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HISTORIA kościoła i parafIi św. Barbary
w Nowej Rudzie-Drogosławiu
W tym roku przypada 100.
rocznica konsekracji kościoła
pw. św. Barbary w Nowej Rudzie - Drogosławiu. Niegdyś
Drogosław był oddzielną wioską zwaną Kunzendorf (w wolnym tłumaczeniu Wieś Kunzego). Po II wojnie światowej
nazwę zmieniono na Kunowo,
a następnie na Drogosław, jak
jest do dzisiaj. W 1954 r. została ona administracyjnie przyłączona do Nowej Rudy.
Ważne jest, by dostrzec, że
budowa świątyni i jej poświęcenie były uwieńczeniem ponad 10-letnich starań mieszkańców o to dzieło. Istotne
jest również ukazanie potrzeb,
motywacji i problemów, z którymi borykali się wcześniejsi
mieszkańcy tej ziemi. Drogosław przełomu XIX i XX w.
mający ok. 4000 ludzi nie miał
własnej świątyni, lecz należał
do parafii św. Mikołaja w Nowej Rudzie. Jak w całym Hrabstwie Kłodzkim przeważająca
część ludności była wówczas
wyznania katolickiego. Trzeba
podkreślić też, że ziemie te od
początku osadnictwa podlegały pod kościelne zwierzchnictwo Pragi, formalnie aż do
1972 roku.
Po II wojnie światowej do
tej miejscowości przybyli Polacy z wielu różnych miejsc,
m.in. z: Kresów Wschodnich,
Polski Centralnej, Niemiec,
Belgii, Francji, Jugosławii czy
Syberii. Często, jak podkreślają pierwsi powojenni duszpasterze, problem był z porozumieniem się z licznymi grupami. Ludzie porozumiewali się
wieloma językami, narzeczami, gwarami.
Aklimatyzacja z nowym
otoczeniem, miejscem zamieszkania, krajobrazem, jak
i nowymi sąsiadami trwała
długie lata. Pomagały w tym
działania polskich księży, którzy zachęcali do kultywowania
polskich świąt i tradycji katolickich. Przykładem może być
zakupienie wizerunku Matki
Bożej Częstochowskiej, przy

której jednoczyła się nowa,
polska społeczność. Przy tym
nawiązywali do zastanego
miejsca i tutejszych warunków, podkreślając kolejne
rocznice poświęcenia kościoła
oraz wspomnienie św. Barbary patronki parafii i powstającej warstwy górniczej.

Historia do 1945 r.
Życie Nowej Rudy diametralnie zmieniło się 23 maja
1884 r. W tym dniu wybuchł
wielki pożar, który strawił
większą część Górnego Miasta, w tym barokowy kościół
parafialny pw. św. Mikołaja
i plebanię. Jak opisuje Joseph
Wittig w kronice miasta, najpierw ogień zajął wysoki dach
świątyni, a ten na skutek wiatru szybko obrócił się w zgliszcza. Strażacy próbowali ocalić
co cenniejsze zabytki oraz archiwa z plebanii. Pod koniec
dnia zostały już tylko ruiny1.
Ten wielki cios spowodował regres w rozwoju miasta
oraz wielką stratę dla parafii.
Na szczęście istniały jeszcze
dwa stare kościoły w dolnym mieście: kościół św. Krzyża i Kościół Bracki2, w których
można było tymczasowo odprawiać nabożeństwa. Okazało się, że ruiny nie nadają się
do remontu. Jedynym wyjściem była budowa nowego
kościoła.
W tym momencie powstaje również plan budowy
świątyni w Drogosławiu. Nie
było on jednak możliwy do
zrealizowania z oczywistych
powodów. Koszty budowy
mieli w dużej mierze ponieść
parafianie, więc odłączenie
się znacznej grupy parafian
stanowiłoby stratę finansową.
W rezultacie ten plan okazał
się nierealny wobec budowy
kościoła św. Mikołaja.
Zgodnie z ówczesnym
nurtem historyzmu w architekturze nowy kościół powstał w stylu neogotyckim.
Podobną myśl widzimy w pro-

Konsekracja kościoła św. Barbary 12.09.1911 r. z udziałem arcybiskupa praskiego Kardynała Leo von Skrbensky
testanckiej świątyni wybudowanej w latach 1866-68 przy
pobliskiej ul. Kolejowej. Jednak katolicy mający znaczną
przewagę zbudowali o wiele
większy kościół. Do dziś ta
budowla wręcz nieproporcjonalnie góruje nad miastem.
Budowa była długa i skomplikowana. Ostatecznie 19 października 1890 r. konsekrował
ją arcybiskup praski hrabia
von Schönborn. Na pokrycie
kosztów zaciągnięto pożyczkę w wysokości 150000 marek, która była spłacana przez
kolejne lata. W tej akcji musieli uczestniczyć również drogosławianie.
Sytuacja
mieszkańców
Drogosławia, jako parafian
kościoła w Nowej Rudzie
była trudna. Był to okres, kiedy czas pracy w przemyśle,
a w nim przeważająca część
mieszkańców była zatrudniona, sięgał nawet kilkunastu godzin. Do tego trzeba
dodać, że mieszkańcy mieli
do pokonania długą drogę
do świątyni, która zajmowała
czasami nawet godzinę. Przez
to przepracowani robotnicy
nie wypełniali obowiązków
uczestnictwa w niedzielnych
nabożeństwach, nie wspominając już o pogłębianiu wiary.
Zmiana w tej materii nastąpiła dopiero po śmierci dotychczasowego proboszcza
Augustyna Staude3. Po nim 28

maja 1896 r. pieczę nad noworudzką parafią objął Arnold
Wachsmann4. W wyniku jego
duszpasterskiej pracy w 1911
r. konsekrowano nową świątynię w Drogosławiu. Lecz
zanim do tego doszło mieszkańcy musieli pokonać wiele
trudności.
W tym czasie z inicjatywą wyszły ważne osobistości
wsi. Mam tu na myśli zarządcę
urzędu (Amtsvorstehera)5 Josepha Hoffmanna, właściciela
Dominium6 Amanda Treutlera
i właściciela fabryki Augusta
Olbricha.
Hoffmann urodził się 20
stycznia 1849 r. Był synem gospodarza i tkacza chałupniczego Ignaza i jego żony Theresy,
z domu Grundmann. Uczył się
fachu młynarskiego u swego
wujka, by po ślubie w 1872 r.
z Josefą Schmidt z Woliborza
wziąć w dzierżawę młyn na
granicy Drogosławia i Ludwikowic. Po niespełna 10 latach
nabył on młyn po drugiej
stronie wsi na granicy z Nową
Rudą. W 1892 r. otrzymał stanowisko zarządcy urzędu. Był
główną osobą, która swą postawą i uporem przyczyniła
się do sfinalizowania budowy
kościoła7.
Amand Treutler posiadał
majątek rycerski w Drogosławiu do 1909 r., a o Auguście
Olbrichu wiemy tyle, że musiał
być jednym z najbogatszych
mieszkańców Drogosławia,
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o ile nie najbogatszym. Wskazują na to ofiary złożone na
wyposażenie powstającego
kościoła. Ufundował on ołtarz,
ambonę oraz dzwony8.
Na dzień 7 sierpnia 1898
r. zostało zwołane zebranie
mieszkańców wsi, by poznać opinię społeczeństwa
na temat projektu budowy
kościoła. Pomysł spotkał się
z życzliwością mieszkańców.
Założono Towarzystwo Budowy Kościoła (Kirchenbauverein), które miało koordynować
prace związane z tym przedsięwzięciem, zdobyć wymagane pozwolenia oraz zbierać
środki finansowe. Natychmiast przystąpiło do niego
144 parafian. Do końca roku
Towarzystwo osiągnęło liczbę
prawie 800 członków9.
Na początku można było
zaobserwować wielkie zainteresowanie społeczeństwa
przedstawianym projektem.
Duże środki pieniężne wpływały na konto funduszu budowy. Z czasem widoczny
był spadek zaangażowania.
W 1905 r. liczba członków obniżyła się do 103 osób10.
Towarzystwo spotykało się
nieregularnie na zebraniach
generalnych. Na nich dyskutowano o podejmowanych
działaniach. Czasami pojawiał
się na nich proboszcz Wachsmann, który wskazywał drogę, jaką powinno się podążać.
Przewodniczącym wybrany
został Joseph Hoffmann. On
to za każdym razem przedstawiał stan finansów.
Od początku zakładano,
że koszty budowy poniosą
sami zainteresowani ze składek i ofiar darczyńców. Środki
wpływały różnymi strumieniami. Po pół roku działalności zebrano 10013 marek.
Bywało, że mieszkańcy darowali całkiem spore sumy, jak
np. wdowa Johanna Reichel,
która ofiarowała 9000 marek,
albo zapisywali swe dobra
w testamentach11. Trudno jest
określić stan finansów w poszczególnych latach ze względu na różne informacje w źródłach prasowych i akcie złożenia kamienia węgielnego.
Prawdopodobnie nie zachowały się akta finansowe Towarzystwa. Wiemy, że uzbierało

5
ono w poszczególnych latach
następujące kwoty:
1904 – 32955,07 marek
1905 – 38925,94
1907 – 41024
1908 – 43044,4
1909 – 65611 (prawdopodobnie)12.
Największymi darczyńcami, obok Funduszu Wolnych
Kuksów, który przyznał sumę
23500 marek, okazali się najważniejsi pracodawcy w okolicy: dawny właściciel fabryki
August Olbrich, dawny posiadacz majątku dworskiego
Amand Treutler, właściciel
fabryki włókienniczej Rudolf
Jordan, Neuroder Kohlen- und
Tonwerke, kopalnia Wenzeslaus z Miłkowa, Berlińsko-Noworudzkie Zakłady Artystyczne, a nawet właściciel fabryki
Dierig z Bielawy13. Nieduże
sumy przekazali także: Urząd
Miasta Nowej Rudy (500 marek) i Kasa OszczędnościowoPożyczkowa z Drogosławia
(550 marek)14. Towarzystwo
posiadało również 42, a później ponad 50 morgowe gospodarstwo, które wyceniono
w 1907 r. na ok. 9000 marek15.
Drugą ważną kwestią działalności Towarzystwa był wybór miejsca przyszłej budowy.
Już w 1899 r. proboszcz określił wymagania. Na zebraniu
15 października 1904 r. wybrano parcelę między piekarnią
Jaschke’go, a starą szkołą. Dopiero 30 września 1908 r. zdecydowano o zakupie 7 morgowej działki od właścicielki
majątku wolnosędziowskiego
pani Marii Herden. Wydano na
to 5125 marek.
Kolejnym celem było uzyskanie pozwolenia na budowę. Ta sprawa była najtrudniejsza. Mimo, że działalność
wspierał sam proboszcz, to
parafianie z Nowej Rudy nie
byli tak ochoczo nastawieni.
Przez cały czas były spłacane pożyczki na odbudowę
spalonego kościoła parafialnego. W tym tkwiła największa przeszkoda. Odejście
ok. 4000 mieszkańców Drogosławia z parafii św. Mikołaja
było wielką stratą finansową.
Rozmowy były długie i wyczerpujące. Prawdopodobnie zarząd parafii nie wierzył,
że drogosławianom uda się

zebrać wystarczającą sumę
pieniędzy na budowę własnej
świątyni.
Dopiero w maju 1906 r.
zgodzono się na budowę kościoła, zastrzegając sobie zachowanie więzi z macierzystą
parafią, spłacanie wspomnianej już pożyczki oraz brak
wsparcia finansowego parafii w budowie i późniejszym
utrzymaniu kościoła.
W lipcu 1906 r. noworudzka parafia zgodziła się na secesję i objęła wraz z Towarzystwem nadzór nad budową
świątyni. Miała też zapewnić
późniejsze utrzymanie świątyni. Poprosiła również rząd
królewski o pozwolenie na
budowę i pomoc z Funduszu
Wolnych Kuksów .
Osobną sprawą było
wspomniane pozwolenie od
rządu. 15 października 1904 r.
zlecono wykonanie projektu
wraz z wstępnym kosztorysem architektowi Ludwigowi
Schneiderowi z Wrocławia16.
Szacowano wówczas koszty
na 120000 marek (bez wypo-

105000 marek, drugi prostszy 85000 marek. Ostatecznie
31 grudnia 1909 r. uzyskano
pozwolenie ministra.
12 marca 1908 r. rząd zatwierdził zgodę wikariusza
książęco -arc ybisk upiego
i wielkiego dziekana Wilhelma
Hohausa z Bystrzycy Kłodzkiej
na utworzenie siostrzanego
duszpasterstwa z datą wejścia
w życie z dniem 1 kwietnia
tego roku. Wybrano zarząd
kościelny i przedstawicieli
parafii. Siostrzane duszpasterstwo pozostawało w ścisłym
związku z parafią noworudzką i musiało płacić pewnego
rodzaju rekompensatę finansową w wysokości 430 marek rocznie oraz uczestniczyć
w spłacie pożyczki na odbudowę noworudzkiej świątyni.
Trwało to do 1936 r.17.
Towarzystwo
Budowy
Kościoła miało swe zebrania
zawsze w niedzielne popołudnie. Z zachowanych źródeł
wynika, że miejscem obrad
zazwyczaj była gospoda Franza Völkela18, w której też odbył

Proboszcz Alfred Schindler z ministrantami
sażenia: ołtarze, organy, ławki
- 92820 marek). Przygotowany
plan przesłano do rozpatrzenia władzom 18 lutego 1905
r. Zdaniem tychże koszty były
zbyt wysokie i Towarzystwo
nie poradziłoby sobie bez
pomocy finansowej, a takowej nie przewidywano. Projekt zakładał budowlę w stylu neoromańskim z ciosów
piaskowca. Do 1909 r. sprawa stanęła w miejscu. W tym
roku powstały 2 kolejne projekty. Jeden przewidywał
koszt budowy w wysokości

się uroczysty obiad w dniu
konsekracji kościoła. Tylko
raz spotkano się w gospodzie
„Weidmannsruh” w 1904 r.19.
Kiedy po wieloletnich
staraniach władze zezwoliły na budowę, prace ruszyły
szybko i sprawnie. Nadzór
budowlany powierzono projektodawcy,
architektowi
Schneiderowi. Spośród 7 firm
murarskich wybrano firmę B.
Tautza z Nowej Rudy. Pracami
kierował majster Neugebauer
z Wrocławia. Już 17 stycznia
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1910 r. zaczęto zwozić materiały budowlane. Było to
możliwe dzięki sprzyjającym
warunkom
pogodowym20.
Dla przypomnienia pozwolenie wydano 31 grudnia poprzedniego roku. Sprawność
podejmowania decyzji budzi
podziw. 29 marca zaczęto prace przy fundamentach kościoła. Do 6 kwietnia były one tak
zaawansowane, że tego dnia
proboszcz Wachsmann, Josef Hoffmann, burmistrz (Gemeindevorsteher)21 Reimann,
kupiec Peterhansel i majster
Neugebauer położyli pierwszą cegłę w prezbiterium22.
Zaś 19 maja uroczyście położono kamień węgielny wraz
z dokumentem mówiącym
o działalności Towarzystwa
Budowy Kościoła w Drogosławiu.
Po tym wydarzeniu prace
szybko postępowały. Budowla wznosiła się ku niebu, choć
w lecie pogoda była deszczowa. Kardynał Leo von Skrbensky podczas swojej wizytacji
kanonicznej w Nowej Rudzie
i okolicach odwiedził plac budowy 11 lipca 1910 r.23. Został
przy tym poproszony przez
mieszkańców o konsekrację
powstającego Domu Bożego. Już 26 września zatknięto
wiechę. Zgodnie z tradycją to
wydarzenie świętowała licznie przybyła ludność podczas
ciepłej kolacji, w trakcie której przemówienia wygłosili
proboszcz, Hoffmann i jeden
z mieszkańców24.
20 dni później ślusarz Teich z Nowej Rudy i blacharz
Wengler z Drogosławia zatknęli na szczycie wieży gałkę
i krzyż. Do końca roku zadaszono prezbiterium i przymocowano na kalenicy dachu
chorągiewkę (wiatrowskaz),
zakończono prace tynkarskie
wewnątrz i na zewnątrz oraz
wykonano posadzkę25.
Jak widzimy tempo prac
było zdumiewające. W ciągu niespełna 7 miesięcy od
rozpoczęcia prac budowlanych stała wieża z krzyżem
na szczycie. Świątynia była
już praktycznie w stanie surowym. Kolejny rok budowy, to
zagospodarowanie otoczenia
oraz wyposażanie i dekorowanie wnętrza.

Już 31 lipca przyszła wiadomość o terminie przyjazdu
kardynała von Skrbensky’ego. Konsekracja miała odbyć
się 12 września 1911 r., tj. we
wtorek. Arcybiskup przyjechał
dzień wcześniej i zatrzymał
się na plebani noworudzkiej.
W dzień konsekracji miasto
i droga do Drogosławia były
przystrojone chorągiewkami i zbudowanymi bramami.
W uroczystość były zaangażowane różne organizacje,
nauczyciele i dzieci szkolne.
Kardynał celebrował rano
nabożeństwo w kościele św.
Mikołaja i w konnej asyście
pojechał do nowego kościoła.
Wzdłuż całej trasy przejazdu

przy budowie kościoła. Obiad
zakończył się po godzinie
16.00 wyjazdem kardynała do
Nowej Rudy. Następnego dnia
opuścił miasto27.
Po konsekracji ludność
Drogosławia mogła cieszyć
się własną świątynią. Była ona
kościołem filialnym parafii św.
Mikołaja, w którym służyli proboszcz, bądź liczni wikariusze
z Nowej Rudy. Od 12 października 1918 r. funkcję kuratusa
objął ks. Franz Patzelt28. Od
6 lipca 1923 r. podpisywał się
on proboszczem. 20 października 1932 r. przybył jako proboszcz ks. Alfred Schindler,
który był tu aż do przymuso-

Pierwsza Komunia Święta – 1946 r.
zgromadziły się wielkie tłumy.
W Drogosławiu został powitany przez władze gminy. Poświęcenie trwało do godziny
12.00. W czasie nabożeństwa
śpiewał chór kościelny pod
kierownictwem miejscowego
nauczyciela a zarazem dyrygenta i organisty Bruno Kiefela26. Ofiary składane przez
wiernych zostały oddane proboszczowi Wachsmannowi
i ks. Braunerowi z Ludwikowic
Kłodzkich. O godzinie 13.00
odbył się obiad w gospodzie
Völkela. Brało w nim udział
ponad 100 osób, w tym ok.
30 duchownych, hrabiowie
von Magnis z Bożkowa i Ołdrzychowic Kłodzkich, hrabia
Pilati ze Słupca, starosta hrabia
zu Dohna oraz reprezentanci
noworudzkiego magistratu.
W czasie posiłku starosta wręczył w imieniu cesarza proboszczowi Wachsmannowi
i Hoffmannowi Order Czerwonego Orła IV Klasy za zasługi

wej wywózki do Niemiec pod
koniec 1946 r.29.
Życie religijne biegło
zgodnie z kalendarzem liturgicznym. W niedzielę po
12 września świętowano co
roku odpust konsekracji kościoła (zwane Kärms). Do
szczególnie ważnych należały też obchody świąt Bożego
Narodzenia i I Komunii Św.
Z dawnych zdjęć wiemy, że
dzieci
pierwszokomunijne
szły w pochodzie razem z rodzicami i nauczycielami do
świątyni spod Starej Szkoły30
albo spod Domu św. Antoniego31, w którym mieszkały siostry ze Zgromadzenia Sióstr
Maryi Niepokalanej.
W 1913 r. został założony przykościelny cmentarz,
dzięki czemu drogosławianie
nie musieli już chować swych
zmarłych w Nowej Rudzie.
Tutaj spoczęły liczne ofiary
katastrof górniczych, w tym
szczególnie z 10 maja 1941

r. Spośród 187 zabitych górników, 41 leży na cmentarzu
przykościelnym.
Kościół św. Barbary był też
miejscem uroczystości 60-lecia Towarzystwa św. Cecylii
Hrabstwa Kłodzkiego, organizacji zrzeszającej chórzystów kościelnych, która odbyła się 4 października 1933
r. Nie było przypadkiem, że ta
świątynia została w ten sposób wyróżniona przez jedno
z najważniejszych towarzystw
na terenie Hrabstwa. Wybór
miejsca był uhonorowaniem
organisty Bruno Kiefela, znanego ze swej pracy chóralnej
i kompozytorskiej.

