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Boguszów – Gorce to malownicza miejscowość położona w południowej części województwa 
dolnośląskiego, rozpostarta między trzema górami: Chełmcem (851 m n.p.m.), Mniszkiem (702,4 m 
n.p.m.) i Dzikowcem  (836  m n.p.m.). Specyficzne położenie dodaje miastu walorów czyniąc go tym 
samym doskonałą atrakcją turystyczną regionu. Miasto jest także świetnym miejscem wypadowym 
w okoliczne góry.

„Góra Dzikowiec”
Z myślą o miłośnikach sportów zimowych, a także dla amatorów 
górskich pejzaży powstał ośrodek sportowy „Góra Dzikowiec”. Ośrodek 
dysponuje koleją linową z dwuosobowymi kanapami, wyciągiem 
orczykowym, systemem sztucznego zaśnieżania, nowoczesnym 
sprzętem do utrzymania tras narciarskich. „Góra Dzikowiec” 
posiada trasy do narciarstwa zjazdowego, biegowego, a także trasy 
downhillowe. Dzikowiec tworzy również raj dla paralotniarzy.

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
Pl. Odrodzenia 1 / tel. 74/844-93-11

www.boguszow-gorce.pl
www.dzikowiec.info

Smiřice - nazwa miasta najprawdopodobniej została utworzona od rodu Smirowych, którzy tu według 
rzekomej kroniki rodu Zarębów zamieszkiwali już w IX wieku.
Życie sportowe zapewnia m.in. nowoczesny publiczny kompleks sportowy włącznie z przestrzenią 
dla deskorolkarzy. Działa tam również klub futbolowy, klub kręglowy oraz Towarzystwo gimnastyczne 
Sokol. Okolica miasta jest stworzona do łatwych pieszych i rowerowych wycieczek – w 2012 r. zostanie 
ukończona nowa trasa rowerowa prowadząca spod Hradca Kralove przez Smiřice i Jaroměř aż do Kuksu.

Kaplica zamkowa Objawienia Pańskiego w Smiřicach
Kaplica Smirzicka jest bardzo ceniona pod względem 
architektonicznym, a jako budowla barokowa również 
z powodu wystroju wnętrz stworzonym przez 
znakomitych artystów. Dekorację freskową zapewnił 
Jan Jakub Steinfels ze Steinfelsu.
Kaplica jest wykorzystywana jako sala koncertowa 
ze świetną akustyką. Od 2004 roku miasto organizuje 
tam festiwal muzyczny - Smirzickie święto muzyki, 
którego ojcem duchowym jest wirtuoz skrzypkowy 
Jaroslav Svěcený. W kaplicy również odbywają się śluby. 

Město Smiřice
Palackĕho 106
503 03 Smiřice

www.smirice.cz
www.festival.smirice.cz

ProGram wSParcia Promocji miaSt PartnerSkich 

BoGuSzów-Gorce – Smiřice

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013
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Organizatorzy / Organizátoři

Ola Marecka

„ZlOMená ZávOra” prO Jedlíky ČOkOlády 

I když letošní 22.ročník 
jedné z nejstarších kulturních 
události organizované sdruže-
ním SPCzS - Mezinárodní diva-
delní festival Bez hranic - se re-
alizoval pod patronací polského 
předsednictví Rady EU, podařilo 
se uniknout polocentrismu a 
Zlomená závora - tradiční cena 
těšínského festivalu - putovala 
do Hradce Králové. 

0d 29.září do 2.října 2011 
byla města, rozdělena řekou Olší 
, ovládnuta divadelním děním. 

V divadlech v Těšíně , Če-
ském Těšíně , Bielku Bialej, ale 
také na těšínském náměstí účin-
kovala renomovaná divadla z 
Polska, Česka a Slovenska. Na 
stěnách těšínských budov byly 
prezentovány inspirující multi-
mediální projekce a v okouzlu-
jícím klubu Piwnica Stary Targ 
vystoupil znamenitý bluesový 
americký kytarista Vasti Jackson 

s formací Vasti Jackson Blues 
Band. Doprovodné akce festiva-
lu tvořily dvě výtvarné výstavy. 
Vynikající autor plakátů, prof. 
Michał Kliś ( autor logotypu 
Evropského centra Solidarity v 
Gdaňsku) prezentoval své diva-
delní plakáty v divadle v Těšíně , 
Otis Laubert , slovenský umělec, 
pozval do galerie Půda na za-
jímavou výstavu děl inspirova-
ných národními vlajkami jedno-
tlivých zemí do Českého Těšína.
Těšínský festival není jen pasivní 
sledování, ale jsou to také work-
shopy pro mládež a debaty: ty 
jsou velmi hodnotné, jednak 
se konají pro uzavřený okruh 
pozvaných, ale konají se i pro 
širokou veřejnost. K nejzajíma-
vějším patřila konference „Nové 
drama ve střední Evropě”, při 
které si polský dramatik Arthur 
Pałyga a David Drábek - autor, 
režisér a ředitel divadla v Hradci 

Králové - vyměňovali s publi-
kem názory o stavu dramatu ve 
svých zemích (konference byla 
živě přenášená internetem). Po 
závěrečném představení mode-
roval Marek Mierzwiak, zpravo-
daj rozhlasu Katovice , diskusi 
o Gombrowiczovi s tvůrci před-
stavení z divadla IMKA. Bylo 
možno si vyměňovat názory s 
takovými uměleckými osob-
nostmi jako jsou Mikolaj Gra-
bowski, Tomasz Karolak, Piotr 
Adamczyk, Magdalena či Iwona 
Bielsko Kielecka. 

Novinkou letošního ročníku 
bylo hlasování a udělování 
ceny „ Zlomená závora” diváky, 
kteří mohli na stupnici od 0 do 
5 bodů hodnotit představení. 
Nejvyšší průměrné hodnocení 
rozhodlo, že cenu získalo diva-
delní představení Klicperova di-
vadla Jedlíci čokolády (průměr-
ná známka: 4,90). Druhé místo 
získala inscenace Koresponden-
ce V + W (Národní divadlo Brno - 
Reduta) s výsledkem 4,87 a třetí 
místo získalo divadlo IMKA z Va-
ršavy, jehož Deníkům festivalo-
vé divadelní publikum v Těšíně 
přiznalo v průměru 4,73 body. 

Přestože program letošního 
festivalu byl plný hvězd známých 
nejen z divadla, ale také z filmu 
a populárních televizních seriálů 
(kromě dřív zmiňovaných uměl-
ců ,byla zde  i Anna Guzik ve své 
nejnovější hře „Single dáma” a Pa-
vla Tomicová - vynikající obézní 
Roza ve vítězném představení), 
bylo to demokratické rozhod-
nutí publika, které upozornilo na 
nejzajímavější divadelní předsta-
vení, jak prohlásili přítomni re-
cenzenti na festivalu. Večer 2.10. 

se po posledním představení 
festivalu slavnostního vyhlášení 
výsledků ujal evropský poslanec 
Jan Olbrycht. Ve svém projevu 
zdůraznil význam festivalu, který 
více než dvě desetiletí existuje 
jako fórum sbližování kultur a 
národů a jež prakticky uvádí do 
života myšlenky evropské inte-
grace. 

