziwiając uni-
kalne stalaktyty i stalagmity, kaska-
dy i draperie kalcytowe.

Bärenhöhle in Kletno (Klessen-
grund). Es ist eine der schönsten
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den
Ablagerungen des Höhlengrundes
fand man zahlreiche Knochen
eiszeitlicher Tiere, vor allem von
Höhlenbären. Mit einem Führer
kann ein Labyrinth von Korrido-
ren mit phantastischen Stalaktiten,
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und
-drapierungen besichtigt werden.

Kletno – Medvědí jeskyně. Jed-
na z nejkrásnějších krápníkových
jeskyní v Polsku. V usazeninách na
dně jeskyně byly nalezeny kosterní
pozůstatky zvířat ze staršího ob-
dobí čtvrtohor, mezi nimiž
převládají kosti medvědů je-
skynních. Prohlídka s průvodcem
vede chodbami s unikátní kraso-
vou výzdobu.

Rezerwat „Wodospad Wilczki”
w Międzygórzu. Najwyższy wodo-
spad na Ziemi Kłodzkiej. Woda
spada tu obecnie ze skalnego pro-
gu na wysokości 21 m i płynie da-
lej głębokim kanionem. Pierwotny
las dolnoreglowy rosnący wokół
wodospadu objęty jest ochroną i
stanowi krajobrazowy rezerwat
przyrody.

Naturschutzgebiet „Wodospad
Wiczki” w Międzygórzu („Wölfels-
fall in Wölfelsgrund). Der Wölfels-
fall 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 Wasser-
fall bewächst, steht unter Natur-
schutz und bildet ein Landschaft-
snaturschutzgebiet.

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 re-
zervací.

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 záslu-
hou chutné minerální vody Długo-
polanka, stáčené v nedaleké vsi
Szczawina.

Kompleks pałacowo-parkowy w
Bożkowie. W centrum wsi w 1708
r. wzniesiono barokowy pałac, któ-
ry przebudowano w II połowie
XIX w. Do pałacu przylega park z
pawilonem ogrodowym. W pobli-
żu stoi barokowy kościół św. Pio-
tra 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 Umge-
ben, in dem ein Gartenpavillon
steht. In der Nähe befindet sich die
barocke Kirche „St. Peter und
Paul“ mit der originellen Schif-
fskanzel.

Bożków – zámek. V centru ve-
snice Bożków byl v roce 1708 vy-
budován barokní zámek, který ve
2. polovině 19. století prošel kom-
plexní přestavbou. K zámku při-
léhá park se zahradním pavilónem.
Nedaleko zámku stojí barokní ko-
stel sv. Petra a Pavla se zajímavou
kazatelnou ve tvaru lodě.

Uzdrowisko Lądek Zdrój. Le-
czenie w Lądku Zdroju (najstar-
szym uzdrowisku w Polsce) oparte
jest na 7 źródłach termalnych wód
leczniczych. Jego główną atrakcję
stanowi wybudowany w roku 1678
zabytkowy Zakład Przyrodoleczni-
czy „Wojciech”, w którym obecnie
mieści się basen leczniczy i pijal-
nia wód mineralnych.

Uzdrowisko Długopole Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmie-
nitej wody mineralnej „Długopo-
lanka” rozlewanej w Szczawinie
nieopodal Długopola Zdroju.

Szczeliniec Wielki. Wspinając
się po kamiennych schodach z Kar-
łowa zdobyć można wierzchowinę
najwyższego szczytu Gór Stoło-
wych (919 m n.p.m.). Trasa zwie-
dzania prowadzi między piaskow-
cowymi formami skalnymi i głębo-
kimi szczelinami, dochodzącymi
do 17 m. Z punktów widokowych
podziwiać można rozległą panora-
mę Sudetów.
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Große Heuscheuer. Indem man
von Karłów (Karlsberg) aus die
Stufen hinaufsteigt, gelangt man
zum höchsten Gipfel der Heu-
scheuer (919 m ü.d.M.). Der Be-
sichtigungsrundweg führt zwischen
Sandsteinfelsenformen und tiefen
Klüften (bis 17 m). Von den Aus-
sichtspunkten kann man das Pano-
rama der Sudeten bewundern.