Lata powojenne32
Po II wojnie światowej parafia św. Barbary miała problemy z polskimi duszpasterzami. Kolejni kapłani służyli
tutaj po kilka miesięcy i wyjeżdżali. Dopiero ks. Szymon
Lewicki, siódmy z kolei ksiądz,
pozostał na dłużej. Objął on
parafię 20 lipca 1948 r. Przed
nim byli tutaj: Ojcowie Jezuici, ks. Kazimierz Kasperski, ks.
Antoni Ryńca, ks. Feliks Gniazdowski, ks. Ignacy Świąder, ks.
Stanisław Jędryczko. W latach
1948-49 dokonano remontu
kościoła, zwłaszcza poprawiono dach i przemalowano napisy niemieckie na łacińskie,
jak zalecały władze.
W dniach 24-25 maja
1950 r. odbyła się wizytacja
kanoniczna Administratora
Apostolskiego Ks. Karola Milika. Przyjechał on z rzeszą duchownych od strony Ludwikowic, jak pisze ks. Lewicki, karocą zaprzęgniętą w 4 konie. Po
drodze ludność zbudowała
3 bramy honorowe. Kilkaset
osób przyjęło z rąk Arcypasterza bierzmowanie. Gospodarz
parafii mocno podkreślał problemy z mieszkańcami, którzy przybyli do Drogosławia
z wielu różnych miejsc w Europie.
Praktycznie co roku ksiądz
Lewicki wspominał o remontach, poprawianiu, bądź łataniu kościelnego dachu.
Ten najważniejszy element
ogromnej budowli ciągle
przysparzał problemy. Ze
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względu na swe duże rozmiary pochłaniał znaczną część
funduszy na częste naprawy.
1 lipca 1953 r. dotychczasowy proboszcz odszedł na
inną placówkę. Przez ostatnie 2 lata musiał dbać o parafię w Jugowie, przejściowo
również w Ludwikowicach.
W tym okresie jedynie przez
5 miesięcy miał pomoc wikarego, ks. Zdzisława Zwierzyńskiego. Te trudności zmusiły
go do poproszenia o zmianę
parafii. Ciężkie warunki pracy,
wrogość władz państwowych,
które często nie dopuszczały
księży do objęcia nowej placówki i różna postawa ludności wymagały wielkich sił
w pracy duszpasterskiej.
Nowym
proboszczem
został w 1953 r. ks. Szczepan
Sadowy, który pochodził z archidiecezji lwowskiej. Został
wyświęcony 29 czerwca 1935
r. Do końca II wojny światowej
służył w 3 parafiach, później
administrował w Kraskowie k.
Kluczborka i w Ciepłowodach
k. Ząbkowic Śl. W Drogosławiu
został miło przyjęty, a przed
jego przybyciem ludzie odnowili mu mieszkanie. Już na początku powrócił problem dachu. Po ulewnych deszczach
w połowie lipca przystąpiono
do kolejnego remontu. Koszty
opiewały na sumę 6 tysięcy
złotych.
3 sierpnia 1954 r. zostały
wywiezione siostry zakonne
ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej wraz z całym wyposażeniem domu
zakonnego prawdopodobnie
do Wrocławia. W Drogosławiu mieszkały one od 1905 r.
Miały opiekować się osobami
starszymi i chorymi. Prowadziły również przedszkole. Budynek za plebanią, który zajmowały, został przejęty przez
władze państwowe.
Dużą uroczystością zaaranżowaną przez ks. proboszcza
było poświęcenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który znajduje się obecnie w ołtarzu w prawej bocznej nawie.
Osobiście zamówił jego wykonanie u sióstr franciszkanek
w Ząbkowicach Śl. Po pewnych perypetiach związanych
z dostarczeniem obraz został
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poświęcony 1 kwietnia 1956 r.
w 300-lecie Ślubów króla Jana
Kazimierza w katedrze lwowskiej33. Był to gest skierowany
do ciągle aklimatyzującej się
ludności polskiej, by zjednoczyła się przy umiłowanym
wizerunku swej Matki.
Rok 1960 został szczególnie uczczony jako 50-lecie
rozpoczęcia budowy kościoła parafialnego. Ks. Sadowy
wskazywał w kronice na brak
tradycji u polskiej ludności
świętowania tego wydarzenia.
Dla mieszkających tu Niemców była to jedna z najważniejszych uroczystości w roku.
Z okazji jubileuszu zorganizowano misje św. prowadzone

czystego przybycia złączyły
wszystkich parafian. Kościół
został wystrojony licznymi
girlandami i wstążkami, na
frontonie zawieszono duży
monogram NMP. Znaleźli się
nawet śmiałkowie, którzy zawiesili flagi na szczycie wieży
kościelnej. Plac przed świątynią był również przystrojony
50 masztami z flagami maryjnymi, narodowymi i papieskimi. Wykonano napis świetlny
„WITAJ KRÓLOWO”, który widziano nawet ze Zdrojowiska.
Liczne domy były przybrane
chorągiewkami i świętymi
obrazkami, zwłaszcza na drodze przejazdu z Nowej Rudy.
Wykonano też 4 bramy trium-

Uczniowie ze szkoły podstawowej – 1966 r. W środku ks. Stanisław Orzechowski
przez ojców redemptorystów
z Głogowa w dniach 11-18
września. Przebiegały one bez
większego zainteresowania
wśród mieszkańców. Uczestniczyli w nich ci, którzy zwykle
chodzą do kościoła. Na koniec
19 września przybył ks. biskup
Wincenty Urban, który udzielił bierzmowania imponującej
liczbie 784 osób.
W 1957 r. rozpoczęła się
Wielka Nowenna przed Millenium chrztu Polski. Równocześnie w tym samym roku
sporządzono kopię obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej,
która ruszyła w wielką pielgrzymkę po Polsce. Miała ona
dotrzeć do wszystkich parafii
w kraju. W roku 1964 dotarła
również do parafii św. Barbary
w Nowej Rudzie.
Już od 24 maja zaczęły się
rekolekcje prowadzone przez
ojców redemptorystów z Krakowa. Przygotowania do uro-

falne.
W niedzielę 31 maja
o godz. 17.00 na końcu długiej kawalkady motocykli
i aut przyjechał samochódkaplica z wizerunkiem Matki
Bożej. Obraz został wniesiony
do kościoła przez przedstawicieli wszystkich grup mieszkańców: księży, ojców, matek,
dziewcząt i chłopców. Przez
najbliższe 24 godziny Królowa
Polski spoglądała z przygotowanego tronu.
Wierni składali modły całą
noc. O północy odbyła się
Msza Św., która zgromadziła
wielkie tłumy z całej okolicy. Kościół był przepełniony
po brzegi. Wydano około
1000 komunikantów.
Następny dzień upłynął
na dalszych nabożeństwach
ku czci Matki Bożej. Świątynia
nieustannie była odwiedzana
przez licznych mieszkańców.
Na koniec przyjechał ksiądz

Arcybiskup, który bardzo uradował się na widok tych tłumów. Po procesji z obrazem
dookoła kościoła, został on
przewieziony do Jugowa.
Wieczorem aż 500 osób
wyruszyło ze świecami w rękach do sąsiedniej parafii na
nocne czuwanie. Przez całą
drogę ciągnął się korowód
wiernych na czele z ks. wikarym Janem Onufrowem.
W roku Millenium chrztu
Polski, 1966 roku, odbyły się
liczne uroczystości. Liturgiczny obchód tego wydarzenia
miał miejsce 9 kwietnia, bowiem tego dnia przypadała
Wielka Sobota. Jak wiemy
w to święto książę Mieszko
I miał przyjąć chrzest wraz ze
swoją świtą. Z tej okazji wykonano świetlną dekorację
na dachu świątyni „1000 LECIE CHRZTU POLSKI”. Historycznie Wielka Sobota roku
966 była 14 kwietnia, więc
tego dnia o 18.00 zabrzmiały
dzwony w całym kraju, a następnie Polacy zbierali się
na Mszach Św. za Ojczyznę.
Centralne obchody miały
miejsce 3 maja na Jasnej Górze. Mimo wielkich trudności,
prowadzonych przez władze
państwowe, wielkie tłumy
zebrały się w Częstochowie.
Również ks. Proboszcz i kilku
parafian z Nowej Rudy brało
w nich udział. W tym samym
czasie w kościele św. Barbary
nabożeństwo celebrował ówczesny wikary ks. Stanisław
Orzechowski34.
W 1968 r. miał miejsce
wielki remont polichromii
kościoła. Wtedy to przez pół
roku, od Bożego Ciała do Bożego Narodzenia, wewnątrz
świątyni był las żerdzi podtrzymujących rusztowania.
Główne prace malarskie i renowację witraży wykonał
Władysław Kwinta z Prudnika.
Kosztowało to parafię ok. 100
tys. zł, a proboszcz wskazywał,
że tylko ¼ ludności złożyła
ofiarę na remont.
12 września 1970 r. obchodzono 25-lecie samodzielności parafii św. Barbary, jako że
wcześniej była to parafia filialna. Ks. Sadowy zaprosił ks.
biskupa Wincentego Urbana,
księży, którzy pracowali tutaj
oraz księży z całego dekanatu.
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Liczne grono duchowieństwa
z biskupem na czele celebrowało Mszę Św. Dopisali również parafianie, którzy tłumnie uczestniczyli w uroczystości. Prawie 400 osób zostało
bierzmowanych.
Ciężka choroba ks. Szczepana Sadowego spowodowała powołane 1 sierpnia 1972
r. nowego proboszcza ks.
Eugeniusza Rzepki. Już w następnym roku przeprowadził
on pokrycie wieży kościoła

monty kościoła, plebanii, czy
kaplicy cmentarnej. Zmieniali
się kolejni księża wikariusze.
W 1993 r. parafię św.
Barbary objął ks. Krzysztof
Rutkowski. Urodzony przed
II wojną światową w Gdyni,
syn oficera Marynarki Wojennej. Mimo problemów zdrowotnych otrzymał święcenia
kapłańskie w 1965 r. i od
tego czasu służył w licznych
parafiach. Często borykał się
z trudnymi sytuacjami lokalo-

Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej w 1996 r.
Figurę niosą ks. prob. Krzysztof Rutkowski i ks. wikary Cezary Ciupiak
wcześniej zakupioną blachą
cynkową. Do tej pracy najął
górali z okolic Żywca.
W następnych latach odbywały się liczne remonty:
w 1975 r. założono nowe rynny na kościele i poprawiono
dach oraz wybetonowano
plac przed świątynią, by nie
nosiło się błoto do środka
W 1976 r. zrobiono nowy ołtarz dla obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej. Rok później
położono nową elewację, lecz
prace były źle wykonane.
W lipcu 1980 r. dzwony
uzyskały napęd elektryczny.
Wtedy to zostały zdjęte, by
wymienić zawieszenia i zamontować mechanizm uruchamiający. Od tego remontu
zegar sterujący sam włączał
dzwony o ustalonych godzinach. Uruchomiono również
niedziałający od 1960 r. zegar.
W latach 80. XX w. życie parafii biegło normalnym torem.
Przeprowadzano kolejne re-

wymi i niszczejącymi kościołami. W noworudzkiej parafii
służył 10 lat. W tym czasie
miały miejsce ważne uroczystości. Do najważniejszych
można zaliczyć peregrynację
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z 1994 r. i peregrynację figury Matki Bożej
Fatimskiej z 1996 r.
Tydzień przed wizytą Cudownego Obrazu trwały Misje
Św. prowadzone przez o. Czesława Blocha, sercanina. Przez
ten czas wierni przygotowywali się duchowo na to ważne wydarzenie, stroili kościół
i otoczenie, m.in. wieszając
wieńce i chorągiewki, umieszczono nawet obraz przedstawiający Matkę Bożą stojącą
pod Krzyżem na kościelnej
wieży.
Kulminacyjnym momentem był przyjazd samochodukaplicy z ikoną Matki Bożej
Częstochowskiej po południu 7 czerwca 1994 r. Obraz
od skrzyżowania dzisiejszej

ul. Świdnickiej i Jana Pawła II
niosły osoby reprezentujące
różne grupy Parafian: młodzież, matki, ojcowie, górnicy,
kapłani. Uroczystej Mszy Św.
przewodniczył ks. kardynał
Henryk Gulbinowicz. Po tym
nastąpiło całonocne czuwanie z nabożeństwem o północy i liczne Eucharystie w dniu
następnym.
Dwa lata później, w 1996
r., Drogosław był miejscem
jeszcze większego święta.
Jako jedyna parafia na terenie dawnego województwa
wałbrzyskiego przyjęła figurę Matki Bożej Fatimskiej.
Już 4 grudnia 1995 r. ks. kardynał Gulbinowicz ogłosił,
że w czasie peregrynacji po
archidiecezji wrocławskiej figura przybędzie również do
Drogosławia. Przez długi czas
prowadzone były przygotowania, m.in. przez umieszczanie wielu tekstów związanych
z objawieniami w Cova da Iria
w „Liście Parafialnym u świętej
Barbary”.
Po przyjeździe 29 lipca figura została przywitana i zaniesiona do kościoła podobnie, jak przed dwoma laty obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Nie minęły 24 godziny
i już pożegnała ona Drogosław. Czas Jej pobytu był wyjątkowy. Odprawiono osiem
Mszy św., nawet w nocy o:
24.00, 2.00, 3.30. Podobno na
tych obchodach zgromadziło
się ok. 18 tys. wiernych pod
opieką blisko 150 kapłanów
z 14 okolicznych dekanatów.
Równocześnie odbył się jarmark. Stoiska z dewocjonaliami ciągnęły się wzdłuż całej ul.
Jana Pawła II.
Na pamiątkę tego wydarzenia 19 kwietnia 1997 r.,
czyli niespełna rok później,
parafia otrzymała własną figurę Matki Bożej Fatimskiej
wyrzeźbioną przez Manuela
Thedim z Fatimy. Przyjechała
ona do Drogosławia, po drodze poświęcona w Rzymie. 13
maja w kolejną rocznicę Objawień została koronowana.
Godnym
wspomnienia
jest też fakt tradycyjnych procesji z Figurą dookoła kościoła
i Mszy Św. przy grocie w każdy 13 dzień miesiąca od maja
do października, na pamiątkę

kolejnych Objawień.
Do ważnych uroczystości,
które odbyły się w tej świątyni należy również zaliczyć
nadanie Szkole Podstawowej
nr 6 imienia płk. Józefa Sokola i poświęcenie sztandaru.
Odbyło się to 10 maja 1996
r. Można było wyczuć podniosłość chwili i patriotyczną
atmosferę w obecności wojskowej kompani honorowej
i kombatantów z kraju i zagranicy, byłych współtowarzyszy broni patrona szkoły płk.
Józefa Sokola. W tym okresie
imię pułkownika otrzymała
również ulica w Drogosławiu
wiodąca do Jugowa. W ten
sposób została uhonorowana
osoba zasłużona dla Naszej
Ojczyzny, a źle potraktowana
przez władze komunistyczne.
Młodzież otrzymała piękny
wzór do naśladowania.
W corocznym kalendarzu
ważne miejsce miał odpust
parafialny św. Barbary. Dzień
4 grudnia był ważnym świętem ze względu na licznych
górników zamieszkujących te
ziemie. Co roku poczty sztandarowe okolicznych kopalń,
tych czynnych i tych już zamkniętych oraz zmniejszające
się grono umundurowanych
górników w czakach uczestniczyło w uroczystych mszach
św. Często Eucharystii przewodniczyli biskupi.
W 1999 r. parafia otrzymała makietę szybu wydobywczego od dawnej Szkoły Górniczej. Została ona odnowiona i umieszczona na stałe koło
kościoła. Dzięki elektrycznemu mechanizmowi można
było podziwiać ruszające się
kosze windy. Sporządzono
tablice upamiętniające zmarłych górników w tragicznych
wypadkach przed i po II wojnie światowej. Przeniesiono
też w pobliże szybu figurę
św. Barbary z terenu byłego
pola „Piast” Kopalni Węgla
Kamiennego w Nowej Rudzie i ustawiono symboliczne
wózki z węglem. Ten swoisty
pomnik noworudzkiego górnictwa został poświęcony 4
grudnia tego roku przez bpa
Józefa Pazdura.
Warto również wspomnieć
o powrocie figury św. Antoniego do rąk kościoła. Figura
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Ks. Marek Mundziakiewicz podczas odbioru przez konserwatora zabytków
Barbarę Obelindę odnowionej polichromii nawy głównej.
ta pierwotnie stała przed do- znaczony na cele oświatowe.
mem Sióstr Maryi Niepokala- W 1990 r. wrócił w posiadanie
nej. Po 1954 r. dom został im Zgromadzenia, lecz ze wzglęodebrany przez władze i prze- du na zły stan Siostry sprze1 J. Wittig, Kronika miasta Nowa Ruda część 9: Dokończenie budowy miasta,
tłum. Artur Olkisz, Nowa Ruda, s. 69-70
2 Pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, zwany przez ludność Kościołem
Brackim ze względu na działające przy nim Bractwo Najświętszej Marii
Panny.
3 Augustyn Staude (1833-12.12.1895) syn młynarza miejskiego, 1852-69
wikary w Słupcu, 1869-73 wikary w Nowej Rudzie, później proboszcz
Świerk, od 1890 r. proboszcz w Nowej Rudzie. Odbył dwie pielgrzymki
do Jerozolimy (1859) i do Rzymu (1865). Wydawał liczne książki, w których krzewił radość i pobożność: J. Wittig, Kronika miasta Nowa Ruda
część 9..., s. 98.
4 Urzędował jako proboszcz w Nowej Rudzie do 1919 r.
5 W ówczesnych Prusach był to urzędnik policyjny stojący na czele okręgu. Zajmował się bezpieczeństwem, porządkiem, obyczajowością
i zdrowotnością.
6 Dwór z zabudowaniami folwarcznymi i obszarem ziemskim przy ul. Stara Droga 31.
7 H. Wittwer, Heimat Schlesien – Kunzendorf bei Neurode. Zur Entwicklung
unserer Heimatgemeinde, Lüdenscheid [1998], s. 9.
8 Tenże, Heimat Schlesien – Kunzendorf bei Neurode. Zur Chronik eines schlesischen Dorfes, Meinerzhagen [2001], s. 79.
9 Tamże, s. 76.
10 Tamże, s. 76.
11 „Hausfreund für Stadt und Land”, nr 40 z 1904, 51 z 1905
12 Tamże, nr 42 z 1904, 51 z 1905, 31 z 1907, 15 z 1908, 20 z 1909.
13 Kuks był to idealny udział własność przedsiębiorstwa górniczego, który
nie podlegał dalszemu podziałowi, oznaczał on jedną stodwudziestoósmą część własności kopalni. W każdym gwarectwie występowały też
wolne kuksy, przeznaczone na cele społeczne: szkoły, kościoły, szpitale
i inne. Należności z nich były gromadzone przez Fundusz Wolnych Kuksów; patrz: K. Korniłowicz, Akcja społeczno-kulturalna w górnictwie angielskiem wraz z dodatkiem o analogicznej akcji w Czechosłowacji i o Śląskim Funduszu Wolnych Kuksów, Warszawa 1929, s. 77-83. „Hausfreund
für Stadt und Land”, nr 25 z 1910.
14 H. Wittwer, Zur Chronik..., s. 80. „Hausfreund für Stadt und Land”, nr 10
z 1910, „Neuroder Nachrichten”, nr 18 z 1911.
15 1 morga pruska = 25,532 ara, „Hausfreund für Stadt und Land”, nr 31
z 1907.
16 Ludwig Schneider (1854-1943) znany śląski architekt, twórca ponad
40 kościół katolickich. Jego dzieła są zbudowane w duchu historyzmu,
głównie neogotyku, choć zdarzają się też neoromańskie i neobarokowe. Większość z nich powstała na Górnym Śląsku. W omawianej okolicy
zaprojektował m.in. kaplice różańcowe w Bardzie i kaplicę na miejscu
śmierci ks. Jana Ziębickiego pod Starym Wielisławiem. S. Łoza, Architekci
i budowniczowie w Polsce. Warszawa 1954.
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dały go. Po licznych perypetiach zniszczone figura św.
Antoniego wróciła do parafii.
Odnowiona stanęła po lewej
stronie wejścia do kościoła.
Została poświęcona 12 czerwca 2001 r. w przeddzień wspomnienia świętego.
W czasach probostwa
ks. Krzysztofa Rutkowskiego dokonano licznych renowacji i remontów. W 1994 r.
odmalowano ołtarz główny,
utworzono postumenty pod
figury wiszące przy filarach
w nawie głównej i zreperowano spróchniałą chrzcielnicę.
Dokonano również remontu
piętra plebanii.
Coraz bardziej zaczęto myśleć o nadchodzącym
100-leciu konsekracji świątyni. Głównym problemem był
remont dachu. Niestety zabierano się do tego długo, m.in.
z powodu małych środków
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

30
31
32
33

34

finansowych. W maju i czerwcu 2000 r. pozłocono ołtarz
główny i ambonę. Otynkowano również fasadę kościoła.
Od maja 1994 r. ks. Rutkowski zaczął wydawać „List
Parafialny u świętej Barbary”. Początkowo ukazywał
się raz w miesiącu, od listopada co tydzień. W piśmie
tym umieszczane były teksty
związane z bieżącymi wydarzeniami kościelnymi, poświęcone ważnym uroczystością
parafialnym oraz ogłoszenia
parafialne. Wydawany był do
końca urzędowania ks. Rutkowskiego, czyli do 2003 r.
W 2003 roku nowym proboszczem mianowano ks.
Marka Mundziakiewicza. Czasy jego posługi w Parafii św.
Barbary to okres wytężonego
remontu kościoła, przygotowującego świątynię do obchodów 100-lecia konsekracji.

J. Wittig, Kronika miasta Nowa Ruda część 9..., s. 98-99.
Budynek późniejszej restauracji Zur Sonne przy ul. Świdnickiej 47.
Budynek przy ul. Świdnickiej 61. H. Wittwer, Zur Chronik..., s.114.
Tamże, s. 77.
Zwyczajowy urząd burmistrza w małych gminach, które nie były miastami.
Tamże, s. 77.
Tamże, s. 78, Leo von Skrbensky (1863-1938) arcybiskup praski w latach
1899-1916.
„Hausfreund für Stadt und Land”, nr 40 z 1910.
H. Wittwer, Zur Chronik..., s. 78.
Bruno Kiefel (1877-1955) pochodził z Trzebnicy, od 1911 mieszkał i pracował w Drogosławiu. Twórca kilkudziesięciu utworów muzycznych.
Tamże, s. 96-100.
„Neuroder Nachrichten” nr 73-74 z 1911.
Franz Patzelt (25 marca 1885 w Lesica koło Międzylesia – 26 września
1957 w Rees/ Nadrenia Północna-Westfalia) święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1909 r. we Wrocławiu. Był kapłanem w Ludwikowicach
Kł. i Bystrzycy Kł. w latach 1909-18. Z Drogosławia przeniesiony do Starej
Łomnicy, z której został wywieziony w 1946 r. do miasta Rees.Kuracja
była quasi-parafią, nie posiadała pełni praw samodzielnej parafii, administrował jej kuratus.
Alfred Schindler (14 maja 1891 w Jaszkowej Dolnej koło Kłodzka - 1
kwietnia 1952 w Schöneiche koło Berlina) w 1911 r. złożył maturę
w Kłodzku i 13 czerwca 1915 r. został wyświęcony na kapłana we Wrocławiu.
Dzisiaj Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Świdnickiej.
Dzisiaj budynek przy ul. Jana Pawła II 3
Na podstawie Kroniki Parafialnej.
Pierwotnie miał zostać dostarczony do 26 grudnia 1955 r. (Uroczystość
św. Szczepana). 24 grudnia siostra zakonna wiozła go autobusem z Ząbkowic Śl. do Kłodzka w bagażniku na dachu, ponieważ w środku był
straszny ścisk. Po drodze obraz spadł i dopiero po kilku dniach pewna
dziewczyna znalazła go i odniosła siostrom franciszkankom. Por. Kronika
Parafialna.
Ks. Stanisław Orzechowski (ur. 1939) Jedna z najważniejszych postaci
duchowieństwa dolnośląskiego. Wyświęcony w 1964 r. we Wrocławiu.
Jako neoprezbiter trafił do Nowej Rudy-Drogosławia, gdzie służył do
1967 r. Szczególnie znany jako Duszpasterz Młodzieży przy DA Wawrzyny we Wrocławiu od 1967 r., Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy od
1980 r. i Główny Przewodnik Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną
Górę od 1981 r. [w:] www.wawrzyny.wroc.pl.