Julian Golak, generální mlu-
včí sdružení Solidarity polsko-
česko- slovenské, přiblížil publi-
ku činnost SPCzS a poděkoval 
zasloužilým členům z oblasti 
Cieszyna a Bielsko-Bialej. Festi-
val pořádala regionální pobo-
čka SPCzS v Těšíně. Nové vedení 
pobočky (Janusz Legoń, Kinga 
Ciba) byli podpořeni v organiza-
ční práci zkušenými realizátory 
této těšínské události - Gertru-
dou Chowaniokovou a Jiřím 
Hermou.- Chtěl bych poděkovat 
spoluorganizátorům, konkrétně 
Těšínskému divadlu v Č. Těšíně, 
Polskému divadlu v Bielsko-Bia-
lej a občanskému sdružení Půda 
v Č.Těšíně. Jejich pomoc byla 
neocenitelná. Stejně tak byla ob-
rovská finanční podpora tohoto 
ročníku především z prostředků 
Visegradského fondu, krajského 
úřadu a města Těšína . Velkory-
sost finanční podpory byla i ze 
strany soukromých sponzorů, 
především hlavního sponzora 
festivalu: Zywiec Group. 

Osobní patronát na festiva-
lem převzali : generální konzulka 
Polska v Ostravě paní Olszewska 
Anna a starosta Českého Těšína 
Vít Slováček , byla to pro nás ne-
jen čest , ale i skutečná pomoc 
komentoval na závěr ředitel fe-
stivalu Janusz Legoń.

granica polsko-czeska w cieszynie. Mieszkańcy obu części miasta swobodnie 
przechodzą przez most na olzie, aby uczestniczyć w życiu kulturalnym cieszyna

fo
t. 
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aleksandra Seidel-Mączyńska

FIlOZOF draMaTU.
ŻyCIe I TWÓrCZOŚĆ Jana Čepa (1902-1974)

Pod koniec życia w swojej 
pisanej już na emigracji auto-
biografii Siostra trwoga Jan Čep 
stwierdzał: „Z wiekiem powraca 
do mnie jedno z moich pierw-
szych olśnień i staje się coraz 
bardziej natarczywe: że nic nie 
powstaje samo z siebie, a tego, 
co jest, mogło nie być. Niebo, 
góry, drogi i rzeki – a nawet da-
chy i mury domów wyglądają 
tak, jakby właśnie przed mo-
imi oczami powstawały, jakby 
w każdej chwili na nowo ob-
jawiały się. Prawa fizyki, dzieje 
geologiczne i kosmologiczne 
nie wyjaśniają i nie potrzebują 
tego istnienia. Tajemnica pozo-
staje - cała, niewyczerpywalna”1. 

Tajemnica jako fundament 
rzeczywistości to jednak nie 
tylko odczuwany i przeżywany 
aspekt życia pisarza, jego spo-
sób odczytywania świata i sie-
bie – w różnych kontekstach, 
także tych wzajemnych; to rów-
nież podstawa kreowanej przez 
niego rzeczywistości w litera-
turze. Metafizyczność jego tek-
stów, z drugiej strony tak bardzo 
zakorzenionych w codziennym 
doświadczeniu, to właśnie je-
den z głównych wyznaczników 
pisarstwa Čepa. Jakkolwiek więc 
nie jest dziś zbyt popularne po-
sługiwanie się kategoriami bio-
graficznymi w badaniach litera-
turoznawczych, trudno jednak 
postrzegać ową metafizyczność 
w oderwaniu od osoby autora 
oraz jego jasnej i świadomie 
budowanej chrześcijańskiej 
postawy filozoficzno-religijnej. 
Obie sfery – życia i twórczości 
– stanowią tu dla siebie punkt 
odniesienia, są względem siebie 
transparentne – oświetlają się 
i interpretują, a akt twórczy jest 
jednocześnie aktem budowania 
i potwierdzania swojej tożsamo-
ści. Dlatego Mojmír Trávníček, 
czeski wybitny literaturoznawca 
i badacz życia Čepa, napisał, że 
całą swoją twórczością pisał on 
historię swej duszy. 

1  J. Čep, Poutník na zemi, Brno 
1998, s. 225 (jeśli nie podano 
inaczej tłum. moje - ASM).

Urodzony w 1902 roku 
w niewielkiej morawskiej wsi 
Myslechovice, jako najstarszy 
z dziesięciorga dzieci, Čep wy-
chowywał się i duchowo doj-
rzewał w rodzinie katolickiej. 
O poczuciu głębokiego związ-
ku swojego miejsca urodzenia 
z faktem religijności i jednocze-
snym odbiciu owych dwóch sfer 
przez pryzmat życia wewnętrz-
nego twórca pisał po latach 
tak: „Fundament wiary mojego 
dzieciństwa skrywa się właśnie 
tu. Była to raczej atmosfera niż 
cokolwiek innego, ale atmos-
fera otaczająca całe codzienne 
życie, atmosfera, która przeni-
kała wszystko. Był to też hory-
zont – horyzont rodzinnej ziemi 
i całego świata – a zarazem i ho-
ryzont mojego wewnętrznego 
życia”2. Čep nierzadko był na-
zywany „poetą ziemi rodzinnej” 
(F. X. Šalda), choć jednocześnie 
krytycy przyznawali, że trudno 
jego utwory rozważać jedynie 
w kontekście prozy realistycznej 
czy naturalistycznej. Wspomnia-
ny już Trávníček napisał współ-
cześnie o fenomenie jego twór-
czości tak: „Čep napełnił tradycję 
wiejską sensem metafizycznym: 
rzeczywistość zewnętrzna świa-
ta wiejskiego posłużyła mu za 
wyrażenie uniwersalnego sen-
su duchowego, który rodzi się 
ze związku tego, co ziemskie, 
z tym, co transcendentne”3. 