Velká Hejšovina. Stezkou vedo-
ucí po kamenných schodech z ve-
snice Karłów lze vystoupit na ne-
jvyšší vrchol Stolových hor – Vel-
kou Hejšovinu (Szczeliniec Wiel-
ki, 919 m n. m.). Nachází se zde
skalní labyrint tvořený písko-
vcovými útvary a rozsedlinami, je-
jichž hloubka dosahuje 17 metrů.
Z několika vyhlídek můžeme ob-
divovat rozlehlé sudetské pohoří.

Ratusz w Nowej Rudzie. Na
środku rynku już w XV w. wznie-
siono pierwszy ratusz. Zbudowany
w XIX w. posiada rozczłonkowaną
bryłę. W płn. narożniku nad misą
fontanny umieszczona jest ka-
mienna figura św. Floriana.

Rathaus in Nowa Ruda (Neu-
rode). In der Mitte des Rings wur-
de schon im 15. Jh. das erste Ra-
thaus errichtet. Das aus dem 19.
Jh. besitzt einen zergliederten Kör-
per. In der Nordecke des Rings be-
findet sich ein Brunnen mit der Fi-
gur des Johannes des Täufers.

Nowa Ruda – radnice. Původní
radnice byla uprostřed náměstí v
Nowé Rudě postavena již v 15. sto-
letí. Dnešní radnice, pocházející z
19. století, má členitý prostorový
tvar. Do severního nároží budovy
je zasazena kašna s kamennou so-
chou sv. Floriána.

Fortyfikacje w Srebrnej Górze.
Potężna twierdza wznosząca się
nad miejscowością i przełęczą jest
jednym z najciekawszych obiektów
architektury militarnej w Polsce.
Wykorzystywano ją jako ciężkie
więzienie. Podczas ostatniej wojny
urządzono tu jeniecki obóz karny
„Oflag VIII B”.

Befestigungen in Srebrna Góra
(Silberberg). Die gewaltige Fe-
stung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessante-
sten Bauwerke der Militärarchi-
tektur in Polen. Sie wurde als
strenges Gefängnis genutzt.
Während des letzten Krieges wur-
de hier das Gefangenenstraflager
„Oflag VIII B“ Eingerichtet.

Srebrna Góra – pevnost. Mo-
hutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stej-
nojmenným horským sedlem, patří
k nejzajímavějším objektům vo-
jenské architektury na území Pol-
ska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové
války byl v jednom z jejích fortů
zřízen zajatecký tábor pro
důstojníky Oflag VIII B.

Wieża widokowa na Wielkiej
Sowie. Sztandarowa wieża widoko-
wa na Dolnym Śląsku – najpięk-
niejszy wolnostojący obiekt tego
typu. Umiejscowiona została 1015
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, najwy-
ższym szczycie Gór Sowich, z któ-
rego można podziwiać panoramę
Sudetów od Śnieżnika po Śnieżkę.

Aussichtsturm auf der Wielka
Sowa (Hohen Eule). Der führen-
de Aussichtsturm in Niederschle-
sien – das schönste, freistehende
Objekt dieser Art. Er steht auf
dem höchsten Gipfel des Eulenge-
birges, der Hohen Eule – 1015 m
ü.d.M., von dem man das Panora-
ma der Sudeten vom Scheeberg bis
zur Schneekoppe bewundern
kann.

Rozhledna na Velké Sově.
Nejznámější rozhledna v Dolním
Slezsku, stojící na Velké Sově (Wiel-
ka Sowa, 1015 m n. m.), nejvyšším
vrcholu Sovích hor (Góry Sowie).
Z rozhledny lze obdivovat panorá-
ma sudetského pohoří od Králic-
kého Sněžníku až po Sněžku.