Ziemia Kłodzka nr 206

10

Spotkanie działaczy Solidarności
Polsko-Czesko-Słowackiej
na Borówkowej Górze
(red.)
Po 30 latach ponownie nastąpiło spotkanie polskich
i czeskich kurierów, którzy
przenosili zakazaną literaturę
przez „zieloną granicę” w latach osiemdziesiątych XX
wieku.
W dniu 20 sierpnia 2011
roku na Borówkowej Górze
spotkali się działacze Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, którzy przed wielu
laty uczestniczyli w akcjach
przerzutowych przez granicę polsko-czechosłowacką.
W tym miejscu upamiętniono dawne spotkania dwoma
pomnikami. Na pierwszym
(wzniesionym
wcześniej)
uhonorowano legendarnego
kapelana Solidarności PolskoCzesko-Słowackiej ks. prałata
Stefana Witczaka „Kruszynkę”.
W październiku br. minie 5
rocznica Jego śmierci.
Na drugim pomniku, który
został uroczyście odsłonięty
20 sierpnia br. upamiętniono
kurierów SPCz-S. Trzeba przypomnieć, że w tym miejscu
spotykali się między innymi
tak znani działacze opozycyjni jak Vaclav Havel, Jacek
Kuroń, Mieczysław Piotrowski czy Jan Lityński. Właśnie
ten ostatni przybył osobiście

Tablica na Borówkowej Górze upamiętniająca ks. Stefana Witczaka „Kruszynkę”
(już jako pracownik Kancelarii
Prezydenta RP i doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego).
Jan Lityński wygłosił przemówienie, w którym przypomniał nieznane szczegóły
tamtych akcji. Dla licznie ze-

Mirosław Jasiński w swoim wystąpieniu przypomniał
przebieg akcji na Borówkowej Górze

branych działaczy Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej,
a także turystów z Polski i Republiki Czeskiej bardzo ważne
świadectwa i wspomnienia
przekazywali także: Zbigniew
Janas z Warszawy, Warcisław
Martynowski z Lądka Zdroju
(który prowadził całą uroczystość), Mirosław Jasiński
z Wrocławia (założyciel Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej). Obecni byli także:
Zdzisław Dumański, Paweł
Skrzywanek i Julian Golak
z Nowej Rudy – szef Stowarzyszenia Solidarność PolskoCzesko-Słowackia (Rzecznik
Generalny). To właśnie w Nowej Rudzie od kilkunastu lat
znajduje się główna siedziba
SPCz-S-u. Julian Golak zapowiedział wydanie książki
o życiu i zasługach księdza
„Kruszynki”.
Obecna była ponadto
przedstawicielka ambasady

RP w Pradze Krystyna Krauze
– zastępca dyrektora Instytutu Polskiego w Pradze oraz
Petr Blažek, czeski historyk
zajmujący się historią i akcjami SPCz-S.
Poświęcenia
pomnika
dokonali trzej księża, którzy
przybyli z Polski i Czech. Brakowało niewątpliwie legendarnego kuriera – działacza
SPCz-S-u Mieczysława Piotrowskiego „Dučina”, który
jest ciężko chory i nie mógł
przybyć osobiście.
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka dedykuje Dučinowi całą akcję. Jednocześnie
wyraża podziękowanie dla
służb leśnych w Lądku Zdroju
i Javorniku. Koszty pomnika
i organizacji akcji na Borówkowej Górze pokryły władze
Lądka Zdroju i czeskiego Javornika.
Uczestnicy uroczystości
mogli ponadto zwiedzić wy-
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stawę historyczną, przedstawiającą nieznane dokumenty związane z wydarzeniami
1968 roku. Wystawa ta została
przygotowana przez Instytut
Pamięci Narodowej.
Duże zasługi w przygoto-
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wanie uroczystości na Borówkowej Górze włożyły także
władze Lądka Zdroju, czeskiego Javornika, Centrum Kultury i Rekreacji oraz Nadleśnictwa w Lądku Zdroju.
Trasa turystyczna wzdłuż

Ks. Piotr Niewiadomski pracuje w Jaworniku już od kilkunastu lat.
Z prawej: Jan Lityński i Mirosław Jasiński

granicy polsko-czeskiej (aż
do Lądka Zdroju) upamiętnia
w kilku miejscach kurierów
Solidarności Polsko-CzeskoSłowackiej. Warto się tam
wybrać na górską wycieczkę,
bowiem są tam przygotowa-

ne specjalne stacje edukacyjne, przypominające mało
znane akcje polskiej i czeskiej
opozycji antykomunistycznej
w latach 80-tych XX wieku.

Odsłonięcia pomnika dokonali działacze SPCz.
Z lewej Zbigniew Janas z Warszawy
Napisy na tablicach:

1)	Solidarność 1980 r.
„Nie ma wolności
bez solidarności”
	Lech Wałęsa
2)	Charta 77
„Existuji vĕci,
pro které stojí za to trpĕt”
Václav Havel
3) „Násilí není znakem síly
ale slabosti”
„Przemoc nie jest oznaką
siły lecz słabości”
ks. Jerzy Popiełuszko

Na uroczystość na Borówkowej Górze przybyli także dwaj znani historycy:
dr Waldemar Wieja( z lewej) oraz Petr Blažek

Warcisław Martynowski w rozmowie z nadleśniczym Mieczysławem
Krywesko i burmistrzem Lądka Zdroju – J. Szkudlarkiem
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Złoty krzyż zasługi
dla księdza Piotra Śliwki
zurą. Przygotował grunt pod
powołanie Komitetu Obywatelskiego w Nowej Rudzie,
wspierał jego działania nawet po skierowaniu na inną
placówkę. Brał udział z głosem doradczym w spotkaniach demokratycznych na
Ziemi Kłodzkiej. Był wówczas
jednym z niewielu tak mocno
zaangażowanych duchownych na naszym terenie. Włączał się we wszystkie działania społeczne. Wybudował
duży kościół na osiedlu Podzamcze w Wałbrzychu. Kilkanaście lat sprawował funkcję
Duszpasterza Ludzi Pracy, organizując wiele pielgrzymek
i spotkań.
Tworzył
fundamenty
nowej Diecezji Świdnickiej,
gdzie pełni odpowiedzialne
funkcje dyrektora Muzeum
Diecezjalnego,
archiwisty
diecezjalnego, referenta wydziału gospodarczego oraz
wizytatora gospodarczegoj.
Był i jest otwarty na działalność społeczną wszystkich

Ks. Piotr Śliwka (z prawej) i ks. Stanisław Orzechowski (legendarny duszpasterz „Solidarności”) odprawiają mszę świętą w Domu Katechetycznym przy
parafii Św. Mikołaja w Nowej Rudzie
ruchów i stowarzyszeń w parafiach, w których posługiwał. Położył wybitne zasługi
dla naszego państwa i społeczeństwa.
Laudację na cześć “cichego bohatera stanu wojennego” wygłosił radny Sejmiku
Julian Golak, który współpracował w latach osiemdziesiątych XX wieku z księdzem

Piotrem Śliwką.
Wręczenia Złotego Krzyża
Zasługi dokonał Wojewoda
Dolnośląski Marek Aleksander Skorupa w towarzystwie
Prezydenta Wałbrzycha –
Romana Szełemeja. Obecni
w kościele długą owacją nagrodzili ks. Piotra Śliwkę za
jego odważną działalność
i zasługi dla Polski.

fot. E. Jazienicka-Golak

(red)
W dniu 26 lipca br. w kościele pw. Świętej Anny w Wałbrzychu nastąpiło wręczenie wysokiego odznaczenia
państwowego dla działacza
opozycji demokratycznej za
działalność w czasie stanu
wojennego na rzecz niepodległości Polski.
Ksiądz prałat Piotr Śliwka jako wikary w parafii Św.
Mikołaja w Nowej Rudzie
w latach 1986-89 był zaangażowany i miał szczególne zasługi w działaniach niepodległościowych. Współpracując
tu z Klubem Inteligencji Katolickiej wspierał duchowo
i materialnie działaczy opozycji, brał czynny udział w organizacji Tygodni Kultury
Chrześcijańskiej, odprawiał
Msze święte w intencji Ojczyzny i wygłaszał odważne
patriotyczne kazania. W swoim mieszkaniu zorganizował
tajną drukarnię, gdzie drukowano ulotki, plakaty oraz
inne wydawnictwa poza cen-

Złoty Krzyż Zasługi wręczył Wojewoda Dolnośląski Marek Aleksander Skorupa w towarzystwie prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja
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Joanna Zyzda-Kusiakiewicz

Usłyszeliśmy „Głos duszy”
Uroczysta Msza Święta
w intencji czterech narodów:
Czechów, Niemców, Białorusinów i Polaków rozpoczęła
drugi dzień festiwalu, a wykonanie przez Chór "Cantus"
z Wambierzyc "Hymnu Ziemi
Radkowskiej" było początkiem
niedzielnego koncertu ga-

których zapłonęły świece ułożone w kształt czerwonego klucza violinowego i nut na białej
pieciolinii, wykonano "Hymn
do Ziemi Kłodzkiej", a bazylikę
wambierzycką rozświetliła iluminacja przy dźwiękach pieśni
chóralnej.
W poniedziałek uczestni-

Ojciec Albert Krzywański i Elizabet Kynast
W dniach 23-24 lipca br.
w ramach X Jubileuszowego
Międzynarodowego Festiwalu
im. Ignaza Reimanna Wambierzyce gościły chóry z Białorusi,
Niemiec, Czech i Polski.

i Białorusi. Największe wrażenie na widzach zrobił białoruski
chór "Głos duszy", który składał
się głównie z artystów pochodzenia polskiego, a wykonane
przez nich pieśni "BogurodziChór „Cantus” z Wambierzyc
lowego. W ramach koncertu
każdy z chórów zaprezentował
własny, półgodzinny program.
Kulminacją koncertu było odśpiewanie przez połączone
chóry "Mszy C -dur" Ignaza Reimanna, przy akompaniamencie orkiestry złożonej z muzyków Filharmonii Sudeckiej
i Filharmonii Opolskiej.

cy festiwalu zwiedzali okolice
i wzięli udział w spotkaniu integracyjnym, na którym dzielono
sie pofestiwalowymi wrażeniami.
Gospodarzem X Jubileuszowego Międzynarodowego
Festiwalu im. Ignaza Reimanna
w Wambierzycach był ojciec
Albert Krzywański, współorga-

Chór „Głos duszy” z Mińska na Białorusi
Festiwal rozpoczął się w sobotę o godz. 1900 koncertem
organowym w wykonaniu wybitnego wirtuoza tego instrumentu Krzysztofa Latały z Krakowa. Wieczorem w ramach
Apelu Maryjnego na schodach
Kalwarii Wambierzyckiej wystąpiły chóry z Niemiec, Czech

ca" i "Polsko moja" wywołały
gromkie owacje i łzy wzruszenia. Koncert zakończyła iluminacja bazyliki wambierzyckiej,
podziwiana przez widzów ze
szczytu kalwarii, połączona
z wykonaniem pieśni "Ave Maria" przez solistów chóru "Głosu
duszy" .
Stanisław Paluszek - dyrektor Festiwalu

Połączone chóry śpiewają Mszę C-dur Ignaza Reimana

Z okazji Jubileuszu X lecia
Międzynarodowego Festiwalu im. Ignaza Reimanna wykonawcom oraz wnuczce kompozytora pani Cristel Kaven
wręczono pamiątkowe plakiety
i wiązanki kwiatów. Na zakończenie festiwalu, na schodach
bazyliki wambierzyckiej, na

nizatorem Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Radków, a honorowy patronat nad imprezą
objął Burmistrza Miasta i Gminy Radków Jan Bednarczyk.
Już dziś zapraszamy Państwa do Wambierzyc na kolejny
festiwal im. Ignaza Raimanna.
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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.

Maju

Jakże prawdziwe jest
stwierdzenie – „wielka literatura przychodzi do tego, kto
jej potrzebuje”, nie pamiętam
już teraz, czy to słowa Twoje,
czy może Michała Fostowicza .
Czytam Biografię Miłosza – autorstwa Andrzeja Franaszka.
Opasły tom, w którym autor
odkrywa na nowo wielkość
poety. Małe i wielkie tajemnice ujmuje dyskretnie i taktownie, dużo miejsca poświęcając jego twórczości. Znajduję
w niej wiele wątków dobrze mi
osobiście znanych, chociażby
skłonność do poddawania się
zbiorowym emocjom. A. Franaszek twierdzi, że ucieczka
z sowieckiego Wilna, a potem
wyjazd z bierutowskiej Polski
uchroniły go przed popełnieniem hymnu na cześć Stalina.
Już we wstępie czytamy: „Miłosz przeszedł intelektualnie
przez wszystkie piekła i niektóre raje XX wieku. Cały nasz
świat idei i wyobrażeń jest
u niego zawarty. Bez Miłosza
polska doświadczona osobiście wiedza, o wieku XX byłaby
tak zubożona, że nie wiem czy
mogłaby się utrzymać na rachitycznych nóżkach”. Tak, jak
nie podejmuję się oceny analitycznej słów motta pochodzącego z publikacji: „Kroński –
Miłosz. Epizod z dziejów myśli
i poezji” - autorstwa Marii Janion, tak również całą obszerną pracę Franaszka zostawiam
do oceny literaturoznawcom.
Nie znaczy to jednak, że ta lektura nie będzie miała wpływu
na moje osobiste odkrywanie
wciąż na nowo twórczości Miłosza i przyglądanie się przez
jej pryzmat - poezji współczesnej.
Chyba nie przypadkowo
zostawiłaś u mnie wydawnictwo Muzeum Narodowego
we Wrocławiu poświęcone
Miłoszowi, a przygotowane
przez polskich artystów plastyków. Wydano je już dość
dawno, bo 30 lat temu, z okazji przyznania poecie Nagrody

Nobla. Znajduję tu takie nazwiska jak M. Abakanowicz, T.
Brzozowski, S. Fijałkowski, J.
Hałas, T. Kantor, J. Lebenstein,
Z. Makowski, M. Zdanowicz,
o ile dobrze pamiętam, to
większość z nich wystawiała
swoje prace w Twojej Galerii,
więc myślę, że będziesz miała
wiele do powiedzenia o ich
twórczości. Wydawnictwo to
zamieszcza także „osobny zeszyt: „Gwiazda Piołun”, gdzie
między wierszami czytam
pełne nostalgii słowa Miłosza:
„Przyśnił mi się sen powrotu.
Radosny. Barwny. Latać umiałem. /I drzewa były jeszcze
większe niż w dzieciństwie, bo
rosły cały czas kiedy już ich nie
było. /Utrata rodzinnych okolic
i ojczyzny, /Błądzenie całe życie wśród obcych narodów, To
nawet jest tylko romantyczne,
czyli do zniesienia.” Kiedy piszę
ten felieton z radia słyszę Allegro koncertu skrzypcowego
e-moll op. 64 F. Mendelssohna, grane przez Anne-Sophie
Mutter z filharmonikami berlińskimi. Moje dzieciństwo wypełniała muzyka ojca i podobnie jak Miłosz - napotykając na
swej drodze życiowe koleiny
podpierałam się nim w chwilach mało radosnych. I wtedy
odkrywam za Simone Weil, że
piękno, którego pragniemy
narzuca nam dystans i zakłada
wyrzeczenia . Chwytam się tej
myśli jak przysłowiowej tratwy
na wzburzonym morzu, doszukując się pięknej prawdy,
której tyle u Miłosza. Powtarzając dalej za wielką filozofką,
że „ piękno to harmonijne połączenie przypadku i dobra”,
z niemalże maniakalną uporczywością szukam harmonii
i wewnętrznego wyciszenia
w codzienności i w nie dającej
się wykluczyć przypadkowości zdarzeń. Piękno w przyrodzie, którym S. Weil mówi, że
to „połączenie wrażenia zmysłowego i odczucia konieczności” przepływa przeze mnie
z całą pełną świadomością, tu
i teraz.

I jeszcze trochę o Simone
Weil i jej odkrytej przeze mnie
dzięki Miłoszowi filozofii. Mówię w tej chwili o publikacjach
– „Świadomość nadprzyrodzona” i „Myśli”, gdzie w tym
co do tej pory udało mi się
przeczytać, nie ma niczego,
czemu można byłoby zaprzeczyć. Napisane z całą precyzją jasne rozważania, zawarte
w niemalże aforystycznie sformułowanych pewnikach i założeniach zawładnęły mną do
reszty. Dla katolika są one tak
chyba ważne, jak prawdy wiary, przykazania i cała Ewangelia. Ich autorka twierdząc,
że miłość przybrała kształt
piękna - dowodzi także, że na
nasze odczucie piękna składają się dźwięki . Aby je usłyszeć
należy najpierw wsłuchać się
w ciszę, w sensie dosłownym
- ciszę czyli pauzę pomiędzy
nutami. „ Po ciszy, która jest
przejściem przez strefy transcendentne, władzę królewską
sprawuje ruch zstępujący. Początkowo porywa słuchacza
ruch wstępujący, a trafiające
się niekiedy zejścia dyktuje siła
ciążenia; ale potem nadchodzi
moment, w którym zejście jest
miłością”. Następnie S. Weil
pyta: „Czy nie ma tego ruchu
wtórnie zstępującego także
i w greckich posągach?”Tak jak
widzisz w jej rozumowaniu natrafiam na coraz to nowe ciągi
myślowych uzależnień - kończące się znakami zapytania.
Czytając na razie tylko fragmentarycznie - w ciszy lipcowego poranka przez otwarte
okno z oddali dochodzi słodki
zapach lipy - te i inne prawdy
absolutne, stawiam sobie od
razu pytanie - dlaczego, mimo,
iż są tak oczywiste, nie jestem
w stanie ich sama sobie uświadomić, bez sugestii tej lektury?
Studiowanie jej jeszcze ciągle
przede mną i to jest już sam
w sobie powód do radości.
Do wsłuchania się w ciszę,
w samych siebie i kontemplacji piękna natury namawia
nas także Małgorzata Olejni-

czak – projektantka wystawy
poświęconej kulturze Japonii.
Otwarto ją 2 lipca w Muzeum
Ziemi Kłodzkiej. Jej egzotyka uwodzi, zaskakuje i budzi
skrajne emocje. Małgorzatę
Olejniczak urzekła tak bardzo,
że po dziesięciu latach podróży po Japonii przeniosła jej
skrawek do swego pensjonatu
- Terra Sudeta w Goworowie.
Kraj kwitnącej wiśni jest ciągle
jeszcze tajemniczy dla przeciętnego Polaka. Na kłodzkiej
wystawie fascynuje, pozwala
zatrzymać się w biegu, oddać
się marzeniom o dalekiej podróży, czerpać radość z postawionego sobie jasnego celu i
za przykładem Japończyków
- cierpliwie do niego dążyć.
W lipcu na wernisażu 52
Sezonu Kłodzkiego Klubu
Fotograficznego ani Tobie,
ani mnie być się nie udało.
Wystawę oglądałam później,
pewnego upalnego sobotniego popołudnia. Wzruszyły
mnie prace S. Kruszelnickiego,
zadziwiła swoją oryginalną
innością sztuka B. Michnika,
wśród nich Twoje cudownie
tajemnicze gotyckie Kłodzko, jakby żywo przeniesione
z czeskiej Złotej Pragi - tym razem całe w późnojesiennych
fioletach
przechodzących
w granat i opalizujących brązach. W katalogu byłej wystawy - Kłodzkiego Klubu Fotograficznego - Sezon 50 piszesz
między innymi : „W młodym
pokoleniu (…) fotografików
odnajdujemy chęć stworzenia
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i wykreowania całkowicie nowej rzeczywistości”. Tę atmosferę odczuwa się chyba także
oglądając wystawę - Sezon 52.
Mnie, absolutnemu laikowi w
sztuce fotografii - tak bardzo
inne niż moje, przez to jeszcze
bardziej odkrywcze postrzeganie rzeczywistości w kadrze
aparatu fotograficznego, bardzo odpowiada.
Ania
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P.S.
Cieszy mnie również, że
przeczytana wczoraj recenzja
Miłoszowej biografii autorstwa A. Franaszka w lipcowych
„Nowych Książkach” napisana
przez J. Klejnockiego, a zatytułowana – „Miłosz pod lupą”
- nie różni się niczym zasadniczym od mojej oceny. Z całą
pewnością należy zaznaczyć,
że A. Franaszek wykazał się

w niej dużą obiektywnością.
J. Klejnocki uważa, że nie jest
to „biografia śledcza tylko
„biografia rozumiejąca”. Natomiast P. Kępiński w 7 numerze
Twórczości stwierdza, że A.
Franaszek z detektywistyczną
dokładnością tropi wszystkie
niejasności w życiorysie Noblisty, dodając jednak, że tak
ciekawej i komplementarnej
książki o autorze „Doliny Issy”

przed Franaszkiem nikt nie
napisał. Czy nie uważasz, że
te dwie tak bardzo sprzeczne
oceny nie są przypadkowe?
Czyżby miały one na celu na
nowo wywołać burzę w przysłowiowej szklance wody, jaką
jest jeszcze ciągle odkrywana
na nowo przez krytyków biografia Miłosza?

Elżbieta Gargała

wystawA Papieska na Zamku Grodno

W Zamku Grodno można oglądać do końca sierpnia wystawę
pt. „Twórcy pogranicza w hołdzie Janowi Pawłowi II”.
Jest to druga ekspozycja,
po raz pierwszy mogli ją oglądać mieszkańcy Mieroszowa,
we wrześniu pokazana zostanie w Galerii na Piętrze prowadzonej przez Civitas Chrystiana
w Wałbrzychu, w październiku
w Centrum Kultury w Bielawie, w listopadzie w bibliotece
w Nowej Rudzie, a w grudniu
w Broumovie.
Wystawa składa się z prac
malarzy, poetów i rzeźbiarzy

pogranicza polsko - czeskiego,
mieszkańców miast po obu
stronach granicy, jest prezentacją 32 autorów. Komisarzem
wystawy jest organizator międzynarodowych interdyscyplinarnych plenerów artystycznych Henryk Hnatiuk. Prezentowane prace są pokłosiem
tych plenerów.
W tym roku w ramach
Polsko - Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej odbędzie się
XX plener, weźmie w nim udział
20 malarzy polskich i czeskich.
Przez 10 wrześniowych dni
artyści będą inspirować się
pięknem Gór Sowich w Gospodarstwie Agroturystycznym
Austeria Krokus w Rzeczce,
a organizatorem wspólnej pracy twórczej jest Polsko - Czeski
Klub Art.Studio w Mierszowie,
Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu i gospodarze pobytu artystów. Wystawa jest jego
zapowiedzią, a oglądać ją można w Zamku Grodno codziennie od 10.00 d0 18.00.
Fot. Josef Pavlů

KONCERT

KONCERT

Občanské sdružení Královédvorský chrámový sbor a Římskokatolická farnost ve Dvoře Králové Vás zvou na KONCERT,
na kterém zazní SVĚTOVÁ PREMIÉRA skladby „Severská ukolébavka“ renomovaného hudebního skladatele ILJI HURNÍKA
za jeho osobní účasti.
účinkuje:
Královédvorský chrámový sbor – řídí Vít Havlíček
neděle 11. září 2011 v 16 hodin
kostel sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem

Obywatelskie Stowarzyszenie Kralowodworski Chór Kościelny i Rzymsko-katolicka parafia w Dvůr Kralové zapraszają na
KONCERT, na którym zabrzmi ŚWIATOWA PREMIERA utworu
„Severská ukolébavka“ (Północna kołysanka) znanego kompozytora ILJI HURNÍKA z jego osobistym udziałem.
Wykonawca:
Kralowodworksi Chór Kościelny – prowadzi Vít Havlíček
Niedziela 11. września 2011, godz. 16:00
Kościół św. Jana Chrzciciela w Dvůr Kralové nad Łabą
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Handel i usługi
w dawnym Rückers – Szczytna
w okresie międzywojennym
“Może z czasem zobaczymy
rzeczy, które, jak dotąd nie
możemy sobie wyobrazić”
Galileusz
Kłopotliwą sprawą jest poznać przeszłość miejscowości,
trzymając się tylko faktów. Zawsze dochodzą do tego elementy dodatkowe, dotyczące
wydarzeń opowieści, legend,
osób, miejsc i obiektów, jakie
się potem uzupełniają i stanowią z dokumentami zwartą
całość.
Szczytna położona jest
w wyjątkowo urokliwym miejscu między Górami Bystrzyckimi i Stołowymi na wysokości
450 m n.p.m. w miejscu, gdzie
do Bystrzycy Dusznickiej odprowadzają wody strumienie
Kliniak, Szklarska Woda i Kamienny Potok, pełen dorodnych pstrągów i lipieni (to
zaleta rezerwatu). Wolna od
tradycyjnej miejskiej zabudowy, bez typowych kamienic,
rynku czy ratusza. Początkami
sięga odległych wieków, kiedy
to ciągnęły przez nią boczną
drogą bursztynowego szlaku
handlowe karawany i kupcy.
Dziś przemysłu tu niewiele.
Najbardziej znanym i cenionym zakładem jest huta szkła

kryształowego “Sudety Crystal
Works”, ze sklepem firmowym.
Jej wyroby w dalszym ciągu
słyną w świecie z wysokiego
poziomu artystycznego. To
w niej zrealizowano zamówienie na kryształowy serwis dla
360 osób dla dworu brytyjskiego, z okazji koronacji królowej
Elżbiety II i kryształową zastawę dla statku dziś już legendy
“Stefan Batory”. Dla dociekliwych, łaknących zabytków na
szczególną uwagę zasługują:
górujący nad miastem zamek
z dostępną dla turystów kaplicą, barokowy kościół, pręgierz,
figura św. Jana Nepomucena
z 1711, kaplica św. Anny, kalwaria i krzyż pokutny w pobliskim malowniczo położonym
Batorowie, w otoczeniu “Grzybów Skalnych”.
Szczytna, po wcieleniu do
niej miejscowości sąsiednich,
co nastąpiło w latach 30-tych
XX wieku, była największą
gminą ziemską Hrabstwa
Kłodzkiego. W 1941 roku parafia Szczytna liczyła ponad
5000 mieszkańców. Leksykon
Gminny z 1941 roku podaje
następujące wyliczenia: w Rückers (Szczytna) było 4632 katolików i 384 mieszkańców
innych wyznań, łączna liczba

Stacja kolejowa w Szczytnej i hotel „Germania” 1908 rok

Widok ogólny Szczytnej z 1907 roku
mieszkańców wynosiła 5016
osób. W mieście były: kościół,
szpital, dworzec kolejowy, zamek “Waldstein” (w dosłownym tłumaczeniu “Leśny Kamień”, obecna nazwa “Leśna”
(na górze Steinberg) dosłownie: Kamienna Góra, obecnie
Szczytnik), zamek z gospodarstwem w centrum miejscowości, szkoły (w Rückers, Oberrückers (Górna Szczytna) Hartau, część Szczytnej wzdłuż ul.
Wiejskiej, ul. Bobrowniki Stare
i drogi E-67 i w (Friedrichsgrund) Batorów, dwa źródła
szczawowej wody mineralnej
w Hartau. Był lekarz dentysta
oraz internista, drogeria, jeden
hotel i kilka restauracji z pokojami gościnnymi, kawiarnie,
cukiernie, piekarnie, masarnie,
sklepy spożywcze z obszerną
ofertą handlową. Funkcjonował browar, huty szkła, duże
i małe szlifiernie, kamieniołomy, tartaki, stolarnie, zakłady
kołodziejstwa, zakłady dekarskie, kowale, siodlarze, blacharze, zakłady malarskie i krawieckie, salony fryzjerskie, zakłady szewskie, sklepy obuwnicze, ogrodnictwa, fotoatelie,
kasa oszczędnościowa, szkoła
nauki jazdy, przedsiębiorstwa
transportowe.