Czas twórczego formowania 
się i wydania kilku pierwszych 
zbiorów opowiadań czeskiego 
autora przypada na przełom lat 
dwudziestych i trzydziestych 
XX wieku. W Czechosłowacji 
jest to z jednej strony okres 
wzmożonej dyskusji na temat 
literatury katolickiej – jej de-
finicji, wyznaczników treścio-
wych i formalnych czy nawet 
zasadności wyodrębniania jej 
z całości piśmiennictwa, z dru-
giej – jak nigdy chyba wcześniej 
okres tak intensywnego i twór-

2  Ibidem, s. 158.
3  M. Trávníček, Pouť a vyhnanství. 

Život a dílo Jana Čepa, Brno 1996, 
s. 11.

czego poszukiwania nowych 
środków wyrazu w literaturze. 
Pozycja Čepa na tym tle rysuje 
się swoiście: dystansujący się 
od wszelkich mniej czy bardziej 
modnych „-izmów” i ówcze-
snych programów literackich, 
zwłaszcza tych, które rodziły się 
w wyniku poczucia dezintegra-
cji człowieka po I wojnie świato-
wej, czy tych prezentowanych 
przez generację czapkowsko-
masarykowską, Čep tworzył 
prozę formalnie nawiązującą do 
tradycyjnych wzorców, ale jed-
nocześnie dzięki sugestywności 
i sile słowa odświeżał ją, wska-
zywał nowe możliwości rozwo-
ju, a tym samym też pozwolił 
na umieszczanie jej w nowych 
formalnych i tematycznych kon-
tekstach. 

Dorobek prozatorski pisarza 
– myślę tu o prozie fabularnej - 
nie ma olbrzymich rozmiarów: 
tworzy go - począwszy od de-
biutu książkowego w 1926 roku 
- osiem zbiorków opowiadań 
i jedna powieść. Obok nich ist-
nieje bogata praca przekłado-
wa Čepa, a także publicystyka 
i eseistyka, przy czym ta ostat-
nia stanie się domeną twórczo-
ści na emigracji w Paryżu, na 
którą pisarz z racji przekonań 
religijnych nie tolerowanych 
w czechosłowackim systemie 
socjalistycznym musiał się udać 
w 1948 roku i gdzie spędził 
ostatnie 26 lat swojego życia, 
pracując przede wszystkim dla 
radia Wolna Europa. Eseje są 
integralną częścią pisarstwa 
Čepa – tematycznie uzupełnia-
ją jego prozę fikcjonalną i roz-
wijają ją pod względem treści; 
podobnie jak opowiadania, 
i one podbudowane są filo-
zofią i perspektywą katolicką. 
Čep podejmuje w nich tematy 
związane z chrześcijańskimi 
wartościami. Teksty dotyczą 
spraw ponadczasowych: relacji 
człowieka z innym, jego ducho-
wej konstytucji, pamięci i czasu, 
dzieciństwa i śmierci, aspektów 
historiozofii, znaczenia najważ-
niejszych świąt katolickich, ale 
także współczesnych pisarzowi 

autorów i postaci ze świata kul-
tury czy aktualnych wydarzeń 
społeczno-kulturalnych. Čep 
sporo miejsca poświęca w nich 
także  marksistowskiemu ujęciu 
człowieka i świata, zawsze prze-
ciwstawiając mu ujęcie chrze-
ścijańskie. Często o eseistyce 
pisarza mówi się jako o jego 
specyficznie emigracyjnym 
gatunku (Čep napisał po 1948 
roku tylko sześć opowiadań), 
choć przecież eseje pisał przez 
całą swoją drogę twórczą. Na 
pewno jednak na emigracji do-
chodzi w nich do krystalizacji 
formy i treści, ponadto stają się 
one pewną summą jego poglą-
dów filozoficznych i ogólnego 
światopoglądu. Emigracja była 
dla Jana Čepa niezwykle trud-
nym doświadczeniem życio-
wym i esej – ze swym pojem-
nym kształtem, pozwalającym 
na swobodę tematyczno-for-
malną, a zarazem na subiek-
tywny punkt widzenia i dużą 
dawkę refleksyjności – dobrze 
sprawdzał się jako „wyraziciel” ja 
pisarza w jego skomplikowanej 
egzystencjalnej sytuacji „bycia 
emigrantem”. Ponadto dawał 
mu możliwość wyrażania pod-
glądów i prawdy o rzeczywisto-
ści w sposób jasny i bezpośred-
ni, bez fikcjonalnego kostiumu. 
Dlatego eseje pisarza traktować 
trzeba nie tylko jako doda-
tek i uzupełnienie twórczości 
prozatorskiej, jej tło, kulisy, ale 
i ostateczne podsumowanie. 
To właśnie w nich wyrażona zo-
staje wprost i do końca opowie-
dziana chrześcijańska sytuacja 
człowieka w świecie, jego bycia 
w świecie, rozpoczęta w prozie 
fabularnej.  

Już najwcześniejsze opowia-
dania, zebrane w tomach Dvojí 
domov (1926), Vigilie (1928) 
i Zeměžluč (1931), pisarz głębo-
ko zakorzenił w chrześcijańskim 
światopoglądzie; kolejne ten 
kierunek potwierdziły. Próżno 
by jednak w nich szukać wielu 
dosłownych odniesień do religii 
i wiary; pojawiają się one nie-
zwykle rzadko i zawsze w spo-
sób subtelny. To, co boskie, czy 
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też Boże, istnieje tu niezmiennie 
jako to, co Nieznane, co osta-
tecznie jest Tajemnicą, Trans-
cendencją, Meta-fizykalnością 
nie poddającą się opisowi, co 
można najwyżej przeczuć, a nie 
poznać. Jest to zupełnie inna 
„literatura katolicka” niż choćby 
ta, którą tworzył uznany w tym 
samym okresie za największego 
w tej dziedzinie pisarstwa Jaro-
slav Durych. O ich odmiennej 
wyobraźni artystycznej i celach 
twórczości wypowiadano się już 
nie raz. Jeśli dla Durycha właści-
wa postawa religijna oznacza-
ła świadomie manifestowaną 
służbę Bogu poprzez działanie 
samego Kościoła katolickiego 
i objawiała się bezwzględnością 
w ataku i obronie, dla Čepa kato-
licyzm i przeżywanie Transcen-
dencji i transcendentnej sfery 
rzeczywistości miało charakter 
metafizycznego i duchowego 
doświadczenia, a jednocześnie 
czegoś naturalnego, oczywiste-
go, czego nie trzeba było w spo-
sób celowy i świadomy formu-
łować. Obcy był mu duch walki. 
Stąd też estetyka prezentowana 
w utworach Durycha i jego wa-
leczny charakter eseistyczno-
dziennikarski nie przypominają 
subtelnie prowadzonej Čepo-
wskiej narracji i wyważonego ję-
zyka esejów. „Fortissimo – prze-
ciwko szeptowi” – określił owe 
dwie prozatorskie osobowości 
międzywojennego środowiska 
katolickiego Martin C. Putna, 
współczesny badacz literatury 
katolickiej. „Pełen rozmachu ob-
raz kulis historii i drastycznych 
scen – albo pełen wrażliwości 
rysunek w delikatnych odcie-
niach czeskiej wiejskiej i mało-
miasteczkowej szarości”4. 