Podziemia w Osówce. To najcie-
kawszy i najdłuższy udostępniony
kompleks podziemnych korytarzy,
wybudowany w ramach programu
RIESE. Cel prac utrzymywany był
w tajemnicy. Do dziś wielu histo-
ryków spiera się co do przeznacze-
nia tych podziemnych i naziem-
nych obiektów, które powstały w
Górach Sowich w czasie II wojny
światowej.

Unterirdische Stadt in Osówka
(bei Wüstewaltersdorf). Das ist der
interessanteste und längste
zugängliche Komplex der unterir-
dischen Korridore, die im Rahmen
des Programms RIESE gebaut
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 Eulengebir-
ge entstanden sind, haben sollten.

Podzemní komplex Osówka.
Nejzajímavější a nejrozsáhlejší
zpřístupněný soubor podzemních
chodeb a nadzemních objektů, bu-
dovaný za druhé světové války v
oblasti Sovích hor v rámci progra-
mu Riese. Účel tohoto komplexu
je dodnes zahalen tajemstvím.
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Muzeum prof. J. Wittiga v
Nowé Rude. Expozice približující
osobnost prof. Josepha Wittiga
(1879-1949), významného ne-
meckého teologa, filosofa a spiso-
vatele, autora kroniky mesta Nowa
Ruda. Provozovatelem muzea je
Nadace obnovy Noworudska. V
objektu je k dispozici byt a 7 lužek
pro hosty. www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des be-
deutenden deutschen Theologen,
Philosophen und Schriftstellers,
Verfassers der Chronik von Neu-
rode / Nowa Ruda und Schlegel /
Słupiec. Das Haus der kreativen
Arbeit nach Joseph Wittig be-
nannt. Zur Verfügung steht eine
Wohnung und zusätzlich 7 Über-
nachtungsplätze. Das Haus wird
von der Stiftung zur Erneuerung
der Region Nowa Ruda geleitet.

Bystrzyca Kłodzka. Zachowany
został tu średniowieczny układ
urbanistyczny: czworoboczny ry-
nek z prostopadłymi ulicami i ra-
tuszem wzniesionym pośrodku w
XIV w. Obok znajduje się barokowa
figura św. Trójcy z XVIII w. Prę-
gierz z 1556 r. stanowi jeden z nie-
licznych przykładów autentycznych
zabytków dawnego sądownictwa.

Bystrzyca Kłodzka. Město, jehož
centrum si zachovalo původní
středověkým půdorys – centrální
čtvercové náměstí s kolmo ve-
denými ulicemi a radnicí postave-
nou v polovině 14. století. Vedle
radnice stojí barokní socha sv. Tro-
jice z 18. století. Pranýř z roku
1556, stojící na Malém náměstí, je
jednou z mála původních památek
starého soudnictví.

Bystrzyca Kłodzka (Habel-
schwerdt). Hier ist das mittelalter-
liche, städtebauliche System erhal-
ten geblieben: der viereckige Ring
mit senkrecht verlaufenden Stra-
ßen und dem im 14. Jh. errichteten
Rathaus in der Mitte. Daneben be-
findet sich die barocke Figur der
Dreifaltigkeit aus dem 18. Jh. Der
Pranger aus 1558 ist eins der we-
nigen Beispiele der authentischen
Denkmäler des früheren Gericht-
swesens.

Muzeum prof. J. Wittiga w No-
wej Rudzie. Dom-Muzeum prof.
Josepha Wittiga, wybitnego nie-
mieckiego teologa, filozofa i pisa-
rza, autora Kronik Nowej Rudy i
Słupca. Dom prowadzi Fundacja
Odnowy Ziemi Noworudzkiej. Do
dyspozycji mieszkanie oraz dodat-
kowo 7 miejsc noclegowych.

www.domwittiga.ng.pl
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