Można było kupić i oddać
do naprawy: aparaty radiowe, samochody, motocykle
i rowery, maszyny do szycia
i pralki. Były tu do kupienia
instrumenty muzyczne, wózki dziecięce, meble, zabawki
i artykuły papiernicze, kanarki, szkło i porcelana, artykuły
gospodarstwa domowego,
sprzęt kuchenny, wełna i pasmanteria, kapelusze i czapki, parasole i laski, materiały
budowlane i liczne narzędzia.
Drewno, węgiel, koks, brykiety, artykuły do uprawiania
sportów zimowych. Wyroby
tytoniowe, alkohol: wina wódki, koniaki,rum, wszystko znakomitych marek światowych,
europejskich i krajowych. Właściwie wszystko można było
w Szczytnej kupić. Najlepiej
oddają to anonse i reklamy
prasowe zamieszczane na łamach prasy lokalnej i regionalnej. Poczytajmy reklamy, bo to
naprawdę ciekawa lektura,
zupełnie inna niż obecnie była
promocja towarów i usług.
Artykuły kolonialne i wyroby manufaktur, cygara, papierosy i tabaka, kapelusze i czapki, parasole i laski, kupuje się tu
po najuczciwiej skalkulowanej
cenie, dostosowanej do obec-
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nych czasów u Joseph’a Pollnera. Rückers Szczytna nr.
10. - Sklep spożywczy - Paul
Schubert. Owoce i warzywa
wszystkich rodzajów. Owoce
południowe. Konserwy. Ogórki kiszone i konserwowane na
kaca.
Związek
Konsumentów
(Spółdzielnia
Spożywców
- przyp. tł. S.W.) w Rückers
oferuje wszystkim zainteresowanym samozaopatrzeniem
wiele korzyści. Poza wyrobami
tekstylnymi, likierami, cygarami, jak też wszelkimi środkami
spożywczymi prowadzimy zaopatrzenie we wszystkie narzędzia szlifierskie, kamienie
szlifierskie sztuczne, kleszcze
preclowe i śruby, szmergiel
w całych sztangach i kawałkach, karborund. Sprowadzamy wanny kąpielowe, rowery
itp. Uwaga, towary tylko dla
członków! Dlatego apelujemy, wstępujcie do Związku
Konsumentów. Nasze filie są
w Friedrichsgrund (Batorów),
Waldstein (ul. Leśna) i okolice
Reinerz (Duszniki Zdrój), Bibersdorf (Bobrowniki).
Kawa z własnej palarni,
najdrobniejsza, świeża, o czystym, mocnym smaku, bardzo
wydajna i o pełnym aromacie.
Oferuje Willy Paul. Rückers na
Śląsku /Waldstein Telefon nr.
12. Konto pocztowe Breslau
nr. 19379. Specjalność zakładu: wyroby kolonialne, cygara,
papierosy i tabaki. Galanteria
i zabawki. Wyroby płócienne
wełny, towary łokciowe, buty,
nici, wyroby z emalii i porcelana, artykuły mączne i różne
karmy. - Josef Simon (Szczytna). Piekarnia chleba białego
i innego pieczywa. Towary
kolonialne. Tabaka – cygara papierosy. Garnki z Bunzlau
(Bolesławiec). Artykuły papiernicze - Piekarnia, Ciastkarnia
i Kawiarnia. Wilhelm Schubert,
Rückers. Wszystkie rodzaje
kawy, ciasta deserowe i torty,
zawsze świeże. W sezonie co
niedzielę lody i bita śmietana.
Najstarszy sklep w tej miejscowości. Tuż przy boisku sportowym. - Piekarnia i cukiernia
Alwin Bartscht. Waldstein (ul.
Leśna i okolice) vis-a-vis gospody “Hubertus” - położona
w Piekielnej Dolinie -specjalność sezonu - kruszon Huber-
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tus z bitą śmietaną.
- Uwaga! Uwaga! Joseph
Prokop. Rzeźnia wołowa i wieprzowa z elektrycznym urządzeniem do cięcia mięs i wędlin. Goldbach bei Reinerz /
dosłownie Złoty Potok przy
Dusznikach (obecnie Złotno)
Telefon Reinerz nr. 389.
Gustaw Loske.
Przy święcie, gdy jest pięknie
trzeba i wypić odświętnie
i nie zapominać też: w końcu trzeba i coś zjeść.
Więc gdy już, do diaska!
to należy się kiełbaska.
U Gustawa Loske wędlin
wielki asortyment,
robiąc tam zakupy masz
wesołą minę.
A prócz tego też szlifiernia,
więc niejeden mówi to:
kupmy jeszcze tutaj jakieś
piękne szkło.
Franz Urbans Masarnia
z elektrycznym napędem.
Właściciel Wilhelm Hoffman,
Rückers. Polecam moje wyroby mięsne i wędliniarskie. Stale świeże wyroby.
Cukiernia i restauracja “Pod
lipami” (Untern Linden) poleca
swoje robione domowym sposobem regionalne przysmaki.
Właściciel H. Rösner.
Ernst Luwich. Gospoda
i masarnia. Fabryka wędlin
z elektrycznym napędem. Własne urządzenia chłodnicze. Tel.
22 Rückers na Śląsku...
Uwaga zapraszamy! Gospoda “Pod zieloną jodłą”
(Gasthaus zur grünen Tanne
Neufriedrichsgrund / Batorówek). Piękna miejscowość
wycieczkowa dla związków,
stowarzyszeń i szkół. Do dyspozycji boisko. Kawa, dobre
piwa i prawdziwa żytniówka
radkowska (z Radkowa - Wünschelbürger Korn).
Właściciel August Kostner.
Katolicki Dom Stowarzyszeń (Kath. Vereinhaus). Rückers. Właściciel: Alfred Gröger.
Znana dobra kuchnia. Dobry
wybór piw firmy Franke, likierów i win. Pokoje gościnne po
najniższych cenach za dobę.
Polecam także moje powozy
dla grup towarzyskich i powozy ślubne oraz wszelkie możliwości
przewozowe o każdej porze dnia i nocy. Jest tu schroni-

Reklamówka huty szkła Braci Rohrbach
sko młodzieżowe i turystyczne.
Cukiernia i Kawiarnia
Pabsch. Rückers. Telefon 57.
Polecam uwadze Państwa
swoje powiększone i odnowione pomieszczenia gościnne. Każdej niedzieli: Koncert.
Pierwszorzędne
wypieki.
Uczciwe ceny. Zapraszam.
Restauracja z ogrodem.
Emil Hauk. Lokal rodzinny.
Lokal związkowy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rückers od
chwili jej założenia.
Gospoda “Pod Gwiazdą”
(Zur “Stern”) Rückers. Poleca
się turystom i podróżnym. Sala
z parkietem. Dobrze wyposażone pokoje gościnne. Garaże
samochodowe. Telefon nr. 60.
W Hrabstwie Kłodzkim pije
się Höllental-Pilsner (Pilsner Piekielna Dolina). Browar Wilhelm Franke, Rückers. Wszystkie przywileje warzenia piwa
posiadamy od 1484 r.
Atelier fotograficzne. Clemens Siegel. Rückers. Wykonywanie wszelkiego rodzaju
fotografii. Fachowa i serio ob-

Reklamy handlu i usług w Szczytnej

sługa. Portrety, fotografie grupowe i krajobrazowe. Zdjęcia
w domu klienta. Specjalizacja:
powiększenie kaźdego zdjęcia.
Paul Gross. Mistrz krawiecki. Rückers. Eleganckie krawiectwo miarowe. Gwarancja,
że będzie idealnie pasowało!
Tylko najlepsze materiały i dodatki.
Oskar Heisler. Szeroko
znany fryzjer oraz sklep z artykułami toaletowymi Rückers.
Okręg Kłodzko. Wszelkie usługi fryzjerskie. Duży wybór warkoczy naturalnych. Wszelkiego rodzaju naprawy biżuterii,
ozdób stosowanych na włosy.
Specjalność: strzyżenie “fryzura chłopięca”. Poza tym oferuję: brzytwy, żyletki, aparaty do
golenia, miski używane przy
goleniu, pędzle do golenia,
przyrządy do ostrzenia.
Josef Prätzlich. Rückers.
Najstarszy zakład fryzjerski
i wytwórnia peruk w miejscowości. Polecam się jako fryzjer
teatralny oraz do wykonywania wszelkich prac przy wło-
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sach, hodowla szlachetnych
gatunków kanarków.
August Rupprecht. Mistrz
kowalski. Rückers. Okręg
Kłodzko (Śląsk). Tel. 67. Polecam się w zakresie: podkuwanie, naprawa wszelkich
maszyn i urządzeń rolniczych.
Spawanie i cięcia gazowe, tokarstwo. Specjalność: wykonywanie wszelkiego rodzaju
narzędzi szlifierskich.
August Aust. Rückers. Tel.
98. Spedycja, transport mebli
i handel węglem. Przedstawiciel producentów kwasu fluorowodorowego i siarkowego,
karborundu, kamieni sztucznych, tarcz polerskich itd.
Pojazdy silnikowe. Fritz Siebert. Rückers. Tel. 49. Wykony-

wanie wszystkich prac w tym
zakresie. Motocykle firm: Zündapp-Diamant-NSU-TriumpfD-Rad. Małe samochody firm:
Dixi-DKW-Hannomag-Opel.
Własna szkoła jazdy. Stacja
benzynowa.
Amand Herrmann. Rückers. Poleca.
W mym magazynie mam
cały czas
drewno i węgiel, brykiety
i koks.
Komu ciężko, sam nie musi
odbierać
jestem gotowy ze wszystkim przyjechać.
Mydło, które robię, jest dobre szczególnie,
konkurencja mogłaby się
uczyć u mnie.

U mnie masło, mleko, jaja,
twaróg biały
w cenach bardzo małych.
Ktoś coś z tych rzeczy kupić chce,
ten już wie, gdzie:
Przedstawione wyżej reklamy handlu i usług w Szczytnej
z okresu1916-1944 wybrałem
losowo sponad 120 anonsów
prasowych zamieszczanych cyklicznie w gazetach lokalnych.
Całość pochodzi z bardzo ciekawej książki “Wspomnienia
o Szczytnej, okręg Kłodzko,
Śląsk, słowem i obrazem” (Erinnerungen an Rückers, Kreis
Glatz, Schlesien, in Wort und
Bild). Jest to praca zbiorowa
wykonana z potrzeby serca dla

tych, którzy tu ongiś mieszkali. Pragnęli opowiedzieć nam
współczesnym o swej “małej
ojczyźnie”. Inspiratorką i zbieraczką materiałów stała się: Walburga Metko, kronikę napisał
dr Curt Jacobi, dokumentację
ikonograficzną zebrał Eberhard
Frieme. Całość opracowała Maria Tatus. Na język polski z niemieckiego przetłumaczył Sławomir Włośniewski, z intencją
zapoznania obecnych mieszkańców Szczytnej na łamach
prasy lokalnej i regionalnej.
Uczyniłem to z wielką satysfakcją, bo Szczytna jest mi
bliska z racji mieszkających tu
wielu przyjaciół, pięknego, pełnego zabytków pejzażu oraz
rozległych pól, łąk i lasów.

Wspomnienie pośmiertne
o Márkecie Fiálkovej
W nocy z 23 na 24 sierpnia w Tiranie zmarła nagle Marketa Fialkova
– pierwszy ambasador Czechosłowacji w Polsce
po upadku komunizmu.

Mając 21 lat została sygnatariuszem Karty 77, za co została usunięta ze studiów przez władze Czechosłowacji. Współpracowała z Komitetem Obrony Niesłusznie Prześladowanych (VONS). W latach
80-tych XX wieku została działaczką Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, za co była wielokrotnie
zatrzymywana i aresztowana przez władze komunistyczne.
Funkcję ambasadora w Warszawie pełniła w latach 1990-1994. Po powrocie do Pragi była najbliższym
współpracowniikiem prezydenta Vaclava Havla i jego sekretarzem w latach 1995-1997.
Prezydent RP Lech Wałęsa odznaczył ją w 1994 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP.
Reprezentowała Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz monitorowała
przebieg wyborów w Bośni, Hercegowinie, Kosowie i Gruzji.
W 2007 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Czech Zachodnich w Pilznie.
Marketa Fialkova jako ambasador Czech w Warszawie wielokrotnie przyjeżdżała na Dolny Śląsk, była
m.in. w Nowej Rudzie, gdzie wspierała działaczy SPCzS-u oraz Komitetu Organizycyjnego PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w działaniach na rzecz otwierania nowych przejść granicznych
oraz organizowania współpracy na pograniczu. Z uznaniem wypowiadała się o akcjach SPCzS-u,
a także o współpracy obywatelskiej na pograniczu polsko-czeskim. Zmarła nagle pełniąc funkcję ambasadora Republiki Czeskiej w Albanii.
Tracimy Osobę niezwykle szlachetną, która swoje życie poświęciła działaniu na rzecz praw człowieka
i obywatela.
Julian Golak
Rzecznik Generalny Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
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Taneczna i kolorowa Nowa Ruda
Miejski Ośrodek Kultury
w Nowej Rudzie już po raz
XIX był organizatorem Międzynarodowego Festiwalu
Folkloru. Tym razem noworudzka publiczność od 10

do 14 sierpnia miała okazję
zobaczyć barwny folklor
z Francji, żywiołowy z Turcji i Grecji oraz egzotyczny
z Meksyku i Kolumbii. Zespół Pieśni i Tańca „Nowa

Ruda” godnie pełnił rolę gospodarza festiwalu. Licznie
zgromadzona publiczność
przyjmowała występ każdej
grupy z ogromną życzliwością i oklaskiwała gromkimi

brawami. Na kolejny Jubileuszowy XX Międzynarodowy Festiwal Folkloru zapraszamy za rok.
MOK
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Zaprzyjaźnieni
z Nową Rudą

Befreundet
mit Nowa Ruda

Członkowie LIONS-CLUBU z Senftenberg od lat z wielką życzliwością odwiedzają nasze miasto. Po raz pierwszy
przyjechali w 1995 roku z dwoma transportami darów i pieniędzmi dla Domu Dziecka „ Gromadka”. Natomiast od 2001
r. systematycznie wspierają działania na rzecz noworudzkich
dzieci: pomagali przy organizowaniu wypoczynku na Górze
Wszystkich Świętych, wspierali dzieci niepełnosprawne z noworudzkiego stowarzyszenia. Nieprzypadkowo członkowie
tej organizacji okazują tyle życzliwego zainteresowania naszymi problemami i spieszą z pomocą. Tę piękną przyjaźń
pielęgnuje Rainer Bleisch, dla którego Nowa Ruda jest rodzinnym miastem.
W tym roku razem z p. R. Bleischem i kolegami, którzy
już zdołali poznać nasze miasto, Nową Rudę odwiedził pan
Gerhard Nies, prezydent Lions–Clubu.
Goście spotkali się z Ireną Rogowską, która jest nie tylko
tłumaczem, ale od lat jest koordynatorem spotkań, z Julianem
Golakiem i Ireną Caryk, znanymi działaczami społecznymi na
rzecz dzieci niepełnosprawnych. Obejrzeli świetlicę środowiskową, która swoją opieką obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i osoby niepełnosprawne - tym tłumaczy
się jej nazwa „OLA” Ośrodek Lokalnej Aktywności. I jak zawsze
pieniądze przekazali na organizację obozu pod namiotami na
Górze Wszystkich Świętych, na pomoc niepełnosprawnym
i dla dzieci , którym należy się szczególna pomoc.
W imieniu wszystkich obdarowanych serdecznie dziękujemy.

Mitglieder des Lions Clubs aus Senftenberg besuchen seit
Jahren mit großer Freundlichkeit unsere Stadt. Zum ersten
Mal kamen sie 1995. Zwei Mal waren sie bei uns mit Hilfsgütertransporten und brachten auch Geld für das Kindeheim
„Gromadka” in Nowa Ruda. Seit 2001 unterstützen sie systematisch Maßnahmen für Kinder aus der Stadt und Region Nowa
Ruda: sie halfen bei der Organisierung der Ferienerholung auf
dem Allerheiligenberg und förderten behinderte Kinder vom
Behindertenverein in Nowa Ruda. Nicht zufällig zeigen die
Mitglieder des Lions Clubs so viel gütiges Interesse für unsere
Probleme und eilen zur Hilfe. Diese wunderbare Freundschaft
pflegt Herr Rainer Bleisch, für den Nowa Ruda seine Heimatstadt ist.
Dieses Jahr besuchte unsere Stadt zusammen mit Herrn
R. Bleisch und zwei weiteren Mitgliedern des Lions-Clubs sein
Präsident Herr Gerhard Nies.
Die Gäste trafen sich mit Irena Rogowska, die seit Jahren
nicht nur Dolmetscherin, aber auch Begegnungskoordinatorin ist, mit Julian Golak und Irena Caryk. Sie besichtigten die
soziale Betreuungseinrichtung, welche sich der Kinder im Vorschulalter, im Schulalter und der behinderten Kinder annimmt.
Ihr Name ist „OLA“ – Zentrum der Lokalen Aktivität (Ośrodek
Lokalnej Aktywności). Und wie immer übergaben sie Geld für
die Organisierung eines Zeltlagers auf dem Allerheiligenberg,
für Hilfe den Behinderten und für Kinder, die eine besondere
Unterstützung brauchen.
Im Namen aller Beschenkten danken wir herzlich.

Powstaje książka o księdzu
“Kruszynce”
W związku ze zbliżającą się piątą rocznicą
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, ul. Towarowa 4, 58-140 Jaqworzyna Śląska, tel. 74 637-43-30, 692-407-806,
www.muzeumtechniki.pl, muzeumkolejnictwa@gmail.com

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej
serdecznie zaprasza na „Galę Parowozów”
3 września 2011 r. od godz. 12 00
W programie:
12.00
-zwiedzanie eksponatów Muzeum z przewodnikiem
-przejazdy po Muzeum parowozem TKt48-18 z 1951 roku, oraz zabytkowym wagonem
motorowym „Motorak” z 1959 roku
-prezentacja współczesnego taboru kolejowego: lokomotywy EU07, SM42, pociąg sieciowy, pociąg
ratunkowy
-projekcje filmów o tematyce kolejowej
15.00
-przyjazd pociągu KILOF prowadzony przez parowóz Pm 36-2 z 1937 roku (Piękna Helena)
16.00-18.00
Spektakl teatralny „Historia Pary – dzieje kolejnictwa ilustrowane zabytkowymi eksponatami”
w roli głównej: parowóz TKt48-18, czeski wagon motorowy „Motorak” z 1959 roku oraz autobus
szynowy SA106
-benefis 45-lecia pracy na kolei Kustosza Muzeum Zbigniewa Gryzgota
18.00-20.00
-występ zespołu blusowego
Ponadto w programie atrakcje dla dzieci:
miniaturowa kolejka
makieta kolejowa
Wstep: 15PLN
dzieci, studenci 10PLN
PARTNERZY:

PATRONAT MEDIALNY:

śmierci ks. prałata Stefana Witczaka “Kruszynki” – legendarnego kapelana Solidarności
Polsko-Czesko-Słowackiej organizatorzy
Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
proszą o nadsyłanie wspomnień, świadectw
i archiwalnych fotografii upamiętniających
życie i aktywną działalność społeczną księdza. Materiały można przesyłać na adres:
Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej, 57-400 Nowa Ruda,
ul. Bohaterów Getta 4.