Bohaterem utworów Čepa 
jest zawsze podmiot, ludzkie, 
duchowe „ja” – „ja” przeżywające 
rzeczywistość, często cierpią-
ce, często umierające, „ja”, które 
znajduje się w chwili dla siebie 
przełomowej, w chwili próby 
lub iluminacji. Świat nosi tu tyl-
ko pozory świata obiektywnego 
– w rzeczywistości jest świa-
tem duchowym, wewnętrznym 
światem bohatera, ukazującym 
się przez jego pryzmat. Obra-
zy dzieciństwa i śmierci tworzą 
u Čepa jedne z najwyraźniej-
szych momentów, wobec któ-
rych rozgrywają się wszystkie 
duchowe rozterki i przeżycia 

4  M. C. Putna, Česká katolická 
literatura 1918-1945, Praha 2010, 
s. 1079.

postaci. Konfrontacja mikro- 
i makrokosmosu oraz nagła 
świadomość swej egzysten-
cjalnej sytuacji znajdowania się 
wobec różnych wymiarów cza-
soprzestrzeni czy innych ludzi 
budują w Čepowskich bohate-
rach zawsze stan wewnętrzne-
go napięcia, niepokoju i egzy-
stencjalnej trwogi. To wszystko 
powoduje, że rzeczywistość 
przedstawiona wydaje się w tej 
prozie często odrealniona; to, 
co fizykalne, przenika się z me-
tafizyką, a czas i przestrzeń są za 
każdym razem kategoriami du-
chowymi i subiektywnymi.  

Ten swoisty Čepowski eg-
zystencjalizm oparty jest na 
chrześcijańskich wartościach 
i wyrasta z katolicyzmu same-
go pisarza. Kilkakrotnie zresztą 
pisał on o swoich inspiracjach 
filozoficznych i twórczych. Pły-
nęły one z trzech głównych 
założeń: po pierwsze z platoni-
zmu, który był źródłem poczu-
cia, że poruszamy się na tym 
świecie pośród cieni rzucanych 
przez niedostępną nam rzeczy-
wistość, istniejącą poza widzial-
nymi horyzontami. Łączyło się 
to z chrześcijańską maksymą 
świętego Pawła: Nunc videmus 
per speculum et in aenigmate 
(„Widzimy teraz w odbiciu lu-
strzanym i w zagadce”5). Druga 
idea głosiła, że nasz los na ziemi 
jest losem pielgrzyma, którego 
celem jest wędrówka i zdążanie 
do owej rzeczywistości znajdu-
jącej się poza nami, wiecznej, 
do której jednak całą istotą już 
tu na ziemi należymy. Oba te za-
łożenia filozoficzne wypływały 
z poczucia współistnienia świa-
ta ziemskiego i duchowego, 
przekraczającego znane czło-
wiekowi „tu i teraz”, dotykalne 
wymiary czasu i przestrzeni6.

Te trzy idee, będące inspi-
racją pisarza, płynęły nie tylko 
z przekonań religijnych, ale 
rodziły się też w wyniku jego 
literackich doświadczeń. Świę-
ty Augustyn, Tomasz z Akwinu, 
Franciszek z Asyżu, Pascal, Pla-
ton, Wergiliusz, Szekspir, Do-
stojewski, Tomasz Mann, czy 
też Georges Bernanos, Charles 
Péguy, Francois Mauriac, Mau-
rice Baring, Paul Claudel, Alain-
Fournier, Henri Pourrat - to pi-
sarze, w których twórczości Čep 

5  Według tłumaczenia Biblii 
Tysiąclecia: „Teraz widzimy jakby 
w zwierciadle, niejasno”  
(1 Kor 13,12).

6  J. Čep, op. cit., s. 194.

odnajdywał głębokie pokre-
wieństwo duchowe z sobą. Wie-
lu z nich znał (m. in. Bernanosa, 
Claudela, Pourrata) i niezwykle 
ich cenił. Często odwoływał się 
też do nich w swoich esejach, 
ponadto był tłumaczem wielu 
ich utworów i krytykiem twór-
czości. 

Jest to oczywiście bardzo 
różnorodne zestawienie twór-
ców i Čepa zapewne u każdego 
z nich fascynowało coś innego. 
Można jednak zaryzykować tu 
pewne ogólne stwierdzenie, że 
tym, co łączy wizję rzeczywisto-
ści Čepa z wizją proponowaną 
przez wielu z wymienionych 
autorów i filozofów, jest od-
czytywanie świata i człowieka 
w tym świecie w kategoriach 
dramatu; dramatu ludzkiego 
„ja” rozgrywającego się na sce-
nie świata, w kontekście zarów-
no przestrzenno-czasowym, jak 
i w kontekście skomplikowa-
nych egzystencjalnych relacji ja 
- Inny, ja – Ty, które ostatecznie 
wiele razy prowadzą do naj-
trudniejszej relacji: ja - Bóg. Jó-
zef Tischner we wstępie do swej 
słynnej „Filozofii dramatu” pisał: 
„Być istotą dramatyczną znaczy: 
przeżywać dany czas, mając 
wokół siebie innych ludzi i zie-
mię jako scenę pod stopami. 
Człowiek nie byłby egzystencją 
dramatyczną, gdyby nie te trzy 
czynniki: otwarcie na innego 
człowieka, otwarcie na scenę 
dramatu i na przepływający 
czas”7.   

Właśnie te trzy czynniki 
tworzą istotę świata u Čepa. 
Dramat ludzkiego bycia w świe-
cie to u czeskiego pisarza dra-
mat polegający na jego ciągłym 
rozdwojeniu: na konieczności 
przemieszczania się między 
„tu“ i „tam“, między miejscem 
„swoim“ – znanym i oswojonym 
duchowo, a miejscem „obcym“ 
(też w znaczeniu emigracji), 
a przede wszystkim między 
ziemskim „tutaj“, a „tam“ po 
śmierci, do którego człowiek 
zawsze dąży. To także dramat 
rozdarcia między czasem a bez-
czasową wiecznością, gdy dusza 
ludzka kieruje się w stronę wie-
cznego „tam“, a ludzka materia 
uwikłana jest w to, co ziemskie, 
czasowe, doczesne. I w końcu to 
także dramat bycia człowieka 
z Innym, przenikania się potr-
zeby zachowania indywidual-

7  J. Tischner, Filozofia dramatu. 
Wprowadzenie, Kraków 1998,  
s. 7-8.

ności i poczucia jednostkowości 
z jednoczesnym otwarciem się 
na drugiego. Chrześcijanin, jak 
pisze Čep, jest w świecie, „a jed-
nocześnie poza nim i ponad 
nim; w czasie a zarazem w wie-
czności. Jest to pozycja para-
doksalna i niełatwa“8. Stąd też 
tak częsta u pisarza metafora 
pielgrzymowania i pielgrzy-
ma, kogoś będącego stale 
w drodze, także w znaczeniu 
wędrówki przez życie ku „dru- 
giemu domowi“ w rzeczywis-
tości Bożej po śmierci. Świat 
rozciąga się tu więc na dwóch 
osiach – horyzontalnej i jedno-
cześnie wertykalnej. Człowiek, 
który znajduje się na ich przecię-
ciu, jest niejako rozpięty na nich 
obu – a to już może być dla nie-
go źródłem wewnętrznego dra-
matu. Miejsce ich przecięcia jest 
miejscem spotkania człowieka 
z Bogiem, ziemskiego z wiecz-
nym. Łączy się z tą koncepcją 
wyobrażenie krzyża, jedne-
go z najważniejszych symboli 
w chrześcijaństwie: krzyż spaja 
przepaść między ziemskim „tu“ 
i niebiańskim „tam“, między cza-
sem a wiecznością, człowiekiem 
a innym, duszą i ciałem, a osta-
tecznie – człowiekiem a Bo-
giem.