J.G.
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Jacek Suchodolski

Obiekty turystyczne
miejscami wyjątkowymi
w Sudetach
1. Wstęp
Dzieje turystyki w Sudetach, jak i powstanie miejsc magicznych jest również związane
z budową schronisk i innych obiektów służących tej dziedzinie aktywności ludzkiej. Sudeckie schroniska zwane „budami” stały się nieodłącznym elementem tutejszego górskiego
krajobrazu , zarazem wzbogacając go i nadając
mu specyfiki oraz nierzadko , niemalże wymiaru mistycznego.
Zdecydowanie na pierwszy plan pod względem ilości występowania ,wysokości lokalizacji
oraz wieku pochodzenia wysuwają się tu schroniska karkonoskie, których sylwety zawieszone
w chmurach budziły zawsze u wędrowców
chęć ich poznania jak i najbliższego otoczenia.
Górą przyciągającą od wieków swymi rozmiarami, największe rzesze turystów była Śnieżka ,
najwyższy szczyt w Sudetach . Pierwsze wejścia
notowano tu już w XV wieku od strony czeskiej
, a w drugiej połowie wieku XVII po otwarciu
kaplicy św. Wawrzyńca na jej szczycie , odwiedzanie ‘’ śląskiego Olimpu ‘’stało się regularne,
zwłaszcza przez turystów z pobliskich Cieplic.
Budowa pierwszego schroniska w połowie
XIX wieku na szczycie Śnieżki przyczyniła się
do dalszej intensyfikacji ruchu turystycznego
w tym rejonie .
Również w grzbietowej partii Karkonoszy
można by wymienić i inne schroniska cieszące się sławą miejsc szczególnych, a wieńczące szczyty górskie lub wyniosłości i widoczne
z daleka , jak choćby; „Szrenicę” i „Śnieżne Kotły” czy „Samotnię” nad Małym Stawem. W Sudetach Środkowych i Wschodnich budowano
także wiele schronisk w pobliżu szczytów lub
na ich grzbiecie , nadając im tym samym specjalnego znaczenia .
Nie mniej nie wszystkie z nich stały się
miejscami oferującymi turystom coś więcej niż
tylko wypoczynek , wikt czy nocleg . Na swoistą
atmosferę i magię składało się wiele czynników
z których lokalizacja , przeszłość schroniska ,
osoba kierująca obiektem , oferowane menu
, wystrój wnętrza czy forma całości stanowiły
swoisty magnes .
Należałoby tu jeszcze wspomnieć o obiektach wyjątkowych, których przeznaczenie, rola
jaką pełniły były związane z turystyką, a przede
wszystkim z symboliką sudecką . W 1903 roku
wzniesiono „Halę Baśni‘’ w Szklarskiej Porębie
oraz dom malarza Hermanna von Hendricha
również w tej miejscowości .Stanowiły one

część koloni artystycznej , złożonej z przedstawicieli kultury i sztuki , którzy zafascynowani
wspaniałym górskim pejzażem , zamieszkali tu
szukając inspiracji i natchnienia.
„Hala Baśni” została niestety rozebrana w latach 50- tych XX stulecia , a dom malarza
Hendricha jest na szczęście od niedawna
remontowany . Oba te budynki choć o odmiennych funkcjach były mocno związane ze sferą
mistyki i legend sudeckich , których centralną
postacią był Duch Gór zwany Liczyrzepą .

Prof. dr hab. inż. arch.

Jacek Suchodolski

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu
oraz Wydziału Architektury
Politechniki
Wrocławskiej.
Starszy asystent Zakładu Architektury Budowli Przemysłowych Instytutu Architek2. Sudeckie ‘’orle gniazda ‘’
tury i Urbanistyki Politechniki
Wrocławskiej. Staż projektowy
W rozległej panoramie Sudetów Śnieżka
w Cancila Architecture w Pastanowiła zawsze cel pieszych wędrówek jako
lermo na Sycylii w 1979 roku.
najwyższy szczyt wieńczący kulminację GłówObrona pracy doktorskiej
nego Grzbietu Karkonoszy. Początkowe znane,
„Ewolucja łuku we współczepojedyncze wejścia na Śnieżkę już od XV wiesnych rozwiązaniach archiku, po dwustu latach przybrały regularny chatektonicznych” w 1985 roku,
rakter, zwłaszcza po otwarciu kaplicy św. WawPraca habilitacyjna „Regionarzyńca na jej szczycie, a ostatnim schroniskiem
lizm w kształtowaniu formy
przed wejściem na tę górę była przez długi
architektury współczesnej na
2. „Strzecha
Sudeckie Akademicka”
‘’orle gniazda ‘’położona na polaczas
obszarze Sudetów”. Od 2005
nie Złotówka. W XVIII wieku stale zwiększała się
roku
profesor
nadzwyczajW
rozległej
panoramie
Sudetów
Śnieżka
stanowiła
zawsze
cel pieszych
wędrówek
liczba odwiedzających Śnieżkę, tak iż z końcem
ny Politechniki
jako najwyższy szczyt wieńczący kulminację Głównego Grzbietu
Karkonoszy Wrocławskiej
. Początkowe
tego stulecia uważano ją za najczęściej odwiedyrektor
Instytutu
Architekznane , pojedyncze wejścia na Śnieżkę już od XV wieku , poi dwustu
latach
przybrały
dzaną
górę
w Europie
(12, 17).
regularny
charakter,
zwłaszcza
po otwarciu kaplicy św. Wawrzyńca
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Ze znajomości z księciem Rübartsch osiągnął jeszcze j
podróży z Norwegii z końcem lat 80-tych XIX wieku ,
których jedną z drewna bukowego podarował panu ma

26
i Orlicę z pominięciem Dusznik , starali się
maksymalnie utrudnić życie Rübartschowi.
Z pomocą przyszedł mu jego znajomy, książę Colorado Mannsfeld właściciel przygranicznych terenów po stronie
austryjacko-węgierskiej. Pozwolił na
budowę wieży widokowej po swej, czyli
austryjackiej stronie. Nieco niższa od swej
poprzedniczki, gdyż miała 13 m wysokości, założona na rzucie kwadratu była wykonana z drewna (18).
Ze znajomości z księciem Rübartsch
osiągnął jeszcze jedną korzyść ,a mianowicie ze swej podróży z Norwegii z końcem lat 80-tych XIX wieku , przywiózł książę kilka par nart, z których jedną z drewna
bukowego podarował panu ma Orlicy.
Tak więc Rübartsch stał się prekursorem
sportów narciarskich w tej części ziemi
kłodzkiej. Mniej więcej w tym samym
czasie zaczęto uprawiać narciarstwo na
stokach Śnieżnika , zakładając następnie
szkółki narciarskie w pobliskim Międzygórzu ( 16).
Na początku XX wieku powstał nowy
obiekt na Orlicy z piwnicą i poddaszem.
Zastąpił on stary budynek oferując 20
miejsc noclegowych. W 1903 roku Heinrich Rübartsch przeniósł się na stałe na
Orlicę, przekazując gospodę w Zieleńcu
swym krewnym.
Schronisko na Orlicy (Gasthaus auf
der Hohen Mense) było już czynne cały
rok, a najwięcej turystów odwiedzało je
w lecie.
Stojąca dotychczas wieża widokowa
na szczycie Orlicy ,na terenie Austro-Węgier, znalazła się teraz w Czechosłowacji,
której władze nakazały rozbiórkę dzieła
Rübartscha.
Po raz trzeci w 1922 roku , w miejscu
w którym zbudowano pierwszą wieżę czyli na terenie Niemiec, stanęła ostatnia
tego rodzaju budowla, dzięki wytrwałości
pana na Orlicy . Zamierzał on również rozbudować swe schronisko, gdyż wzmógł
się ruch turystyczny w miesiącach zimo-

prekursorem sportów narciarskich w tej części ziemi kłodzkiej . Mniej więcej w tym samym
czasie zaczęto uprawiać narciarstwo na stokach Śnieżnika , zakładając następnie szkółki
narciarskie w pobliskim Międzygórzu ( 16 ).
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Muzeum jakiego nie znaci
/lato 2011/
Letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży

IV Forum Muzeów Domowych
„Tradycje i zabytki kultury kulinarnej”.
Kudowa Zdrój, 24-25 IX 2011r.

Jak co roku Muzeum Ziemi Kłodzkiej przygotowało
bogatą ofertę letnią dla najmłodszych. Tegoroczne zajęcia
wakacyjne będą odbywały się w każdy wtorek lipca i sierpnia
od godz.10.00 do godz.12.00. Zajęcia prowadzone będą
przez pracowników muzeum i zaproszonych gości m.in.
znanego kłodzkiego przyrodnika Jerzego Garę, Kłodzkie
Bractwo Rycerskie. W przygotowanie i prowadzenie zajęć
włączą się także wolontariusze Europejskiego Forum
Młodzieży którzy przyjechali na ziemię kłodzką m.in.
z Francji, Turcji, Kenii, Indonezji, Wietnamu i Hondurasu.
Wszystkich chętnych do uczestnictwa w warsztatach
serdecznie zapraszamy. Grupy zorganizowane prosimy
o wcześniejsze zgłoszenie w Dziale Naukowo-Oświatowym
kłodzkiego muzeum (tel. 74 867 35 70 w 23).
Wstęp na zajęcia: 4 zł

Organizatorzy:
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
w Kudowie Zdroju Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
Ośrodek Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej
Uniwersytetu Wrocławskiego

2 sierpnia 2011 r. godz.10.00
Gdzie jest Klucznik?
Zabawa zatytułowana Gdzie jest Klucznik? to
propozycja zwiedzania muzeum poprzez odnajdywanie
ulubionych miejsc skrzata Klucznika. Wbrew pozorom
nie jest to takie proste. Dzieci muszą odnaleźć drobne
wskazówki i ślady, aby wytropić , mieszkającego
w budynku obecnego muzeum już kilkuset lat
i znającego tu każdy zakamarek, skrzata. Czy im się uda?
Zabawa powstała na kanwie, wydanego przez naszą
placówkę i przeznaczonego dla najmłodszych,
przewodnika pt. Jak skrzat Teofil zwiedzał muzeum
w Kłodzku
9 sierpnia 2011 r. godz. 10.00
Opowieści o Japonii
Do odległego kraju kwitnącej wiśni przeniesie wszystkich
wystawa „ Tu i teraz. Opowieści o Japonii” . Uczestnicy zajęć
będą mieli okazję poznać tradycyjną sztukę składania
papieru ORIGAMI
16 sierpnia 2011 r. godz. 10.00
Zabawa z Kłodzkim Bractwem Rycerskim
Na sierpniowym spotkaniu odbędą się tańce, zabawy
i gry, które przeniosą uczestników do średniowiecznego
Kłodzka.
23 sierpnia 2011 r. godz. 10.00
Na tropach Gburka
Zabawa Na tropach Gburka odbywa się w muzealnych
podziemiach, które zamieszkuje chochlik Gburek.
Nie lubiący towarzystwa stworek, poprzez różne figle
i zastawiane pułapki, stara się zniechęcić dzieci do przejścia
podziemnego labiryntu. Dzieci muszą się sporo natrudzić
by zadowolić chochlika. Oczywiście w trakcie zabawy
otrzymują również szereg wiadomości o muzeum.

Ramowy program
24 IX 2011r. (sobota)
10.30 otwarcie IV Forum
10.45 referaty
ñ Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., Prof. PhDr. Rudolf
Žáček, Dr. Historické aspekty současné kuchyně v
Českém Slezsku
ñ Ing. Jana Stuchlíková, Mgr. Alexandr Burda
Hlučínská regionální kuchynĕ a mysteryshopping
dyskusja
12.45 przerwa obiadowa z prezentacją wybranych
kolekcji (regionalna kuchnia – sprzęty, technika,
produkty, ewentualnie kontekst kulturowy)
i z ewentualną degustacją
14.15 referaty
ñ Mgr. Ján Eštok, Tradycje regionalnej kuchni na
Słowacji
ñ mgr Maria Dovgoszyia, mgr Petro Dovgoszyia
Tradycje regionalnej kuchni na Podolu
dyskusja
17.15 dyskusja na temat filmu jako metody
dokumentacji i upowszechniania kolekcji
muzeów domowych (z pokazem filmu „Muzea
Domowe Pogórza Sudeckiego” )
18.30 kolacja
25 IX 2011r. (niedziela)
9.30 referaty
ñ mgr Paulina Höffner – Suchecka Tradycje kulinarne
i sprzęty kuchenne na Dolnym Śląsku
ñ mgr Ryszard Czerwiński Produkt regionalny na
Dolnym Śląsku
dyskusja
11.00 dyskusja panelowa „Tradycje
i zabytki kultury kulinarnej w praktyce
muzeów domowych i agroturystyki”
12.30 podsumowanie i zamknięcie IV Forum
13.00 obiad
Miejsce obrad:
sala konferencyjna w Villi Residence, ul. Kombatantów 2
(pierwszy dzień)
Muzeum Skansen w Kudowie Zdroju – Pstrążnej
(drugi dzień)
Sekretariat Forum:
Ośrodek Współpracy Polsko–Czesko-Słowackiej UWr.,
mgr Jadwiga Dunaj, ul. Kuźnicza 49-55, 50-138 Wrocław,
email: jadwiga.dunaj@uni.wroc.pl tel.: +48 71 375 29 50,
tel. kom.:+48 691 968 239
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INSTYTUT KULTURY
im. Błogosławionego Księdza Gerharda Hirschfeldera
serdecznie zaprasza na Konferencję

DAS KAPLAN-HIRSCHFELDER-KULTURINSTITUT
lädt herzlich ein zu der Konferenz

„Społeczno-religijny wymiar życia i posługi
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera”

„Die sozial-religiöse Dimension
des Lebens und Dienstes
des Seligen Kaplans Gerhard Hirschfelder”

w dniu 23. 09. 2011 r. (piątek) w Kłodzku

am Freitag, dem 23.09.2011 in Glatz

Program:
10.00-11.30
ks. dyr Dariusz Sakaluk – Instytut Kultury im.
Błogosławionego Księdza Gerharda Hirschfeldera
Wprowadzenie
ks. Bp. prof. dr hab. Ignacy Dec Biskup Świdnicki
Bł. ks. Gerhard Hirschfelder – darem i zadaniem dla Kościoła
Świdnickiego;
prof. Helmut Goeke
Społeczne implikacje życia i działalności bł. ks. Gerharda
Hirschfeldera
11.30-12.00 Przerwa na kawę
12.00 – 13.00
Panel dyskusyjny “Bł. ks. Gerhard – patronem nowych dzieł
społeczno-religijnych na ziemi kłodzkiej”.
Prowadzenie: ks. dr Krzysztof Ora – dyrektor Wydziału
Duszpasterskiego Kurii Świdnickiej.
Udział biorą: ks. prałat Romuald Brudnowski, ks. dr Tadeusz
Mirończuk, s. Beata Kamieniecka, Teresa Bazała, Elisabeth
Kynast.
13.00 – 13.15 Podsumowanie konferencji
Konferencji towarzyszy wystawa pt. „Błogosławiony ks.
Gerhard Hirschfelder” oraz materiały poświęcone osobie
kłodzkiego Męczennika.
Do udziału zapraszamy: osoby duchowne, nauczycieli
i katechetów, pracowników centrów informacji turystycznej,
przewodników i pilotów wycieczek.
Miejsce konferencji: Refektarz Klasztoru
oo. Franciszkanów, Kłodzko pl. Franciszkański 1.
Organizatorzy: Instytut Kultury im. Błogosławionego
Księdza Gerharda Hirschfeldera, Fundacja Odnowy Ziemi
Noworudzkiej.
Zgłoszenia uczestnictwa należy kierować na adres:
Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej, ul. Strzelecka
2a, 57-400 Nowa Ruda, tel/fax. 74 872 5308,
e-mail: frost@netgate.com.pl
W imieniu organizatorów
ks. dyr Dariusz Sakaluk

Programm:
10.00-11.30
Direktor Dariusz Sakaluk – Gerhard-HirschfelderKulturinstitut
Eröffnung
Bischof Prof. Dr. Ignacy Dec, Bischof von Schweidnitz
Der Selige Kaplan Gerhard Hirschfelder – Geschenk und
Aufgabe für die Schweidnitzer Kirche
Prof. Helmut Goeke
Gesellschaftliche Implikationen des Lebens und der Tätigkeit
des Seligen Kaplans Gerhard Hirschfelder
11.30-12.00 Kaffeepause
12.00 – 13.00
Diskussionsrunde zum Thema „Der selige Gerhard – Patron
neuer sozial-religiöser Werke im Glatzer Land”.
Einleitung: Dr. Krzysztof Ora, Direktor der Abteilung für
Seelsorge der Schweidnitzer Kurie
Teilnehmer: Prälat Romuald Brudnowski, Dr. Tadeusz
Mirończuk, Sr. Beata Kamieniecka, Teresa Bazała, Elisabeth
Kynast.
13.00 – 13.15Abschluss der Konferenz
Im Rahmen der Konferenz werden eine Ausstellung unter
dem Titel „Der Selige Kaplan Gerhard Hirschfelder” sowie
weitere Materialien zur Person des Glatzer Märtyrers
gezeigt.
Die Konferenz wendet sich insbesondere an Geistliche,
Lehrer und Katecheten, Mitarbeiter touristischer
Einrichtungen sowie Wander- und Reiseführer.
Ort der Konferenz: Refektorium des Glatzer
Franziskanerklosters, pl. Franciszkański 1.
Organisatoren: Gerhard-Hirschfelder-Kulturinstitut,
Stiftung für die Erneuerung des Neuroder Landes
Anmeldungen erbeten bei: Fundacja Odnowy Ziemi
Noworudzkiej, ul. Strzelecka 2a, 57-400 Nowa Ruda,
Tel./Fax: (0048) 74 872 5308,
E-Mail: frost@netgate.com.pl
Für die Organisatoren Direktor Dariusz Sakaluk
Übersetzung: Heinz-Peter Keuten

Duszpasterstwo Parafii św. Barbary w Nowej Rudzie–Drogosławiu
serdecznie zaprasza

na Uroczystość 100-lecia Konsekracji Kościoła Świętej Barbary
w dniu 11 września 2011 r. (niedziela)
18.00 – Msza św. w kościele pw. św. Barbary pod przewodnictwem J.E. Ks. Ignacego Deca Biskupa Świdnickiego
20.00 – Wspólna agapa
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Referat Pielgrzymkowo-Turystyczny Diecezji Świdnickiej zaprasza

Das Referat für Pilgertourismus der Diözese Schweidnitz lädt ein

na Pielgrzymkę inaugurującą Szlak
Błogosławionego Księdza Gerharda Hirschfeldera
na Ziemi Kłodzkiej

zu einer Pilgerfahrt anlässlich der Eröffnung des
Kaplan-Hirschfelder-Wanderweges durch die Grafschaft
Glatz Glaubenswege durch die Grafschaft Glatz,
Herrgottswinkel und Marienländchen

Ścieżki Wiary Ziemi Kłodzkiej – Kraju Pana Boga i Maryi

24. 09. 2011 r. (sobota) Kłodzko
Program:
10.00 Modlitwa i przywitanie grup w kościele p.w.
Wniebowzięcia N.M.P. w Kłodzku
(pl. Kościelny 9, 57-300 Kłodzko).
10.30 Przejście z przewodnikiem szlakiem
Błogosławionego (dom urodzenia, szkoła,
więzienie).
11.30 Przejazd do Bystrzycy Kłodzkiej
12.00 Anioł Pański w kościele pw. św.
Michała. Zwiedzanie miejsc związanych
z Błogosławionym Księdzem Gerhardem.
13.00 Przejazd do Kudowy Zdroju-Czermnej.
14.00 Nawiedzenie grobu Bł. Ks. Gerharda
Hirschfeldera. Msza św. i ucałowanie relikwii
Błogosławionego.
15.00 Wspólna agapa i zakończenie.
Do udziału w pielgrzymce zapraszamy Parafian Diecezji
Świdnickiej. Organizowanie chętnych grup i autokarów
odbywa się w ramach parafii lub dekanatów. Wspólne
pielgrzymowanie rozpoczynamy w Kłodzku zgodnie
z podanym programem. Zapewniamy opiekę przewodnika.
Zgłoszenia grup przyjmujemy do 22 września 2011 r.,
Tel. 74 868 1744, 501 812 592
Współorganizatorzy: Parafia p.w. św. Bartłomieja w
Kudowie Zdroju - Czermnej, Fundacja Odnowy Ziemi
Noworudzkiej, PTTK Ziemi Kłodzkiej
Patronat medialny: Radio “Rodzina”, “Świdnicki Gość
Niedzielny”, “Niedziela”, “Ziemia Kłodzka”.

am Samstag, dem 24.09.2011 Glatz
Programm:
10.00 Gebet und Begrüßung der Pilgergruppen in der
Mariä-Himmelfahrtskirche zu Glatz
(pl. Kościelny 9, 57-300 Kłodzko).
10.30 Erwanderung des Glatzer Hirschfelder-Weges
mit einem Ortskundigen
(Geburtshaus, Schule, Gefängnis)
11.30 Fahrt nach Habelschwerdt
12.00 Angelusgebet in der St.-Michaelskirche. Besuch
der mit dem Seligen Kaplan Hirschfelder
verbundenen Orte.
13.00 Fahrt nach Tscherbeney
14.00 Besuch am Grab des Seligen Kaplans Gerhard
Hirschfelder. Hlg. Messe und 		
Verehrung der Reliquien des Seligen.
15.00 Gemeinsames Abendessen (Agape) und
Abschluss.
Zur Teilnahme an der Pilgerfahrt sind alle Gläubigen der
Diözese Schweidnitz herzlich eingeladen. Die Organisation
der Pilgergruppen und Reisebusse findet in den Gemeinden
bzw. Dekanaten statt. Die gemeinsame Pilgerfahrt beginnen
wir programmgemäß in Glatz. Die gesamte Fahrt wird von
einem ortskundigen Reiseführer begleitet.
Gruppenanmeldung bis zum 22. September 2011
unter den Telefonnummern 74 868 1744 und 501 812 592
Mitorganisatoren: St.-Bartholomäus-Gemeinde in
Tscherbeney, Stiftung für die Erneuerung des Neuroder
Landes, Grafschaft Glatzer Touristikverband (PTTK)
Unterstützt durch folgende öffentliche Medien:
Radio “Rodzina”, Kirchenzeitungen “Świdnicki Gość
Niedzielny” , “Niedziela”, Zeitschrift “Ziemia Kłodzka/
Glatzer Bergland”.

W imieniu organizatorów
ks. dyr Dariusz Sakaluk

Für die Organisatoren
Direktor Dariusz Sakaluk

Die Geistlichen der Gemeinde St. Barbara in Neurode-Kunzendorf
laden herzlich ein

zur Jubiläumsfeier anlässlich der Einweihung der St.-Barbara-Kirche
in Neurode-Kunzendorf vor 100 Jahren
18.00 – Hlg. Messe in der St.-Barbara-Kirche, Hauptzelebrant: Seine Eminenz Bischof Ignac Dec, Ordinarius der Diözese Schweidnitz
20.00 – Gemeinsames Mittagessen (Agape)
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Swietłana Worono

Edukacja i odpoczynek Polaków
z Białorusi na Dolnym Śląsku

Swietłana Worono
Od ponad 20 lat nauczycielka języka polskiego w Lidzie
na Białorusi. Prowadzi zajęcia
pozalekcyjne, które poszerzają wiedzę o Polsce. Od lat organizuje grupy młodzieży na
wyjazdy edukacyjne do Polski. Promuje kulturę i historię
Polski, także wśród rodowitych Białorusinów. Pomaga
swoim uczniom w podejmowaniu studiów na różnych
uczelniach w Polsce.

Wakacje na Dolnym Śląsku na
stałe wpisały się w program
wychowawczo-edukacyjny
dla dzieci i młodzieży z Białorusi. W dniach 22. 07 – 1. 08.
2011 roku Stowarzyszenie
Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej zorganizowało
wspaniały wypoczynek połączony z edukacją w Karpaczu
dla 50-cio osobowej grupy
z okolic Lidy.
Były to dzieci i młodzież,
które uczą się języka polskiego w Szkole Średniej Nr 13
oraz absolwenci tej szkoły,
którzy wcześniej uczyli się języka polskiego, a obecnie są
studentami różnych uczelni
białoruskich. Wszyscy czekali
na ten wyjazd z niecierpliwością.
Dla większości uczniów
wypoczynek w Polsce był nagrodą za pracę w roku szkolnym i aktywny udział w życiu

społecznym i kulturalnym.
Była to też okazja do pogłębienia wiedzy o kraju przodków i innego spojrzenia na
Polskę i Europę.
Przed planowanym wyjazdem wszyscy uczniowie otrzymali polecenie przygotowania
prezentacji multimedialnych
o Białorusi. Zauważyłam, że
mimo braku wolnego czasu,
młodzież z wielkim zapałem
przygotowywała te zadania.
Każdy z nich już w czerwcu
chciał mieć pewność, że będzie wpisany na listę uczestników. Dzwonili, przyjeżdżali,
żeby poradzić się, co jeszcze
mają dopracować. Po przybyciu na Dolny Śląsk zamieszkaliśmy w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Karpaczu. Program był tak bogaty, że tylko
wieczorami w świetlicy mogliśmy opowiedzieć naszym
wspaniałym przewodnikom
Julianowi i Ewie Golakom historię miast Białorusi. Mimo
zmęczenia, wszyscy w komplecie gromadziliśmy się, żeby
posłuchać i zaprezentować
nasze życie na Białorusi oraz
informacje o miastach: Mińsk,
Grodno, Lida, Mohylew. Studenci opowiadali po polsku
o swoich studiach oraz o planach na przyszłość związanych z Polską.
Większość uczestników
była w Polsce po raz pierwszy
i ten wyjazd wywarł wielkie
wrażenie na nich i ich rodzicach. Kiedy opowiadali o wrażeniach z pobytu w Polsce, to
mieli łzy szczęścia w oczach.
Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej naszego państwa,
mogli uczestniczyć w tak
wspaniałym letnim wypoczynku w najatrakcyjniejszym
regionie Polski – na Dolnym
Śląsku.
Pierwszym miejscem, które zwiedzaliśmy była stolica
Polski – Warszawa. Następnie
udaliśmy się do stóp Matki
Bożej Częstochowskiej i wzię-

liśmy udział w Mszy Świętej,
zanosząc swe modlitwy, prośby i podziękowania za łaski
i opiekę nad nami i naszymi
rodzinami w ciągu roku. Mieliśmy możliwość zobaczyć
także nową suknię Matki Bożej, którą w 2010 roku wierny
lud ofiarował w darze NMP.
Kolejnym etapem było
zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego w Wambierzycach.
Po Mszy świętej słuchali-

dach “Święta Papieru” i każdy
z nas własnoręcznie wykonał
kartkę papieru. Po obiedzie
w restauracji “Marysieńka”,
który ufundowała nam rodzina Jerzego Cierczka, zwiedziliśmy najmniejszą gminę
w Polsce – Lewin Kłodzki.
Następnego dnia wyjechaliśmy na wycieczkę do
Jeleniej Góry, po drodze mogliśmy zobaczyć Pałac Wojnów. W powrotnej drodze

Zwiedzanie zabytków Drezna przyniosło wiele niezapomnianych wrażeń. Rodaków z Białorusi oprowadzali przewodnicy turystyczni z Drezna, prowadzący
prezentację w języku polskim.
śmy chórów z Czech, Polski,
Niemiec i Białorusi. W tym
samym dniu zwiedzaliśmy
jeszcze zabytkową papiernię
w Dusznikach Zdroju, gdzie
uczestniczyliśmy w obcho-

Zwiedzanie zabytków Jeleniej Góry

odwiedziliśmy Park Norweski
oraz Muzeum Pszczelarstwa
w Cieplicach. Wieczorem tego
samego dnia Joanna Golak
mówiła nam o możliwościach
studiowania w Polsce przez
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Zwiedzanie pałacu i ogrodów pałacowych w Wojanowie
obcokrajowców oraz przekazała niezbędne informacje
o sposobach uzyskania stypendiów z projektów europejskich.
We wtorek 26 lipca zwiedzaliśmy stolicę Dolnego
Śląska – Wrocław. Pierwszym
punktem programu było niezwykłe spotkanie w Urzędzie
Marszałkowskim z najwyższymi władzami Dolnego Śląska.
Większość dzieci była po raz
pierwszy na tak poważnym
spotkaniu. Na początku były
prelekcje i prezentacja multimedialna o regionie Dolnego Śląska, które przybliżyły
wszystkim historię. Dowiedzieliśmy się z nich, że żaden
inny region w Polsce nie może
poszczycić się takim bogactwem atrakcji turystycznych,
zamków i pałaców. Specjalnie
dla naszej grupy zaprezentowano wszystkie wyższe uczelnie Dolnego Śląska oraz poinformowano o możliwościach

studiowania i programach
stypendialnych.
Kilka osób chciałoby
w przyszłości studiować we
Wrocławiu, między innymi
uczennica naszej szkoły Julia
Czajko, która przemawiała
do przedstawicieli władz. Po
obiedzie w Urzędzie Wojewódzkim zwiedzaliśmy Panoramę Racławicką, która
przybliżyła nam postać naszego rodaka, urodzonego na
Białorusi – Tadeusza Kościuszki. Następnym punktem był
spacer ulicami Starówki
w towarzystwie doświadczonego historyka dr Michała
Kaczmarka, który opowiadał
o najważniejszych wydarzeniach historycznych związanych z Wrocławiem. Na koniec wycieczki po Wrocławiu
czekała na nas wszystkich
niesamowita niespodzianka,
mogliśmy zwiedzić nowoczesny stadion, który jest jeszcze
w trakcie budowy na Euro

26 br. lipca w gmachu Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz Dolnego Śląska, w którym wzięli udział: wojewoda M. A. Skorupa, Marszałek R. Jurkowlaniec i Radny Sejmiku Województwa
Julian Golak.

2012. Na zakończenie tego
pięknego dnia pod patronatem św. Anny modliliśmy się
na Mszy Świętej odpustowej
w Wałbrzychu.
Następnego dnia udaliśmy się szlakiem Zamków
Piastowskich do trzeciego co
do wielkości w Polsce Zamku Książ, który położony jest
w Wałbrzychu. Do obiadu
zwiedzaliśmy z przewodnikiem komnaty, podziemne
tunele i ogrody tarasowe,
pomieszczenia,
rezydencje
księcia świdnicko-jaworskiego
Bolka oraz XVIII-wieczną salę
Maksymiliana. Przewodniczka przybliżyła nam historię
wojen husyckich (1428-1429).
Wszystkich bardzo zachwyciła
architektura zamku. Po zwiedzeniu zamku zjedliśmy obiad
w towarzystwie prezydenta
miasta Wałbrzycha Romana
Szełemeja. Następnie zwiedziliśmy najwyżej położony
ratusz w Polsce w mieście Bo-

Kulminacyjnym momentem naszego pobytu był właśnie wyjazd do Drezna, miasta
nad Łabą, stolicy niemieckiego kraju związkowego Saksonia, gdzie Adam Mickiewicz
napisał jedną z części poematu „Dziady”. Zwiedziliśmy
także muzeum pisarza Józefa
I. Kraszewskiego, który ostatnie lata swojego życia spędził
w tym mieście. Przedstawiciele „Młodej Polonii” zorganizowali dla nas poczęstunek
w muzeum J. Kraszewskiego,
a przywitała nas i oprowadzała dyrektor muzeum Joanna
Magacz. Wszyscy uczestnicy
byli zachwyceni urodą i pięknem starego miasta: katedry,
dawnego kościoła katolickiego Hofkirche, Opery Sempera, Placu Teatralnego i Zwingera. Oprowadzała nas polska przewodniczka Karolina
Borowska.
Niezapomniane wrażenia
pozostawiła wyprawa w góry

Zwiedzanie Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
guszów-Gorce. Spotkaliśmy
się z burmistrzem miasta Waldemarem Kujawą, który wraz
z nami przejechał nowym
wyciągiem na górę Dzikowiec.
Ten przejazd był najwspanialszą atrakcją. Na zakończenie
zostaliśmy gościnnie przyjęci
na plebanii przy kościele św.
Trójcy przez księdza prałata
Andrzeja Bajaka i jego parafian. Zadowoleni, pełni wrażeń wróciliśmy wieczorem do
Karpacza.
Przebywając na Dolnym
Śląsku, nie sposób było nie
zwiedzić w pobliskim Dreźnie
miejsc związanych z wybitnymi Polakami: Ignacym Kraszewskim i Adamem Mickiewiczem.

i zwiedzanie kościoła Wang.
Na Białorusi nie ma gór, więc
zachwycaliśmy się pięknem
Karkonoszy. Doszliśmy pieszo
do Schroniska Samotnia.
Końcowym punktem naszego pobytu była wspaniała
wycieczka do Czech. W miejscowości Dvur Kralove odbyliśmy “najtańszą wycieczkę
do Afryki”. Nowocześnie wybudowane ZOO Safari, które
można zwiedzać samochodem, ma obszar 50 hektarów.
Jechaliśmy otwartym autobusem, oglądając zwierzęta.
W czasie wędrówki po ZOO
towarzyszyła nam Joanna
Golak. W tej samej miejscowości zwiedziliśmy zabytko-
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wy kościół katolicki św. Jana
Chrzciciela, gdzie z księdzem
proboszczem Janem Czekałą
(polskim misjonarzem) modliliśmy się i słuchaliśmy opowieści o życiu w Czechach.
W ciągu 10 dni zwiedziliśmy najsłynniejsze zabytki
Dolnego Śląska. Zawdzięczamy to naszym wspaniałym

przewodnikom, państwu Ewie
i Julianowi Golakom oraz ich
córce Joannie, za co składamy
im serdeczne podziękowania.
Dziękujemy im za wielkie serce
i poświęcenie swojego czasu.
Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej od
ponad 10 lat prowadzi szeroką
działalność społeczną w zakre-

sie przygotowania programu,
edukacji i wypoczynku letniego dla Rodaków ze Wschodu.
Dzieci i młodzież z Białorusi
już od kilkunastu lat z pomocą Juliana Golaka wyjeżdżają
na wypoczynek i edukację do
Polski, co pomaga zdobyć im
w czasie wakacji potrzebne
kwalifikacje i wiedzę.

Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy przyczynili się
do zorganizowania naszego
pobytu. Na ręce pana Juliana
Golaka składamy serdeczne
podziękowanie dla władz
Województwa Dolnośląskiego na czele z Marszałkiem
i Wojewodą.

W Parku Norweskim w Cieplicach dzieci wysłuchały prelekcji o życiu pszczół oraz
ciekawych informacji o sposobach produkcji miodu

Historię i zabytki Wrocławia przedstawił osobiście dr Michał Kaczmarek, historyk, który jest znawcą historii tego miasta.

Dzieci i młodzież zwiedziły w towarzystwie wicedyrektora Dominika Kowalskiego budowę stadionu na Euro 2012

W tym domu, który zakupił Józef Ignacy Kraszewski spotykała się polska emigracja

9-cio miesięczny Antoś Worono wraz z mamą

9-cio miesięczny Antoś Worono z tatą
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Wystawa malarstwa Igora Wójcika
4 sierpnia-15 września, Wrocław
Malarstwo Igora Wójcika
to płynna koegzystencja wybranych stylistyk i struktur.
Konstruktywistyczny porządek przenika się z surrealistycznymi skojarzeniami.
Twarde, racjonalne podziały geometryczne przeplatają się z formami biologicznymi i organicznymi.
Wójcik zestawia mięsiste
i fakturowe płaszczyzny z secesyjnymi liniami. Wycy-

zelowane po mistrzowsku
powierzchnie łączą się z ekspresyjnymi i spontanicznymi
gestami. Ta wielowarstwowość stylistyczna i znaczeniowa, pokazuje artystę,
który prowadzi intelektualną
grę z konwencjami, zadaje
sobie i odbiorcom pytanie,
na które nie ma prostych odpowiedzi. Jego pluralistyczny i pytający świat malarski
to swoiste zwierciadło rze-

czywistości. Rzeczywistości
równoległych, wielorakich
i przenikających się enklaw
mentalnych i kulturowych.
Wernisaż wystawy odbędzie
się 4 sierpnia o godz. 18.00
Organizator: Ośrodek
Kultury i Sztuki we
Wrocławiu - Instytucja
Kultury Samorządu
Województwa
Dolnośląskiego
http://okis.pl/index.php

WADIM JURKIEWICZ - wystawa fotografii
5 sierpnia-1 października, Wrocław

W 2011 roku przypada setna rocznica urodzin jednego
z najwybitniejszych artystów
fotografików powojennej Polski – Wadima Jurkiewicza. Jest

to znakomita okazja, by przypomnieć tę niezwykle kreatywną
postać. W dniach 5 sierpnia – 1
października 2011 r. zapraszamy do Dolnośląskiego Centrum
Fotografii „Domek Romański”
na monograficzną wystawę
Wadima Jurkiewicza, której
towarzyszyć będzie album dokumentujący Jego dokonania
artystyczne. Wernisaż odbędzie
się w piątek 5 sierpnia o godz.
17.00. Na ekspozycji zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt
czarno-białych fotografii, przede
wszystkim z lat 50. i 60.
Wadim Jurkiewicz (ur.

08.08.1911) – choć jego twórczość i osoba są dziś nieco zapomniane i niedoceniane – był
postacią niezwykle barwną.
Tworzył przede wszystkim
fotografię krajobrazową i kreacyjną. W roku 1957 rozpoczął
działalność fotograficzną wraz
z Bożeną Michalik, Zbigniewem
Staniewskim i Edmundem Witeckim w ramach twórczych
poszukiwań wrocławskiej grupy „Podwórko”. Założeniem
programowym tej niezwykle
interesującej grupy było szukanie nowych środków wyrazu
w fotografii, przy zachowaniu

odrębności indywidualnej poszczególnychautorów.Pierwsza
wystawa „Podwórka” z udziałem Wadima Jurkiewicza miała
miejsce we wrocławskim pawilonie ZPAP w roku 1958.
Galeria czynna od poniedziałku do soboty w godz.10.0018.00. Wstęp: bilety normalne
2 zł, ulgowe 1 zł, w poniedziałki wstęp bezpłatny.
Organizator: Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu
– Instytucja Kultury
Samorządu Województwa
Dolnośląskiego
http://okis.pl/index.php

XVI PRZEGLĄD FILMÓW GÓRSKICH im. Andrzeja Zawady
20-25 września, Lądek-Zdrój
Przegląd Filmów Górskich
to trzy dni z filmem górskim,
rozumianym bardzo szeroko.
Wśród gości spotkać można
najznakomitszych
himalaistów. Każda edycja przeglądu ma ekscytujący program

niefilmowy: koncerty gwiazd,
spotkania z alpinistami i podróżnikami.
XVI Przegląd Filmów Górskich odbędzie się:
w dn. 09 - 11.09 w Karkonoszach (schronisko Samot-

nia), w dn. 16 - 18.09 w Górach
Stołowych (schronisko Pasterka i Na Szczelińcu), w dn. 2025.09 w Lądku Zdroju
Organizator:
Centrum Kultury i Rekreacji
http://www.przeglad.ladek.pl/

Ziemia Kłodzka nr 206

34

POPŁYŃ Z TANGIEM
16-21 sierpnia, Jelenia Góra

Koncerty znanych muzyków, filmy dokumentalne i
fabularne, warsztaty i pokazy taneczne, pozwolą jeleniogórzanom spędzić kilka
letnich wieczorów w atmos-

ferze ekspresji, tajemniczości i przełamania konwencji.
Takich emocji dostarczy widzom tango argentyńskie,
taniec mający wiele odmian
- od tanga de salon, poprzez
milongę, do tango nuevo.
W 2009 roku UNESCO wpisało tango argentyńskie na
listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości.
W wydarzeniach związanych
z tangiem wezmą udział zespoły: Piazzoforte (19.08) - z
koncertem” Tango Anioła”opartym na utworach Astora
Piazzolli, z bandoneonistą

Christianem Gerberem, Tango Bridge (20.08) - ze znanymi tangami w wykonaniu
Katarzyny Jamróz, Ariel Ramirez Tango Quartet (21.08).
Dopełnieniem wiedzy o
tangu argentyńskim będą
mistrzowskie prezentacje taneczne w wykonaniu Luizy i
Marcelo Almiron, Katarzyny
Czech i Tymoteusza Leya,
Anny i Marcina Sieprawskich,
Aleksandry i Tomasza Rutkowskich i innych, znanych
w Polsce tancerzy.
Wstęp na koncerty, milongi taneczne, pokazy fil-

mowe zapewnią widzom
nieodpłatne
wejściówki
- do pobrania w Jeleniogórskim Centrum Kultury.
Bezpłatny przejazd na koncert w Bautzen - 21.08.2011,
godz.10.00 zapewnia organizator. Zapisy w siedzibie JCK
(ilość miejsc ograniczona).
Zapisy na warsztaty tanga dla
początkujących -15.08.2011,
godz. 10.00 w siedzibie JCK
Organizator:
Jeleniogórskie Centrum
Kultury
http://www.jeleniagorabautzen.eu/pl/

49. FESTIWAL MONIUSZKOWSKI
18-20 sierpnia, Kudowa-Zdrój

Przez całe swoje życie Moniuszko dawał dowody swojej
skromności, stawiając siebie
w cieniu Chopina. Był silnie
związany z kulturą chłopską,
narodową, tworzył muzy-

kę, która dotrzeć miała do
najszerszych warstw społeczeństwa polskiego. Od prawie półwiecza zatem, obok
muzyki Chopina, obecnej
na Festiwalu Chopinowskim
w niedalekich Dusznikach,
w Kudowie Zdroju rozbrzmiewa muzyka Moniuszki. Dzięki
festiwalowi, Moniuszko nieobecny duchem i sercem, stał
się obecny muzyką w tym
malowniczym kurorcie. Festiwal Moniuszkowski odbył
się po raz pierwszy w 1962
roku - w dziewięćdziesiątą
rocznicę śmierci polskiego

kompozytora. Podczas dotychczasowych edycji imprezy odbyło się ok. 50 pełnospektaklowych inscenizacji
oper Moniuszki m.in. „Strasznego dworu”, „Hrabiny”, „Flisa”, „Verbum Nobile”, a także
dzieł m.in. Giuseppe Verdiego, Wolfganga Amadeusza
Mozarta i Georgesa Bizeta.
Prymat patrona Festiwalu
co roku zostaje zachowany
dzięki koncertowi Laureatów
Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie,
Warsztatom
Moniuszkow-

skim, Turniejom Tenorów oraz
wieczorom pieśni. To właśnie
warsztaty pozwalają na tworzenie szerszego tła muzycznego, przy którym spuścizna
Moniuszki wcale nie blednie
przy innych kompozytorach.
Kontynuowany jest coroczny
Korowód Moniuszkowski ulicami Kudowy oraz tradycyjny
plenerowy wieczór baletowy.
Organizator:
Moniuszkowskie
Towarzystwo Kulturalne
w Kudowie-Zdroju
www.moniuszko.kudowa.
zdroj.pl/

VIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KAMERALISTYKI
ENSEMBLE IM. KSIĘŻNEJ DAISY
20-28 sierpnia , Wałbrzych - Zamek Książ
Międzynarodowy Festiwal
Kameralistyki Ensemble im.
Księżnej Daisy ma niezwykłą i
niespotykaną w Polsce formułę. Młodzi muzycy mają szansę
- oprócz indywidualnych konsultacji u profesorów, znanych
autorytetów wykonawstwa
muzyki kameralnej - grać ra-

zem z nimi w zespołach. Stwarza to niepowtarzalną okazję
wspólnej pracy nad utworem,
a przede wszystkim dyskusji
nad jego interpretacją. Muzyka kameralna wymaga niezwykłej wrażliwości, umiejętności
współpracy i wzajemnego słuchania się. Dzięki proponowa-

nej formule festiwalu, młodzi
artyści z różnych krajów mają
szansę nawiązywać i pogłębiać muzyczne znajomości z profesorami i między sobą.
Organizator: Wałbrzyski
Ośrodek Kultury
www.ensemblefestival.org
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FORUM MUSICUM 2011 ARS ET NATURA
20-27 sierpnia, Wrocław
Istniejący od 2003 roku
wrocławski festiwal Forum
Musicum poświęcony jest muzyce dawnej wykonywanej na
historycznych instrumentach
i z zastosowaniem historycznych praktyk wykonawczych.
Odbywa się zawsze w sierpniu,

ale rytm koncertów ewoluuje
z roku na rok. Festiwal stwarza
zarówno uroczystą atmosferę święta muzyki, jak i stan
wysokiej jakości codziennej.
Forum Musicum koncentruje
się na repertuarze z okresu
1600 - 1800 ponieważ jest to

czas, w którym powstały wielkie dzieła muzyki europejskiej,
czas oświecenia, czas narodzin
współczesności
Organizator:
Międzynarodowy Festiwal
Wratislavia Cantans
www.forummusicum.pl

46. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL WRATISLAVIA CANTANS
2-18 września, Wrocław

Program 46. edycji Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, która zaplanowana jest na trzy weekendy

września 2011, zbudowany jest
wokół trzech różnych tematów.
Pierwszy z motywów, zatytułowany „Święci i grzesznicy”, przeniesie słuchaczy
w
okres
średniowiecza.
Druga, najbardziej rozbudowana część Festiwalu będzie
dotyczyła tematu, który ilustruje cytat pochodzący ze
średniowiecznego
hymnu
gregoriańskiego Media vita
in morte sumus (łac. Pośrodku życia jesteśmy w śmierci).
Podczas Festiwalu uczczona
zostanie pamięć wielkiego
polskiego kompozytora Hen-

ryka Mikołaja Góreckiego –
zaprezentowana będzie jego
Symfonia pieśni żałosnych.
W roku 2011 mija dziesięć lat
od okrutnych wydarzeń, które
miały miejsce 11 września 2001
roku w Nowym Jorku. Rocznicę tragedii upamiętni koncert
Wrocławskiej Orkiestry Festiwalowej, która wykona dzieła Herberta Howellsa, Samuela Barbera oraz niezwykłą Symfonię
nr 1 Elgara. Podczas Festiwalu
odbędzie się również seria późnych koncertów wieczornych
prezentujących recitale instrumentalne w najpiękniejszych

kościołach Wrocławia.
Hasłem przewodnim kończącego Festiwal weekendu
będzie: „Bohaterowie biblijni”.
Festiwal zamknie arcydzieło
Felixa Mendelssohna-Bartholdy‘ego – Eliasz. Podczas tego
koncertu połączone siły uznanych solistów, Gabrieli Consort
& Players oraz Chóru Filharmonii Wrocławskiej poprowadzi
dyrektor artystyczny Festiwalu
Paul McCreesh.
Organizator: Międzynarodowy Festiwal Wratislavia
Cantans
www.wratislaviacantans.pl

SKOMIKSUJ MIŁOSZA
konkurs na krótki komiks o polskim nobliście
do 11 października br
Lubisz rysować? Pasjonuje
Ciebie komiks? Chcesz stworzyć coś wyjątkowego? Weź
udział w konkursie „Miłosz komiksowy”. Do wygrania 3.000
złotych i możliwość publikacji
najlepszej pracy na okładce
miesięcznika „Odra”.
Zapraszamy artystów plastyków i amatorów do komiksowych zmagań, których
motywem przewodnim będzie bohater tego roku, noblista Czesław Miłosz.
Komiksowa technika – dowolDolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

na. Liczy się pomysł, wierność
z realiami historycznymi. To
konkurs dla każdego. Z nadesłanych do 11 października
prac jury wybierze nie tylko
tą jedną, najlepszą. Planowane są także wyróżnienia, zaś
wybrane prace na miesiąc
zawisną w jednej z galerii
wrocławskiego rynku. Taką
niezwykłą wystawą będziemy chcieli podsumować Rok
Miłosza.
Zmagania artystów prowadzone są w ramach realizacji

projektu „Miłosz poetycki i komiksowy: Odra pełna Miłosza”,
który uzyskał wsparcie finansowe w ramach programu Miłosz 2011 - Promesa oraz dofinansowanie z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Więcej na: www.milosz.
okis.pl
Organizator: Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu
- Instytucja Kultury
Samorządu Województwa
Dolnośląskiego
http://okis.pl/index.php