Dvojí domov – podwójny/
dwojaki dom, to główna meta-
fora Čepowskiego świata, po-
przez którą określa się często 
całą twórczość autora, metafora 
zaczerpnięta od tytułu jedne-
go z jego utworów i będąca 
też tytułem debiutanckiego 
tomu opowiadań oraz jednego 
z wczesnych esejów. Bedřich 
Fučík, czeski krytyk katolicki 
i przyjaciel Čepa, pisał, że sta-
nowi ona główną zasadę wi-
dzenia świata u pisarza, świata 
mającego dwoistą strukturę, 
materialną i transcendentną. 
„Jest to z jednej strony czas na 
tej ziemi, przepiękny, cudowny 
stan przejściowy, z drugiej – i to 
przede wszystkim – nieogra-
niczona nieskończoność, która 
wdziera się w czas i współtwor-
zy jego kształt. Świadomość tej 
dwoistości - skończoności, która 
przejmuje grozą, i wieczności, 
która przemawia językiem na-
dziei – ta świadomość, obecna 
w każdym momencie i w dra-
matyczny sposób oscylująca 
między dwoma biegunami, 
jest osią poetyckiego kosmo-

8  J. Čep, Umění a milost, Brno 2001, 
s. 91. 
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Horst Ulbrich

MalTeSer HIlFSdIenST In SOZIaler MISSIOn 
In der GraFSCHaFT GlaTZ

Zum wiederholten Mal wa-
ren die ehrenamtlichen Mitar-
beiter der Malteser aus Telgte 
beim DFK in Glatz, um unsere 
soziale Arbeit mit Hilsmitteln 

aus Deutschland zu unterstüt-
zen. Sie waren mit zwei Fah-
rzeugen in der Grafschaft und 
brachten unter Anderem ein 
Pflegebett für eine behinder-

te Frau in Kudowa, dort auch 
einen elektrischen Rollstuhl 
für ein behindertes Mädchen, 
die überglücklich sofort da-
mit gefahren ist. Ein weiterer 
E- Rollstuhl und Hilsmittel bis 
zu dringend benötigter Win-
terbekleidung wurde in unser 
Magazin eingelagert. Der DFK 
Vorsitzende Herr Ulbrich wird 
im November zu Konferenzen 
wieder in Deutschland sein 
und auf dem Rückweg den 
Malteser Standort in Telgte be-
suchen, um weitere Hilfsmittel 
für die behinderten Deutschen 
in der schlesischen Heimat zu 
übernehmen, die dringend 
benötigt werden.

Der Leiter der Malteser und 
Stadtbeauftragter aus Telgte, 
Herr Lodenkötter und sechs 
seiner Mitarbeiter waren auch 
in Bad Landek, um dort die in 

Reaktivierung befindliche Mal-
teser Gruppe zu unterstützen. 
Schon seit vielen Jahren kom-
men sie aus Telgte nach Schle-
sien und haben schon bei dem 
Hochwasser in Glatz und Bad 
Altheide geholfen. 

Der DFK Glatz bedankte 
sich bei den ehrenamtlichen 
Helfern und organisierte für 
sie ein Abendessen mit ge-
mütlichem Beisammensein. 
Wir haben beschlossen, 

auch den Kontakt  zu der 
Malteser Gruppe Bad Landek 
zu intensivieren, um die eh-
renamtliche Arbeit dort zu 
unterstützen. Am 27.10. wur-
den die Gäste aus Telgte von 
uns verabschiedet und traten 
die Heimreise an. Im Frühling 
2011 erwarten wir sie wieder 
in der Grafschaft.

su Čepa“9. Pisarz sam zresztą 
stwierdzał, że „przestrzeń fizy-
kalna, która nas otacza, nie jest 
przestrzenią zamkniętą; wszę-
dzie i w każdej chwili przenika 
przez nią inna Obecność, która 
jest ponad każdą przestrzenią 
i ponad każdym trwaniem“10. 
Dlatego też Čepowscy boha-
terowie żyją w świecie, który 
ma metafizyczny charakter, 
który nie jest jedynie faktem 
fizykalno-materialnym, bo 
w każdej chwili, dzięki ducho-
wemu przeżyciu, można się tu 
spotkać z Absolutem i Trans-
cendencją. Jest więc tu rzeczy-
wistość nawet czymś więcej 
niż chciał Fučík, gdy dzielił ją 
na ziemską i wieczną i stawiał 
człowieka pomiędzy nimi. Dua-
lizm, podwójność jest tu zawsze 
przezwyciężana, bo to, co Boże 
i Absolutne przenika do świata 
doczesnego i nieustannie doty-
ka człowieka. W często wystę-

9  B. Fučík, Jan Čep, [w:] idem, Rod-
ná krajina básníkova, Praha 2003, 
s. 305.

10  J. Čep, Poutník na zemi, op. cit., s. 
227. 

pujących u Čepa opozycjach, 
będących odbiciem dwoistości 
świata – (ciało i dusza, tu i tam, 
czas i wieczność, żywi i zmarli, 
życie i śmierć, cierpienie i radość, 
w końcu także człowiek i Bóg) – 
oba pojęcia w obrębie każdej 
pary nie tylko stoją wobec siebie 
w sprzeczności, ale też zarazem 
przenikają się i uzupełniają, 
tworząc rzeczywistość opartą 
na – jak pisał w późniejszych 
latach także o swoim stanie 
duchowym autor – niełatwej 
równowadze. Można powie-
dzieć: idea (platońska) zdaje się 
tu przenikać rzecz, którą wyraża. 
Rzeczywistość „umetafizycznia“ 
się. O bohaterach Čepa F. X. Šal-
da pisał więc tak: „W ich życie 
wpływa czasem, w chwilowych 
przebłyskach, jakieś trans, i prze-
nika je szczególnym drganiem, 
dając mu dopiero sens i dookre-
ślając jego kształt”. W nacecho-
wanej chrześcijańską filozofią 
rzeczywistości Čepa bohate-
rowie mają oczywiście świado-
mość istnienia drugiego świata, 
życia wiecznego odrębnego 
od tego ziemskiego, dlatego 
nie mogą przyjąć, że sens tran-

scendencji uobecnia się jedynie 
w świecie doczesnym. Do osta-
tecznego spełnienia człowieka 
i świata dojdzie dopiero po 
śmierci. Jednak jako jednostka 
metafizyczna człowiek już teraz, 
na ziemi, może doświadczać 
transcendencji. I choć są to doś- 
wiadczenia chwilowe i nietr-
wałe, to potwierdzają głębię ist-
nienia każdego bytu i dają mu 
szansę na odczytanie prawdy 
o sobie i świecie.