50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24
tel.071 342 22 91, e-mail: cik@okis.pl
www.dcik.pl, www.okis.pl

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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Oficynka Pod RóŻĄ KodzkĄ
Dodatek PROEkologiczny

Biogazownia i bioelektrownia
w Nowej Rudzie
– szansa czy zagrożenie dla regionu?
Rosnące ceny energii elektrycznej i cieplnej powodują,
że coraz częściej zaczynamy
poszukiwać jej alternatywnych źródeł. Stabilność energetyczną może zapewnić
budowa elektrowni wodnych
lub wiatrowych. Niestety ich
konstrukcja wymaga odpowiednich parametrów meteorologicznych, odpowiedniego ukształtowania terenu.
W takiej sytuacji zastanowić
się należy nad kwestią nadal
niewykorzystywanych możliwości związanych z budową
biogazowni rolniczych, które
na długi okres czasu mogą
zapewniać czystą i tanią energię. Energetyka biogazowa,
ze względu na możliwość
wykorzystania odpadów pochodzenia zwierzęcego, powinna znaleźć się w obszarze
zainteresowań rolników. Niewątpliwie jest to szansa na
rozwój polskiego rolnictwa,
a plusem jest to, że pozwala ona uzyskać nowe źródło
dochodów. Biogazownia to
kompleks urządzeń skonstruowanych w celu przetwarzania biomasy roślinnej, odpadów zwierzęcych, odpadów
organicznych lub osadów ze
ścieków. Jej konstrukcja jest
uzależniona od rodzaju substratu, jaki ma być stosowany
do produkcji biogazu. Typowa
biogazownia składa się z urządzeń i obiektów do przechowywania,
przygotowania
oraz dozowania substratów.
W urządzeniach magazynujących – silosach, zbiornikach,
halach – przechowywane są
substraty charakteryzujące
się emisją nieprzyjemnych
zapachów. Substraty w formie stałej wprowadza się do

komór fermentacyjnych za
pomocą specjalnych stacji,
natomiast materiały płynne
mogą być dozowane techniką pompową. Elementem
niektórych biogazowni są
również ciągi technologiczne
przeznaczone do rozdrabniania, higienizacji lub pasteryzacji substratów. Niezbędnym
elementem biogazowni jest
komora fermentacyjna. Pozostałości pofermentacyjne
są gromadzone w zbiorniku
magazynowym. Poza systemem zbiorników w ramach
biogazowni funkcjonują trzy
istotne jej elementy – pompownia obsługująca transport
substratów oraz pozostałości
pofermentacyjne pomiędzy
poszczególnymi zbiornikami,
sterownia oraz urządzenie
przetwarzające energię biogazu na energię cieplną lub
elektryczną. Elementem biogazowni mogą być systemy
wykorzystujące energię cieplną i pozwalające na uzyskanie dodatkowych dochodów
z suszenia zboża, drewna.
Typowa instalacja składa
się zazwyczaj z:
• układu podawania biomasy,
• komory fermentacyjnej,
• zbiornika magazynowego
dla przefermentowanego
substratu,
• zbiornika biogazu,
• agregatu kogeneracyjnego.
Biogaz jest produktem
beztlenowego rozkładu materii organicznej, zawartej
w odpadach komunalnych.
Głównymi składnikami biogazu są dwutlenek węgla i metan, którego zawartość waha
się najczęściej od 40% do
60%. Niekontrolowana emisja
biogazu wiąże się z ryzykiem

samozapłonu
składowiska
i utrudnieniem rekultywacji
biologicznej po zakończeniu
eksploatacji. Głównym celem
odgazowania
składowiska
jest zmniejszenie emisji metanu do atmosfery i energetyczne wykorzystanie odprowadzanego biogazu, jak również
znaczna redukcja uciążliwości
zapachowych na terenach
wokół składowiska.
Nie bez znaczenia pozostaje kwestia utylizacji biomasy,
a także resztek spożywczych
z zakładów przetwórczych
i produkcyjnych. Efektywne
i proekologiczne zagospodarowanie pozostałości z produkcji rolniczej oraz spożywczej, to szansa nie tylko na
przetworzenie ich na czystą
energię, ale także wsparcie
ochrony środowiska naturalnego. Warto także wspomnieć
o lepszym wykorzystaniu
potencjału ziemi uprawnej.
Racjonalne
zaplanowanie
zasiewów w gospodarstwie
powoduje, że istnieje jedynie
niewielka szansa na pozostawienie areału ziemi ugorowej.
Stabilność produkcji biogazu
gwarantuje ciągłe zapotrzebowanie na materiały do jego
produkcji. Oznacza to rentowność produkcji rolniczej,
stwarza również możliwości
tworzenia nowych miejsc
pracy zarówno w przedsiębiorstwach rolniczych, jak
i w biogazowniach. Po stronie
szans należy także dopisać
wykorzystanie pozostałości
pofermentacyjnych jako nawozu organicznego, dzięki
czemu do gleby będą dostarczane pożyteczne składniki,
a dodatkowo znacznie obniżą
się wydatki na nawozy mi-

neralne, które są przydatne
w gospodarstwach rolnych.
Bez watpienia największym
atutem tego procesu jest wytwarzanie cennego biogazu,
który może się okazać najważniejszym źródłem energii
odnawialnej w kraju.
Niestety problemy pojawiają się w kwestiach formalno – prawnych. Zawiłe procedury administracyjno – prawne i olbrzymia ilość wymogów formalnych zniechęcają
potencjalnych inwestorów.
Brak jasnych oraz klarownych
reguł dofinansowania i wsparcia biogazowni rolniczych ma
wpływ na rezygnację z budowy zakładu produkującego
biogaz. Ogromnym wsparciem są możliwości związane z różnego rodzaju funduszami europejskimi, które
wspierają rolnicze inicjatywy.
Warto wymienić także fundusze pozyskane z Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska.
Koszt budowy biogazowni
zależy od jej rodzaju, wielkości
i lokalizacji. Wyższe zaawansowanie techniczne obiektu oznacza większe koszty.
W Niemczech koszt budowy
biogazowni to 3,5 tys. euro na
1 kW mocy.
Oddziaływanie inwestycji biogazowej na najbliższe otoczenie jest jednym
z podstawowych tematów,
jakie poruszane są w związku
z planowanymi inwestycjami
biogazowymi. Dużym zagrożeniem dla budowy biogazowni rolniczych w Polsce jest
niska świadomość społeczna
w zakresie produkcji biogazu,
a także uciążliwości związane
z działalnością zakładu. Po-
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wszechne jest przekonanie,
że biogazownia oznacza nieprzyjemny zapach w okolicy. Nowoczesne technologie
oraz materiały powodują, że
substancje zapachowe nie
są emitowane do atmosfery,
gdyż zapobiegają temu specjalne plandeki, które okrywają zbiorniki instalacji. Na rynku
są technologie pozwalające na
zminimalizowanie negatywnego oddziaływania biogazowni
na otoczenie. Potrzebna jest
kampania informacyjna pokazująca, że biogazownia to inwestycja, która poza wkładem
w ochronę środowiska oraz
zapewnienie alternatywnego
źródła energii jest szansą na
rozwój infrastruktury oraz rynku zbytu dla lokalnej produkcji
rolnej, przy jedynie nieznacznym negatywnym jej wpływie
na otoczenie.
Mówiąc o barierach podczas budowania biogazowni
rolniczych, nie można przeoczyć kwestii związanych z infrastrukturą energetyczną. Słabo rozwinięta sieć przesyłowa
blokuje niektóre inwestycje, na
innych inwestorach wymusza
z kolei dodatkowe koszty związane z budową instalacji elektrycznej lub cieplnej, do której
będzie wtłaczany biogaz. Tego
rodzaju inwestycje niosą ze
sobą możliwość występowania
przeszkód na poszczególnych
etapach budowy.
W początkowej fazie konieczne jest dokonanie wyboru technologii wytwarzania biogazu – wiąże się z tym
zakup licencji na użytkowanie
technologii
przetwarzania
substratu. Potem konieczne
jest uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Budowa biogazowni to
także problemy z zakresu planowania i zagospodarowania
przestrzennego – musi być
ona uwzględniona w planie
miejscowym. Niezbędne jest
także sięgnięcie do przepisów
dotyczących porządku w gminach, ustawy o odpadach, regulacji dotyczących ich przetwarzania, ustawy o nawozach i nawożeniu, przepisów
o emisji gazów i zanieczyszczeń. Inwestycja biogazowa wymaga przygotowania
umów: partnerskich, dostaw
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substratów i sprzedaży energii oraz znajomości prawa
energetycznego, budowlanego i korporacyjnego.
Mówiąc o szansach i zagrożeniach budowy biogazowni rolniczej nie sposób nie
zauważyć, że choć pozytywnych aspektów jest bardzo
dużo, to jednak spora liczba
barier może budzić niepokój.
Świadome i rozwinięte społeczeństwo wraz z administracją publiczną powinno przygotować idealne warunki do
budowy zakładów gwarantujących otrzymywanie czystej
energii oraz robić wszystko,
by likwidować wszelkie przeszkody hamujące rozwój tego
typu przedsiębiorstw. Warto
także zastanowić się nad programem edukującym, który
będzie propagował budowę
biogazowni rolniczych jako
inwestycji zapewniającej alternatywne źródło energii.
Energetyka biogazowa,
z uwagi na wymogi Unii Europejskiej związane z koniecznością
ograniczenia
zanieczyszczeń, oszczędnością energii i zwiększeniem
udziału źródeł odnawialnych
w produkcji energii powinna
znaleźć się w centrum zainteresowania. Duże znaczenie ma
fakt, że stale rośnie zapotrzebowanie na energię. Inwestycje biogazowe mogą być jednym z łatwiejszych sposobów
pomnożenia w Polsce źródeł
energii. Biogazownie należą
do najbardziej wydajnych instalacji – przy generatorach
o tej samej mocy produkują
czterokrotnie więcej energii
niż np. ferma wiatrowa.
Przygotowanie platformy
prawno – organizacyjnej do
realizacji biogazowni zaczyna
się od studium wykonywalności, czyli wstępnej analizy
inwestycji w danym miejscu
oraz w oparciu o istniejące
substraty organiczne. Studium musi odpowiedzieć na
pytanie czy inwestycja będzie
opłacalna. Ważny jest wybór technologii do produkcji
biogazu oraz zapewnienie
dostaw substratów organicznych. Dalsze czynności to już
proces budowlany i związana
z nim konieczność uzyskania
pozwoleń i uzgodnień.

A jak to jest z umowami,
które podpisuje się z odbiorcami energii elektrycznej ?
Umowy na odbiór energii to
jeden z punktów krytycznych
inwestycji. Powinny być podpisane przed uruchomieniem
biogazowni. Inwestor, planując inwestycję, musi zapewnić sobie stały odbiór energii.
W warunkach polskich energia z biogazowni z reguły
dostarczana jest do zakładów
energetycznych. Przy odpisywaniu umów mamy więc do
czynienia z systemami sieciowymi, które narzucają swoje
warunki odbioru.
Biogazownie można również stawiać na terenie wysypisk, a biogaz pozyskiwany
byłby z odpadków. Instalacja
składałaby się z systemu pozyskiwania biogazu i urządzeń
do produkcji i przesyłu energii elektrycznej. Praca całego
systemu odgazowania sterowana byłaby automatycznie,
a procedury kontroli i zabezpieczeń pozwalałyby na bezobsługowe działanie instalacji
gazowej. Ciepło wytwarzane
podczas pracy zespołów prądotwórczych byłoby poprzez
instalację wymienników wykorzystywane do ogrzewania
budynków zakładu.
Celem instalacji byłoby
gospodarcze wykorzystanie
biogazu z wysypiska, jako paliwa do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, do zasilania
zakładu oraz utylizacji w sposób eliminujący zagrożenia
dla atmosfery, jak i terenów
sąsiadujących z wysypiskiem.
Nadmiar energii elektrycznej
byłby odsprzedawany operatorom energetycznym.
Bioelektrownie są szansą
dla energetyki rozproszonej
oraz są bardzo dobrym pomysłem na lokalną produkcję
energii elektrycznej dla finalnego odbiorcy, który będzie
odbierał energię z pominięciem linii przesyłowej zakładu energetycznego. Bioelektrownie, projektowane przez
konsorcjum Ekoenergia, będą
pracowały w technologii ELECTRA®. Jest to polski pomysł
i został zgłoszony do opatentowania. To technologia całkowicie bezodpadowa i bezodorowa. Cały proces tech-

nologiczny odbywa się w warunkach hermetycznych i jest
jednoetapowy, bez konieczności dodatkowego odgazowywania.Dodatkowo
osad
pofermentacyjny przetwarzany jest na nawóz. Uszlachetniaczem nawozu jest również
siarka pozyskana w procesie
odsiarczania biogazu.Bioelektrownia ELECTRA bezkonfliktowo może zagospodarować
substrat wysokozaazotowany, może także stosunkowo
szybko, bo w ciągu 24 godzin,
całkowicie zmienić substraty
bez szkodliwego wpływu na
instalację i przebieg procesu
fermentacji. Mamy na przykład taką sytuację, gdzie dla
bioelektrowni głównym substratem są spady jabłek, ale
to jest niestety tylko koniec
sierpnia, wrzesień i październik. Następnie bioelektrownia
zostaje przestawiona znowu
na kiszonkę z traw i buraków,
gnojowicę i obornik.
W ustawie Prawo Energetyczne, odnawialne źródła
energii zdefiniowano jako
„źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię
wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal,
prądów i pływów morskich,
spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu
wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach
odprowadzania lub oczyszczania ścieków, rozkładu składowanych szczątek roślinnych
i zwierzęcych”. W Polsce nałożono obowiązek zakupu energii z odnawialnych źródeł energii, o czym mówi rozporządzenie ministra gospodarki z dnia
19 grudnia 2005 r. W rozporządzeniu podane zostały wielkości wzrostu udziału energii ze
źródeł odnawialnych od 2,65%
w 2003 r. do 9% w 2010 roku.
W 2006 r. przyjęto nowelizację
ustawy, ustalając nowy poziom 10,4% w 2010 r.
Takie inwestycje to dobry
pomysł, jednak powstaje wiele
wątpliwosci i pytań, gdzie właściwie mogłaby stanąć biogazownia i bioelektrownia ?
Z czego miałby być produkowany biogaz ? Czy byłyby
to tylko produkty roślinne, czy
może także odpady z ubojni?
Ważne jest, gdzie miałyby być
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ulokowane tzw. laguny,
w jaki sposób zabezpieczone byłyby odpady
w trakcie składowania
i przetwarzania oraz
w trakcie transportu ?
Jakie ilości metanu byłyby stale składowane na

terenie zakładu i w jaki
sposób zabezpieczone? W jaki sposób firma
będzie się pozbywać
powstałych w trakcie
produkcji odpadów?
Budowa tego typu
obiektów to nie tylko

szansa na lepszą ochronę środowiska, ale dodatkowe źródło czystej
energii, która zwiększa
stabilność jej podaży.
Ich powstanie zwiększa
bezpieczeństwo energetyczne. Powoduje

rozwój infrastruktury,
powstanie
nowych
miejsc pracy. Biogazownie tworzą rynek
zbytu dla produkcji rolnej. Są one opłacalne,
gdyż firmy energetyczne są zobowiązane do

zakupu energii z odnawialnych źródeł.
Biogazownie i biolelektrownie mogą być
być szansą dla regionu
jeśli inwestycje tego
typu będą dobrze przemyślane.

Efekty zmian klimatu
Tempo i skala zmian klimatycznych, które zaszły w minionym stuleciu rodzi pytanie
o przyszłość naszego klimatu.
Co czeka Ziemię w najbliższych dziesięcioleciach? A jak
przekłada się ta sytuacja na
nasz region ?
Już dziś tak niegdyś typowe wiosenne powodzie
roztopowe czy zamarzanie
Bałtyku praktycznie stały się
wspomnieniem. Nasilają się
za to zjawiska wcześniej nietypowe, takie jak fale upałów,
susze, gwałtowne burze, trąby powietrzne czy powodzie
opadowe. Polskie zimy są
coraz cieplejsze, nadchodzą
późno i szybko się kończą.
Wydłuża się okres wegetacj
roślin. Klimat Dolnego Śląska
już dziś odpowiada klimatowi
słynnego z uprawy winorośli
węgierskiego rejonu Tokaju
sprzed 20 lat.
Przesunięcie się strefy
zwrotnikowej na północ powoduje z kolei częstszy napływ do Polski rozgrzanego
powietrza
zwrotnikowego,
gdzie zderza się z chłodnym
powietrzem z rejonów polarnych, co w okresie letnim
powoduje intensyfikację burz
i nawałnic i powstawanie trąb
powietrznych.
Warunki klimatyczne Dolnego Śląska są ściśle związane
z położeniem geograficznym.
Węści strefy umiarkowanej
decyduje o dużej zmienności
warunków pogodowych. Wiąże się to z częstym i aktywnym
przemieszczaniem układów
barycznych i napływem wilgotnych mas powietrza znad
Oceanu Alantyckiego oraz
znacznie suchszych z rozległego kontynentu azjatyckiego.

Suma opadów jednak nie
powinna się znacząco zmienić, być może lekko wzrośnie. Zmieni się za to schemat
opadów - zimą będą występować silne opady deszczu,
latem czeka ich brak i wielotygodniowe susze, co będzie
sprzyjać pożarom i utracie
masy roślinnej. Ocieplanie
się klimatu powoduje także
topnienie lodowców, a co za
tym idzie podnosi się stan
wód w morzach i rzekach, co
jest bardzo poważnym zagrożeniem. Deszcze latem,
kiedy już się pojawią, będą
intensywniejsze i będą grozić
wielkimi powodziami. Miejsce
powodzi roztopowych zajmą
więc powodzie opadowe, takie jak ta, która w lipcu 1997
roku zalała Wrocław - staną się
one normalnym zjawiskiem.
Powódź tą nazwano ze względu na jej gromną skalę „Powodzią Tysiąclecia”.
Przez ostatnie 40 lat na
terenie Dolnego Śląska i nie
tylko, obserwuje się wyraźny
trend – wzrasta liczba powodzi opadowych (związanych
z gwałtownymi, obfitymi
i wielodniowymi ulewami),
a spada liczba powodzi zatorowych i roztopowych (obserwowanych zazwyczaj po
zimie). Są one znacznie intensywniejsze niż wiele lat temu.
Do zmian wzorców opadowych (zarówno wywoływanych przez czynniki naturalne, jak i globalne ocieplenie)
dochodzą czynniki lokalne.
Bardzo gwałtowne zmiany
pogody są często niedoprzewidzenia na tyle, by się przed
nimi uchronić lub starać się
zmniejszyć skutki ich oddziaływania.

Martwi fakt, że podtopienia, ulewy, burze, grad,
gwałtowny wiatr oraz zmiany
ciśnienia nie ustępują, lecz
z roku na rok coraz bardziej
nabierają na sile. Nie można
zrzucać winy jedynie na zmiany klimatyczne, ale także powodziom sprzyja zabudowa
terenów nadbrzeżnych, ograniczanie i likwidacja naturalnych terenów zalewowych
i regulacja koryt rzek, albo ich
zaniedbywanie, poprzez dopuszczanie do ich zarastania.
Ciekawostka...
Wielkie
europejskie rzeki zawsze występowały z brzegów, jednak
współczesne powodzie nie
mają sobie równych. W 2002
roku poziom wód Łaby i Wełtawy podniósł się gdzieniegdzie nawet o 10 metrów!
Ze względu na równoleżnikowy układ jednostek
fizyczno-geograficznych na
obszarze Dolnego Śląska (dominujący przebieg) na jego
klimat i warunki pogodowe
wpływają głównie masy napływające znad Atlantyku,
północno wschodniej Europy i Skandynawii. Znacznie
rzadziej są to masy ciepłego
powietrza znad Azorów czy
z kierunku basenu Morza
Śródziemnego.
Powietrze podzwrotnikowe ciepłe, o dużej wilgotności
i o umiarkowanej przejrzystości może napływać nad
Dolny Śląsk w okresie całego
roku. Natomiast powietrze
podzwrotnikowe, kontynentalne pojawia się nad Dolnym Śląskiem w okresie lata
i jesieni. Jest ono wyjątkowo
suche, bardzo zapylone i napływa znad północnej Afryki,
Azji Mniejszej i Południowo-

Wschodniej Europy. Powietrze
polarnomorskie, które jest
chłodne i wilgotne, a zarazem
średnio przejrzyste, występuje w okresie całego roku znad
północnego Atlantyku.
Z informacji tych wynika,
że jest to klimat umiarkowany oceaniczny. Dominujące
masy sprawiają, że cechuje
się łagodnymi zimami i dość
chłodnymi miesiącami letnimi (w porównaniu z pozostałą częścią Polski). Cechą
szczególną są częste, ale krótkotrwałe okresy pochmurne z opadami. Rzadziej są to
masy powietrza podzwrotnikowego wilgotnego, kiedy
to powodują one silne burze
i nawałnice. Mimo, że opady
deszczów są krótkotrwałe bywają one bardzo intensywne,
czego skutkiem są powodzie,
które potrafią doprowadzić
do wielkich zniszczeń.
Niezbędne jest wprowadzenie nowoczesnej ochrony
przeciwpowodziowej, opartej w dużej mierze na rozwiązaniach nietechnicznych
(rozsądne planowanie przestrzenne, lokalne plany przeciwpowodziowe, odsunięcie
zabudowy od koryta rzeki).
Konieczne będzie zwiększenie odporności infrastruktury technicznej na ekstrema
pogodowe. Dotyczy to zarówno zapór i wałów przeciwpowodziowych, jak i infrastruktury przyrzecznej: mostów,
przepraw, sieci energetycznych.
Należy również zadbać
o to, by w jak najmniejszym
stopniu przyczyniać się ocieplenie klimatu i starać się ten
proces zahamować.
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Kontakt
Fundacja PlasticsEurope Polska
Anna Szałkowska
Telefon : +48 (22) 630 99 03, 695 915 917
Email:anna.szalkowska@plasticseurope.org

„Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne”