Kiedy czyta się utwory 
Čepa, zawsze porusza w nich 
wrażliwość i sposób doświad-
czania świata przez bohaterów. 
Z prostego przeżycia, z jednej 
codziennej sytuacji rodzi się 
w nich głęboko egzystencjalne 
rozumienie rzeczywistości. Sam 
pisarz pełen był zawsze dylema-
tów twórczych – to one określały 
w znacznej mierze jego pisarską 
drogę (wiele takich wzmianek 
wyczytać można w jego kore-
spondencji, w esejach). Ciągłe 
wątpliwości, niska samoocena, 
rozterki twórcze nakładały się tu 
na trudność przekładu skompli-
kowanej wizji świata na materię 
słowa prozatorskiego. Rodziły 

one takie pytania, jak te w ese-
ju Poeta i źródła jego inspiracji 
z 1937 roku: „Pisać prozę – no 
dobrze, ale jaką prozę? Pisać to, 
co widzę i co jest – ale co jest 
i co widzę? Jaki sens ma to, co 
jest, i jak napisać to, co widzę, 
żeby widzieli to też inni?“. 

Owi „inni“, choćby i cyto-
wany tu już przeze mnie Fučík, 
odczytali jego wizję świata tak: 
„Co to znaczy rzeczywistość? 
Drzewo, krajobraz, dziecko, sta-
rzec. Ale u Čepa rzeczywistością 
są przede wszystkim – dlate-
go, że są pierwotne, pierwsze 
w hierarchii – rzeczy niewidzial-
ne. Największym celem twórcy 
jest wyrazić życie w jego pełni, 
poprzez rzeczy widzialne udo-
wodnić rzeczy niewidzialne, 
a rzeczami niewidzialnymi okre-
ślić sens świata materialnego“11. 
I ten cel, choć sam Čep nie po-
trafił wyzbyć się swoich twór-
czych wątpliwości, został przez 
niego w pełni osiągnięty.  

11  B. Fučík, Svět Jana Čepa, [w:] 
idem, Píseň o zemi, Praha 1994, s. 
52.

Horst Ulbrich z Maltańczykami
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natalia Jałowiecka

XvI nOWOrUdZka JeSIeń  ekOlOGICZna
 

W naszym mieście tradycyj-
nie witamy jesień wśród pięknej 
przyrody i krajobrazów Wzgórz 
Włodzickich. Młodzież i dzieci 
ze szkół miasta i gminy  uczest-
niczą w zlotach turystycznych 
„Spotkajmy się przy wieży” 

Dnia 22 września 2011 r. 
po raz kolejny  uczestniczyłam 
w takim spotkaniu. Wyruszy-
liśmy sprzed naszego gimna-
zjum w Słupcu zaopatrzeni 
w mapy i kompasy  Celem 
wyprawy była góra Grodzisz-
cze, a na niej ruiny wieży. Jest 
to wzgórze o wysokości 396 m 
n.p.m.   niedaleko od leśniczów-
ki w Bożkowie, z tego miejsca 
można rozpocząć wędrówkę 
Wzgórzami Włodzickimi. 

Zmęczeni, ale zadowoleni 
spotkaliśmy grupy gimnazjali-

stów z Bożkowa, Jugowa i Lu-
dwikowic, była też grupa z Li-
ceum im. Henryka Sienkiewicza 
w Nowej Rudzie,  Zespołu  Szkół 
Agroturystycznych   w Bożko-
wie i Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Nowej Rudzie.

Po powitaniu przez orga-
nizatorów i prezentacji grup  
przystąpiliśmy do szukania 
„skarbu”, czyli zagadki umiesz-
czonej w słoiku i schowanej 
wśród chaszczy, wskazówką 
były podane azymuty. Jak to 
wśród turystów bywa, azymu-
ty zaprowadziły niektórych tu-
rystów do nie tych słoików, co 
trzeba. Nasza grupa znalazła 
tylko ślad po „skarbie”.

Następnie wszyscy zeszli 
do leśniczówki, tam korzysta-
jąc z gościnności  pana Marka 

Uciechowskiego z pomocą  
podleśniczego Pawła Łysa-
kowskiego i stażysty Jakuba 
Tomzy uzupełniliśmy  karty 
pracy, tworzyliśmy ekorzeźbę 
jesieni – I miejsce Gimnazjum 
z Bożkowa. Następne emocje 
to konkurs piosenki turystycz-
nej, śpiew własnych tekstów, 
trudno było wybrać najlep- 
szych,wygrały Muflony z gim-

nazjum w Jugowie  
Jesień powitała nas pięk-

ną pogodą, przyroda w słońcu 
prezentowała swoje barwy, 
a my zadowoleni roześmiani 
przy ognisku. Niestety trzeba 
było wracać do miasta.

Dziękujemy organizatorom 
Nadleśnictwu Jugów, Kołu PKE 
w Nowej Rudzie i Ecoclubowi 
Drzewo Życia.
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Jerzy pokój

ŚWIęTO dOlneGO ŚląSka  

Po raz drugi obchodzimy 
Święto Województwa Dolno-
śląskiego, naszego regionu, 
naszej Małej Ojczyzny. Ustano-
wienie tego święta było istot-
nym krokiem w umacnianiu 
naszej tożsamości regionalnej, 
a jego obchody to szczególna 
okazja do integracji wszystkich 
nas Dolnoślązaków.

Naszą tożsamość budujemy 
powoli, ale wytrwale. Po maso-
wej powojennej migracji, która 
była ewenementem na skalę 
światową, Polacy na Dolnym 
Śląsku zaczęli budować swoje 
życie z nadzieją i ze świadomo-
ścią nowego początku. Trud-
nego w nowej jakże innej rze-
czywistości. Wraz z upływem 
czasu, całym sercem pokocha-
liśmy tą niezwykłą ziemię. 

Historia dowodzi jak ważna 
w życiu każdego człowieka jest 
świadomość przynależności 
do tradycji rodziny, do społecz-
ności. Przez 12 lat funkcjono-
wania samorządu wojewódz-
twa staramy się wzmacniać 

świadomość przynależności 
do społeczności Dolnośląza-
ków. Od kilku lat posiadamy 
symbole  Dolnego Śląska - 
herb i flagę województwa. Rok 
temu uchwałą Sejmiku ustano-
wiliśmy dzień 16 października 
świętem naszej Małej Ojczy-
zny. 

Kolejnym krokiem jest usta-
nowienie symboli  insygniów 
województwa, symboli władzy 
świeckiej sprawowanej przez 
Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego, 
Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego oraz Radnych Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.

 Insygnia łączą historię Pia-
stów Śląskich z historią ludzi 
mieszkających na terenie Dol-
nego Śląska dzisiaj. Bo historia 
Ziemi to nade wszystko  histo-
ria ludzi na niej żyjących. 

Jestem głęboko przeko-
nany, że te symbole znaczą-
co wpłyną na ugruntowanie 
tożsamości Dolnoślązaków. 
W czasach globalizacji taka 

tożsamość wyróżnia i pozwa-
la na zachowanie poczucia 
wspólnoty. Uważam, że Dolny 
Śląsk bezsprzecznie należy do 
takich regionów i wielu z nas 
już z dumą mówi „Jestem Dol-
noślązakiem”. 

Szanowni państwo 
Według ustawy o odzna-

kach i mundurach, jako jed-
nostka samorządu terytorial-
nego, możemy ustanawiać 
symbole władzy świeckiej, 
zgodnie z zasadami heraldyki 
i miejscową tradycją historycz-
ną. 

Wzory owych symboli wy-
magają opinii Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, 
która jest wydawana po kon-
sultacjach z Komisją Heral-
dyczną. W sprawie projektów 
insygniów Województwa Dol-
nośląskiego wydano opinię 
pozytywną. 

Dlatego dziś, w dniu świę-
ta naszej Patronki i  naszego 
regionu, chciałbym zapro-
ponować Państwu podjęcie 
uchwały Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w sprawie 
przyjęcia wzorów insygniów 
województwa.

Insygnia województwa to:
-  laska, łańcuch i pieczęć Prze-

wodniczącego Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego,

-  łańcuch i pieczęć Marszałka 
Województwa Dolnośląskie-
go,

-  odznaka Radnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

drodzy dolnoślązacy  
Zgodnie z zasadami heral-

dyki najważniejszym znakiem 
identyfikującym region jest 
jego herb, dlatego to właśnie 
herb Dolnego Śląska jest naj-
ważniejszą częścią i główną 
ozdobą symboli województwa. 
Ogniwa Łańcucha Przewodni-
czącego Sejmiku i Łańcucha 
Marszałka mają tę samą formę, 
symbole i kształt, różnią się 
natomiast kolorem. Łańcuch 
przewodniczącego sejmiku 
jest srebrny, a łańcuch marszał-
ka - złoty, zgodnie z wytycz-
nymi zasad heraldyki. Kolejne 
medaliony widoczne w ogni-

wach łańcuchów przedstawia-
ją wizerunki orłów i herbów 
śląskich księstw piastowskich 
z okresu średniowiecza.

Budując w Polsce samo-
rządność skorzystano z tra-
dycji sejmików powiatowych 
i wojewódzkich. Dziś zgodnie 
z ustalonymi zasadami dla 
przewodniczącego sejmiku 
województwa atrybutem jest 
laska. Na szczycie Laski Prze-
wodniczącego Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
osadzony jest orzeł śląski z XIV 
wieku, trójwymiarowa figurka 
herbu naszego województwa, 
analogiczna do orła na szczycie 
elewacji południowej kościoła 
św. Krzyża we Wrocławiu.

W skład Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego wchodzi 
36 radnych. Jestem pewien, 
że każdy z nich będzie z dumą 
nosił Odznakę Radnego Woje-
wództwa wszędzie tam, gdzie 
będzie nas reprezentować. 

Szanowni Państwo, Dol-
ny Śląsk to my, nasze rodziny, 
dzieci, znajomi, to nasze mia-
sta, miasteczka i wsie, to nasze 
marzenia i nadzieje. Budujmy 
wspólnie, w sposób świadomy 
regionalną wspólnotę, z dumą 
akcentując codziennie, że je-
steśmy Dolnoślązakami. 

W dniu naszego święta 
składam nam wszystkim ży-
czenia pięknego, bogatego 
Dolnego Śląska.  Wszystkiego 
najlepszego.

Wałbrzych, zamek książ. Uroczysta sesja sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Radni selmiku Województwa Dolnośląskiego podczas uroczystej sesji na zamku 
książ. 17.10.2011 r.

Jerzy Pokój - Przewodniczący sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego
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elisabeth kynast

lIebe  leSer! 
 

Am 10.10. 2010 fand die 
große Nachfeier zum Geden-
ken des neuen Seligen im Kur-
park von Bad Kudowa statt. Es 
sind viele, sehr viele Menschen 
gekommen. Aus Oberschle-
sien allein 4 Busse mit dem 
Vorsitzenden der deutschen 
Minderheit, Herrn Gaida. Aus 
Breslau ein Bus mit der do-
rtigen deutschen Minderheit 
unter Leitung von Frau Zajacz-
kowska  und Pater Arndt. Ein 
Chor aus Bad Salzbrunn hat 
eine sehr schöne lateinische 
Messe gesungen. Das Pontifi-
kalamt wurde vom Schweid-
nitzer Bischof Dec geleitet, mit 
dem Prälaten aus Tscherbeney, 
Romuald Brudnowski, dem Bi-
schof von Königgrätz, unserem 
Großdechanten Franz Jung 
und vielen anderen Priestern, 
darunter über 70 Priester aus 
der Diözese Schweidnitz. Es 
war eine sehr beeindruckende 
Feier. Der deutsche Konsul aus 
Breslau und mehrere Bürger-
meister des Glatzer Landes  wa-
ren zugegen. Dann die vielen 
Vereine aus Tscherbeney. Am 
Schluß der Messe wurden zwei 
Personen geehrt für die Vorbe-
reitungen zur Seligsprechung 
von Gerhard Hirschfelder und 
für die vielen Aktivitäten. Prälat 
Franz Jung und Elisabeth Ky-
nast erhielten den höchsten 
Orden der Diözese Schweidnitz, 
das Kreuz des hl. Stanislaus, 
für die Vorbereitungen zur Se-
ligsprechung und ihre vielen 
Aktivitäten. Im Anschluß gin-
gen die über 1.000 Menschen 
in einer Prozession unterhalb 
des Schloßberges zum Grab 
Gerhard Hirschfelders und zur 
Kirche in Tscherbeney.