Recykling Rejs na półmetku
Trwa proekologiczna akcja „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne”, którą Fundacja
PlasticsEurope Polska organizuje wspólnie z podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim. Połowa
trasy pokonana – Dominik odbył wiele spotkań i rozmów z mieszkańcami nadodrzańskich
miejscowości, namawiając ich do wspólnej troski o czystość rzeki i informując o wartości
odpadów z tworzyw sztucznych.
Wszystkie plastikowe odpady, nawet tak lekkie, jak torebka foliowa, mogą być powtórnie
wykorzystane z korzyścią dla środowiska, jeśli tylko zostaną selektywnie zebrane.
To jedyny surowiec, który nie tylko można powtórnie przerobić poprzez recykling na nowe
wyroby. Można także odzyskać z tego surowca zmagazynowaną w nim energię, wykorzystując
go do produkcji paliw alternatywnych, zastępujących tradycyjne paliwa energetyczne. Energia
odzyskana z przetworzenia jednej torby plastikowej pozwala np. przez 10 minut oświetlać pokój
60-watową żarówką. Odpady z tworzyw służyć mogą w procesach przemysłowych jako
substytut koksu i ropy naftowej, np. jako czynnik redukcyjny przy wytopie stali.
Jednocześnie należy pamiętać, że nie wolno spalać plastikowych odpadów ani na otwartej
przestrzeni, ani w piecach, kominkach czy przydomowych kotłowniach. W takich warunkach
spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (80-400°C) i przy zbyt małym dostępie
tlenu, w wyniku czego powstają szkodliwe dla zdrowia substancje. Tymczasem w ściśle
kontrolowanych i monitorowanych instalacjach przemysłowych, gdzie temperatura przekracza
1000°C, a jedynymi produktami spalania są dwutlenek węgla i woda.
„Zgodnie z informacją Centrum Informacji o Środowisku, czystość wody w rzekach Polsce
poprawia się z roku na rok ze względu na uruchamianie kolejnych oczyszczalni ścieków.
Natomiast coraz bardziej widoczne stają się środowisku wodnym liczne śmieci, co ma przyczyny
między innymi w niewłaściwych zachowaniach konsumenckich czy w zwykłym braku kultury.”
mówi Anna Kozera- Szałkowska, Menadżer ds. Komunikacji Fundacji PlasticsEurope Polska
„Poprzez wydarzenia takie jak Recykling Rejs chcemy budować świadomość ekologiczną
Polaków oraz wykształcić w nich odpowiedzialne i przyjazne środowisku postawy i zachowania.
Mamy nadzieję, że akcja ta stanie się wydarzeniem cyklicznym.”
Z całkowitej ilości ropy naftowej i gazu blisko 85% jest bezpośrednio spalane, bądź jako paliwo,
do pojazdów bądź do produkcji energii lub ciepła. Tylko 4% światowej produkcji ropy naftowej
używane jest do produkcji tworzyw sztucznych, a korzystamy z tej ilości wielokrotnie – najpierw
w wyrobie z tworzywa, potem właściwie zagospodarowując odpad. Dlatego właściwe
zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych jest tak ważne dla racjonalnego
wykorzystania zasobów naturalnych i zrównoważonej gospodarki.
Codzienna relacja i bieżące informacje: www.recykling-rejs.pl
PlasticsEurope Polska, fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, działa w ramach ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia producentów
tworzyw sztucznych PlasticsEurope z siedzibą w Brukseli. Oddział polski należy do regionu Europy Centralnej z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem, do
którego poza Polską, Niemcami, Austrią i Szwajcarią, należą również Węgry, Słowenia, Słowacja oraz Republika Czeska.
PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie,
Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których
łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi
powyżej 90%.
Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zasobności w Europie poprzez upowszechnianie innowacyjnych
rozwiązań i podwyższenie standardu życia obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu.
Ponad 1,6 miliona ludzi pracujących w około 50 000 firm (głównie w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem) generuje obroty
o wartości powyżej 300 mld euro rocznie. Przemysł tworzyw sztucznych obejmuje producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope, przetwórców
– reprezentowanych przez EuPC oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez EUROMAP.
Więcej informacji na stronach internetowych: www.plasticseurope.org www.plasticsconverters.eu www.euromap.org
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Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

POUTNÍ

Příchod srpna pro nás v Neratově znamená jediné – blížící
se svátek Nanebevzetí Panny
Marie a s ním spojené poutní
slavnosti, jejichž tradice sahá
až do roku 1661 a které se po
pauze vynucené komunistickým režimem budou letos
konat již po dvaadvacáté.
Tradičně bohatý duchovní
a kulturní program slavností
se letos rozšíří ještě o oslavy
350. výročí od ustavení neratovské poutní tradice – to si
připomeneme procesím s novou soškou neratovské Madony. Podrobnosti o vzniku
sošky a chystaném procesí si
můžete přečíst na druhé straně
našeho zpravodaje.
A co pro poutníky a návštěvníky letošních slavností
chystáme?

SLAVNOSTI

Pátek 12. srpna
16:30 růženec
17:00 mše svatá
20:00 koncert skupiny Oboroh
22:00 adorace

Sobota 13. srpna
9:00 mše svatá v Rokytnici
a pěší procesí s neratovskou
Madonou do Neratova, po příchodu modlitba Anděl páně
13:15 požehnání pomníku
padlých na hřbitově
14:00 charitativní Běh naděje
(výtěžek je věnován na podporu výzkumu léčby rakoviny,
prezentace od 12:00)
17:00 koncert písničkářů Karla Diepolda a Oldřicha Janoty
20:00 divadelní představení –
Václav Postránecký: Perličky
nejen z divadelního zákulisí
22:00 adorace

2011

Neděle 14. srpna
10:00 mše svatá – hlavní celebrant J. E. biskup královéhradecký Jan Vokál
14:00 koncert Filharmonie
Hradec Králové a violoncellisty Mikaela Ericssona –
A. Dvořák a W. A. Mozart –
dirigent Andreas S. Weiser
17:30 růženec
22:00 adorace
Pondělí 15. srpna
10:00 mše svatá a závěrečné
požehnání
--Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován na obnovu kostela. Během pouti je zajištěno občerstvení a oběd
v naší jídelně, otevřena bude
hospoda i obchod s poštovnou a příležitostným razítkem.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY!

S velkou vděčností uvítáme každého, kdo by nám chtěl s organizací poutních slavností pomoct.
Vzhledem k tomu, že na pouť do naší vísky s 50 obyvateli přijede více než 1500 poutníků, je toho na
práci opravdu hodně - od organizace dopravy přes úklid a výzdobu kostela po pomoc s občerstvením
a prodejem ve stánku. Dobrovolníkům nabízíme ubytování a stravu. Pokud máte chuť a možnost nám
pomoci, přihlaste se prosím na tel. 494 599 157 nebo e-mailu sdruzeni@neratov.cz.

CHYSTÁME,
PLÁNUJEME,
ZVEME VÁS!

Od začátku srpna až do poutních slavností bude v Neratově
probíhat projekt "Divadlo má
(s)mysl", v jehož rámci budou
studenti DAMU spolu s obyvateli našeho chráněného bydlení během různých workshopů, pohybových i hlasových cvičení společně připravovat divadelní představení, které pak předvedou
návštěvníkům našich poutních
slavností. Jeho námětem bude
historie i současnost života v Neratově.
--Taneční zábavu se skupinou
Letrando a grilováním pro vás
na sobotu 6. srpna od 19 hodin
chystá Neratovská hospoda.
--Udělat si radost výrobkem lidí
s postižením si v sobotu 20. srpna můžete na 1. Městských
slavnostech v Proseči u Skutče.
Svůj stánek tam totiž budou mít
i naše chráněné dílny Kopeček.
--Divadelní představení plné emocí, dětsky prostých postřehů
o lidském životě i vztahu k Bohu
vám v Neratově nabídneme v sobotu 27. srpna. Od 16 hodin tu
herci Jan Sklenář a Martina Eliášová vystoupí v režii Ivana Baladi
ve hře Oskar a růžová paní.
Vstupné, jehož výtěžek podpoří
obnovu neratovského kostela,
bude 100 Kč pro dospělé
a 50 Kč pro děti.

Ziemia Kłodzka nr 206

41

NERATOVSKÁ MADONA
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Neratovská Madona, která se
během srpnových poutních
slavností po více než šedesáti
letech znovu vrátí do Neratova, je od konce července
k vidění v kostele Všech svatých v Rokytnici.
Soška tam byla představena
v neděli 24. července při mši
svaté, kterou celebroval náš
neratovský pan farář Josef
Suchár. Zazněly tu i informace
o chystaném procesí, které

sošku donese z Rokytnice do
Neratova a připomene tak
350. výročí od jejího vzniku
a ustavení Neratova coby
poutního místa.
U Madony, kterou podle
vlastního návrhu vyřezal rokytnický umělec Alex Litviňuk, nechybí ani historie vzniku její původní předchůdkyně.
Právě původní neratovské
Madoně, vyřezané roku 1661
podle snu rokytnického faráře

Kryštofa Blažeje Dricka a donesené procesím do Neratova,
byly totiž připisovány zázraky,
uzdravení a vyslyšení proseb.
Za ní a za pramenem
u kostela přicházely v dobách
největší slávy tisíce poutníků
z Čech i sousedního Kladska.
Soška se ale při odsunu původních německých obyvatel
ztratila a její místo v neratovském kostele osiřelo.
Novou Madonu přinese do
Neratova procesí. Začne v sobotu 13. srpna v 9 hodin mší
svatou v Rokytnici a poté se
vydá po historické císařské
cestě. V Neratově ho uvítáme
modlitbou anděl páně, zajištěno tu bude i občerstvení.
Budeme velmi rádi, pokud
návrat Madony oslavíte s námi
– zájemcům nabízíme odvoz
do Rokytnice autobusem
z Neratova, místa je ale nutné
předem rezervovat na našich
níže uvedených kontaktech.

O Neratově se v červenci mluvilo na rozhlasových vlnách
i televizních obrazovkách, dostali jsme se dokonce i do
hledáčku polské televize.
Polský štáb zaujal neratovský kostel a plány na obnovu
pěší lávky do Polska, která
u Neratova kdysi stála, ptali se
ale i na další aktivity naší farnosti a sdružení i na kostel sv.
Jana Nepomuckého na Vrchní
Orlici, který jsme v červenci
konečně začali opravovat.
Na České televizi jste mohli
záběry z Neratova i chráněných dílen Kopeček vidět v pořadu Na cestě po Orlických
horách, který natočil pan Jaroslav Jindra a skvěle moderují

pánové Jiří Bartoška a Miroslav Donutil.
Radio Proglas zase v červenci vysílalo povídání o historii
i současnosti Neratova. Do pořadu Studia Vojtěch ho s námi
natočil P. Tomáš Rastislav

Höger, kterému tímto velmi
děkujeme za trpělivost!
Oba pořady – televizní
i rozhlasový – si můžete kdykoli pustit na internetu. Odkazy na ně najdete na našem
webu www.neratov.cz.

NERATOV "MEDIÁLNÍ

NOVĚ

HVĚZDOU"

V

NERATOVĚ

Měsíčník Nově v Neratově vydává Sdružení Neratov, o. s., připravuje Zdenka Burešová.
Vychází vždy první týden v měsíci. Archiv měsíčníku je k dispozici na www.neratov.cz.
Kontakt :
Sdružení Neratov, o. s., Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl.h.
Tel. 494 599 157, e-mail: nove@neratov.cz.

SE U NÁS
DĚLO
V ČERVENCI?

Na začátku července proběhla
v kostele sv. Jana Nepomuckého
na Vrchní Orlici již posedmé
výstava Mezi horama, spojená
s benefičními koncerty. Za to,
s jakým úspěchem se akce setkala, děkujeme všem organizátorům i návštěvníkům!
--Sobota 30. července sice propršela, radost jsme ale v Neratově
měli stejně – již podruhé u nás
totiž vystoupil dětský pěvecký
sbor Radost-Praha. Jeho členky
spolu se sbormistry Vladislavem
Součkem a Andreou Sušilovou
zaplnili neratovský kostel vážnou
i lidovou hudbou, zazpívat zvládli
i úryvek ze Smetanovy Vltavy!
Poslechnout si je přišlo více než
150 návštěvníků. Sboru i varhanici Jitce Nešverové za jejich výkon
skládáme velkou poklonu.
--Nahlédnout pod pokličku života
v našem Domově můžete díky
Václavu Valentovi prostřednictvím jeho časopisu ABC neratovského chráněného bydlení,
který pro vás připravil a vydal
právě v červenci.
--Díky podpoře nadace Kirche in
Not a firmě Elrex Jiří Pleva je
hotové osvětlení a elektroinstalace v našem kostele. Hru
světel pod prosklenou střechou si
budete moci vychutnat třeba
během poutních slavností!
--Fotografie ze všech akcí, stejně
jako ABC neratovského chráněného bydlení si můžete prohlédnout na našich internetových
stránkách www.neratov.cz.
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Kulturní program
srpen 2011

17. 7. – 31. 8. 8:00 – 18:00

Pondělí 22. 8. 14:00 – 21.30

BROUMOVSKO Z PARAGLIDU

Výstava fotografií Tomáše Žida. Výstavní síň klášterní Zahrady*.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Pátek 5. 8. 22:00 – 00:30

NOČNÍ KLÁŠTER A ZAHRADA*

Přijďte na tajemnou noční prohlídku Broumovského kláštera
a zahrady. Prohlídka kláštera je vždy ve 22:00 a 23:00 hodin.
Tajemně oživlá zahrada je otevřena od 22:00 do 00:30 hodin.
Pozor! Počet účastníků je omezen na 100 osob.
Doporučujeme včasnou rezervaci. Klášterní Zahrada* Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné 100,-Kč.

IP!
náš T

GEISSLERS

HOFCOMOEDIANTEN
Festival zámeckých a klášterních divadel
14:00 a 15:00 Hráč - Geisslers na chůdách
Nádvoří broumovského kláštera
20:00 Ambrosia
Klášterní kostel sv. Vojtěcha.

Neděle 7.8. 9:00 – 15:00

FARMÁŘSKÉ
TRHY
IP!
náš T

Geisslers Hofcomoedianten ve své netradičně pojaté inscenaci
nechávají diváka svobodně, individuálně a na vlastní pěst objevovat
jeden z nejstarších dochovaných dramatických textů jezuitského
divadla na našem území, život a dílo sv. Ambrože a v neposlední řadě
co znamená slovo „pokání“.
Akce se koná pod záštitou Mons. Dominika Duky OP, arcibiskupa
pražského. Pořádá: Geisslers Hofcomoedianten ve spolupráci
s Agenturou pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 100,-Kč

Farmářské a řemeslné trhy
s doprovodným programem PŘIPRAVUJEME:
Vstupné: zdarma. Klášterní Zahrada* Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné zdarma

Sobota 3. 9. 2011 18:00

Závěrečný koncert ZA POKLADY BROUMOVSKA
Octopus Pragensis
Klášterní kostel sv. Vojtěcha
Sobota 10.9.

ROCKSTOCK
Sobota 17. 9.

DĚTSKÝ DEN S LESY ČR
Klášterní Zahrada* Broumov
Čtvrtek 11. 8. 20:00

Pavel ŽALMAN Lohonka a hosté
Koncert pod dubem. Klášterní Zahrada* Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.Vstupné: 90,- Kč
Pátek 19. 8. 22:00 – 00:30

NOČNÍ KLÁŠTER A ZAHRADA*

Přijďte na tajemnou noční prohlídku Broumovského kláštera
a zahrady. Prohlídka kláštera je vždy ve 22:00 a 23:00 hodin.
Tajemně oživlá zahrada je otevřena od 22:00 do 00:30 hodin.
Pozor! Počet účastníků je omezen na 100 osob.
Doporučujeme včasnou rezervaci. Klášterní Zahrada* Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné 100,-Kč.

Sobota 17. 9. 20:00

PTAČÍ KLEC

Bláznivá komedie o jedné povedené rodince ...
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 70,-Kč.
Předprodej vstupenek od 15. 8. 2011 v Informačním centru Broumov.
Čtvrtek 22. 9.

OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ
Divadlo Zahrada*

Sobota 24. 9. 15:00

PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ

Humorné a napínavé příhody včelích medvídků. Pohádka je provázena
milými a rytmickými písničkami P. Skoumala s texty Z. Svěráka.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč

Předprodej a rezervace vstupenek: Infocentrum Broumov, t: 491 524 168, e-mail: kultura@broumov.net.

Vstupenky, které si u nás rezervujete, je nutné vyzvednout do týdne od jejich rezervace. Po tomto datu všechny rezervace rušíme a lístky nabízíme k dalšímu prodeji. Děkujeme za pochopení.

Více informací získáte na: www.info.broumovsko.cz | www.broumov-mesto.cz
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Kulturní program
září 2011
Sobota 17. 9. 20:00

8:00 – 16:00

VÝSTAVA „SVĚTOVÉ BROUMOVY“

Výstava stejnojmenných měst založených kolonisty z našeho
Broumovska. Fotografie a dokumentace Ing. Jana Neumanna
a Pavla Trojana ml.
Výstavní síň na Staré radnici Broumov. Pořádá: Město Broumov.
Sobota 3. 9.

18:00

PTAČÍ KLEC

IP!
náš T

Bláznivá komedie o jedné povedené rodince ...
Městské divadlo Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné 70,- Kč.
Čtvrtek 22. 9. 18:00

ZÁVĚREČNÝ KONCERT

ZA POKLADY BROUMOVSKA

Octopus Pragensis
Broumov – klášterní kostel sv. Vojtěcha.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Dobrovolné vstupné.
Sobota 10. 9. 14:00 – 22:00

ROCKSTOCK
2011
IP!
náš T

HUDEBNÍ FESTIVAL
ČESKÝCH A POLSKÝCH
ROCKOVÝCH KAPEL
Vystoupí: Imodium, Kluci z Marmelády, Iskejp, Mud from Heaven,
Free - Bree, Ener – Za (PL), K.M.D. (PL).
Dětské hřiště Broumov. Pořádá: Město Broumov
V rámci projektu Tak jako Pat a Mat, reg. .č.: PL.3.22/3.2.00/08.00623.
Vstupné ZDARMA.
Neděle 11. 9. 14:00

BROUMOVANKA

Všichni se ptají, komu to hrají. Taneční odpoledne.
KD Střelnice. Pořádá: Senior klub Broumovanka.
12. 9. – 30. 9. 8:00 – 16:00

VÝSTAVA ZŠ HRADEBNÍ

Výstava prací a výukových projektů žáků ZŠ Hradební Broumov.
Výstavní síň na Staré radnici Broumov. Pořádá: ZŠ Hradební.

OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ – divadelní představení

Eric Emmanuel Schmitt
Komorní představení pro dva herce, kteří ve svižném rytmu a tragikomických střizích musejí odehrát své postavy, jejich kamarády, doktory,
rodiče, a rozesmát i rozplakat diváky vtažené do netradičního příběhu.
Divadlo Zahrada*. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 60,- Kč.
Sobota 24. 9.

SVATOVÁCLAVSKÉ
IP!
SLAVNOSTI
náš T
• 9:00 -15:00 SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
Prodej medových produktů, sýrů, šperků, čerstvé výrobky z pekárny ..
Mírové náměstí. Pořádá: Město Broumov.
• 10:30
SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE
ZUŠ Broumov, Stěnavan ...
Kostel sv. Petra a Pavla. Pořádá: ZUŠ Broumov ve spolupráci s Benediktinským opatstvím.
• 15:00
PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Humorné a napínavé příhody včelích medvídků. Pohádka je provázena
milými rytmickými písničkami P. Skoumala s texty Z. Svěráka.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč.

PŘIPRAVUJEME:
Úterý 11. 10. 19:00

LAKOMEC

Geisslers Hofcomoedianten
Retro – byznysová muzikálová komedie.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov.
Sobota 22.10. 18:00

KLAVÍRNÍ KONCERT PROF. VLADIMÍRA ŽUPANA
Kreslírna broumovského kláštera.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.

Sobota 17. 9. 8:45 - 11:30

DĚTSKÝ DEN S LESY

Soutěže a hry pro děti s doprovodným programem.
10:45 pohádka „O pejskovi a kočičce“.
Klášterní Zahrada* Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: Zdarma.

Předprodej a rezervace vstupenek: Infocentrum Broumov, t: 491 524 168, e-mail: kultura@broumov.net.

Vstupenky, které si u nás rezervujete, je nutné vyzvednout do týdne od jejich rezervace. Po tomto datu všechny rezervace rušíme a lístky nabízíme k dalšímu prodeji. Děkujeme za pochopení.

Více informací získáte na: www.info.broumovsko.cz | www.broumov-mesto.cz

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz
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Atrakcje turystyczno-kulturowe
Beschreibung der touristischen Attraktionen
Popisy turistických zajímavostí
9

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

14

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

16

13
Drewniany kościół w Kamieńczyku. Drewniany kościół pw. św.
Michała z 1710 r. We wsi znajduje
się również kilka chat będących
przykładem budownictwa wiejskiego z XVIII w.
Holzkirche in Kamieńczyk
(Steinbach). Die Holzkirche St.
Michael stammt aus 1710. Im Dorf
befinden sich auch einige Bauernhütten, die Beispiel der Dorfbebauung des 18. Jh. sind.
Kamieńczyk – kostel. Dřevěný
kostel sv. Michala z roku 1710.
V Kamieńczyk u se nachází také
několik chalup, které jsou příkladem
venkovské architektury 18. století.

11

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

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

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

15

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

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

17

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

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

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

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

23
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Jedna z najpiękniejszych pod
względem szaty naciekowej jaskiń
Polski. W osadach na dnie jaskini odnaleziono wiele szczątków
kostnych zwierząt plejstoceńskich,
wśród których dominują kości
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz
z przewodnikiem przechodzi się
labirynt korytarzy, podziwiając
unikalne stalaktyty i stalagmity,
kaskady i draperie kalcytowe.
Bärenhöhle in Kletno (Klessen
grund). Es ist eine der schönsten
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den
Ablagerungen des Höhlengrundes
fand man zahlreiche Knochen
eiszeitlicher Tiere, vor allem von
Höhlenbären. Mit einem Führer
kann ein Labyrinth von Korridoren
mit phantastischen Stalaktiten,
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und
-drapierungen besichtigt werden.

Kletno – Medvědí jeskyně. Jedna z nejkrásnějších krápníkových
jeskyní v Polsku. V usazeninách na
dně jeskyně byly nalezeny kosterní
pozůstatky zvířat ze staršího období
čtvrtohor, mezi nimiž převládají kosti medvědů jeskynních. Prohlídka
s průvodcem vede chodbami s
unikátní krasovou výzdobu.
Rezerwat „Wodospad Wilczki”
w Międzygórzu. Najwyższy wodospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda
spada tu obecnie ze skalnego progu
na wysokości 21 m i płynie dalej
głębokim kanionem. Pierwotny
las dolnoreglowy rosnący wokół
wodospadu objęty jest ochroną
i stanowi krajobrazowy rezerwat
przyrody.

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

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

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

30

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

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

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

33

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

Rozhledna na Velké Sově.
Nejznámější rozhledna v Dolním
Slezsku, stojící na Velké Sově (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.

34

Podziemia w Osówce. To najciekawszy i najdłuższy udostępniony
kompleks podziemnych korytarzy,
wybudowany w ramach programu
RIESE. Cel prac utrzymywany był w tajemnicy. Do dziś wielu historyków
spiera się co do przeznaczenia tych
podziemnych i naziemnych obiektów, które powstały w Górach Sowich
w czasie II wojny światowej.
Unterirdische Stadt in Osówka
(bei Wüstewaltersdorf). Das ist
der interessanteste und längste
zugängliche Komplex der unterirdischen Korridore, die im Rahmen
des Programms RIESE gebaut wurden. Das Ziel der Arbeiten wurde
geheimgehalten. Bis heute sind
sich die Historiker nicht einig, welche Bestimmung diese Objekte
über- und untertage, die während
des 2. Weltkrieges im Eulengebirge
entstanden sind, haben sollten.
Podzemní komplex Osówka.
Nejzajímavější a nejrozsáhlejší
zpřístupněný soubor podzemních
chodeb a nadzemních objektů,
budovaný za druhé světové války v
oblasti Sovích hor v rámci programu
Riese. Účel tohoto komplexu je
dodnes zahalen tajemstvím.

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

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

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

TWÓRCZA NATURA ENERGII
www.tauron-ekoenergia.pl
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