In allen Kirchen der 197 
Pfarreien des Bistums Schwe-
idnitz wurden Messen zu Ehren 
des Seligen abgehalten. Alle 
Pfarrer bekamen Information-
smaterial über G. Hirschfelder. 
In Tscherbeney, wo sein Grab 
ist, hat Prälat Brudnowski in der 
Kirche das Bild von G. Hirschfel-
der oben links vom Altar hinge-
hängt und rechts oben vom se-

ligen Kaplan Popieluszko. Diese 
beiden Seligen werden nun in 
Polen besonders verehrt. 

In den Schulen wurde das 
Leben G. Hirschfelders  im Ge-
schichtsunterricht  besprochen. 

In den Messen wird immer 
wieder G. Hirschfelder erwähnt.

Am 4. Februar 2011 haben 
die Jugendlichen im Lyzeum in 
Glatz, wo Hirschfelder sein Abi-
tur  gemacht hat, eine große 
Feier veranstaltet. Es wurde der 
historische  Raum der Schule 
nach Gerhard Hirschfelder  be-
nannt. Erst fand ein feierlicher 
Gottesdienst statt, dann eine 
Prozession zur Schule. Das Le-
ben von G. Hirschfelder wurde 
auf Dias gezeigt. Es folgte die 
Einweihung mit der Segnung 
einer Gedenktafel. Am Schluß 
führten die Schüler ein Drama 
auf. 

Bei dem großen Ignaz-
Reimann-Festival in Albendorf 
wurde berichtet über Gerhard 
Hirschfelder und gebetet. 5 
Chöre (aus Deutschland, Polen, 
Tschechien, Weißrußland) san-
gen die Christkindelmesse.

Es werden viele Ausstellun-
gen in den Kirchen angeboten. 

Ein Kalender des Bistums 
Schweidnitz für das Jahr 2011 
wurde G. Hirschfelder gewid-
met. Hervorragende Bilder der 
einzelnen Monate zeigen ein-
zelne Lebensstationen des Se-
ligen.

Am 23., 24., und 25. 9. 2011 
fand in Glatz ein Gerhard-
Hirschfelder-Symposium statt. 
Der 25. 9. ist im Kalender der 
Diözese Schweidnitz offiziell als 
Gerhard- Hirschfelder-Tag ein-
getragen worden. 

Eine Straße in Glatz trägt 
den Namen Gerhard Hirschfel-
der. Es ist die frühere Kirchstra-
ße, heute ul. Koscielna.     

Am Sonntag, den 25. 9. 2011 
ging man in einer Prozession 
zum Gefängnis, wo unser G. Hir-
schfelder inhaftiert war. Es wur-
de dort eine Gedenktafel einge-
weiht. Im Anschluß wurde von 
einigen Gefangenen ein Drama 
aufgeführt. 

Der Gerhard-Hirschfelder-
Wanderweg wurde an einem 
Tag des Symposiums eingewe-
iht. Der Weg nimmt den Anfang 
am Gerhard-Hirschfelder-Haus 
in Tscherbeney, das als Bege-
gnungs- und Heimathaus die-
nen soll, wohin alle eingeladen 
sind, dieses Haus zu besuchen. 
Es soll ein Museum für Hirsch-
felder entstehen, aber auch für 
berühmte Menschen der Gra-
fschaft  Glatz. 

Für das nächste Jahr steht 
schon ein Termin fest: Am 3. 6. 
2012 ist ein großes Treffen in 
Tscherbeney zum Gedenken 
an G. Hirschfelder. Die Bege-
gnungsstätte im Heimathaus 
mit dem Museum Gerhard Hir-
schfelder wird dann eingeweiht 
werden.

   
ausstellung „Gottes 
Mühlen“ im breslauer 
architekturmuseum

Kreuze, Bildstocke und Ka-
pellen sind nicht nur Symbole 
christlicher Frömmigkeit, son-
dern auch Spuren menschlicher 
Dramen und historischer Ere-
ignisse.

Oft wissen wir nicht mehr, 
woran sie uns erinnern sol-
len. Jetzt haben sie einen Für-
sprecher im Pfarrer Professor 
Tadeusz Fitych gefunden. Die 
Ergebnisse seiner Arbeit wur-
den in der Ausstellung „Gottes 
Mühlen“ mit dem Untertitel: 
„Kreuze und Bildstöcke im Ku-
dowa-Oder-Grenzgebiet. Auf 
den Spuren des Kulturerbes des 
Glatzer Landes und Schlesiens“ 
gezeigt. Den selben Titel trägt 
auch der dazu herausgegebene 
Katalog.

Die Ausstellung „Gottes 
Mühlen” ist einerseits ein Ver-
such, die Schönheit der sakra-
len Kleinarchitektur zu zeigen, 
an der wir sehr oft vorbeigehen, 
ohne sie zu bemerken. Anderer-
seits ist es auch ein Ziel, diese 
Schönheit und die Werte, die mit 
ihr verbunden sind, in unserem 
Gedächtnis zu bewahren. Sie 
ist ein gezielter Blick auf unsere 
besonders attraktive Landschaft 

und ihre Veränderungen. Eine 
Basis für die Ausstellung bilden 
einerseits die Datenbank mit 
202 Objekten, Umfragen von 
etwa 200 Personen, eine Samm-
lung von 6.500 Fotos und eine 
reiche Bibliografie.

B. Sz. (Quelle: Ausstellung-
salbum“)/Heimatbote 

Wallfahrten in Wartha 
und albendorf

Das Pilgern zu den nieder-
schlesischen Wallfahrtsorten 
Wartha und Albendorf hat eine 
sehr lange Tradition, die jedoch 
nach dem Krieg unterbrochen 
wurde. Die Aufrechterhaltung 
dieser Tradition ruhte zunächst 
in den Händen der heimgeblie-
benen Deutschen, die diesbe-
züglich eine leitende Funktion 
in der ganzen Nachkriegszeit 
hatten.

Demzufolge ist auch dieses 
Jahr am 10. Juli nach Wartha 
und am 14. August nach Alben-
dorf eine Gruppe der Breslauer 
katholischen Gemeinde mit 
ihrem Seelsorger Pater Arndt 
gepilgert, um ihre Bitten und 
Anliegen der Muttergottes an-
zuvertrauen.

Der Haupt-Zelebrant und 
Prediger in dem feierlichen Ho-
chamt in Wartha war Prälat Wol-
fgang Globisch. Er begann die 
Predigt mit der Frage: Weshalb 
ist in Wartha ein Wallfahrtsort, 
und ging auf die Geschichte 
dieses Wallfahrtsortes und des

Evangeliums vom guten 
Sämann ein. Und so erfuhren 
die Pilger, dass der Legende 
nach, die Figur der Muttergot-
tes die Muttergottes selbst 
einem armen, kranken Jungen 
geschenkt haben sollte. Darau-
fhin wurde an dieser Stelle eine 
Kapelle gebaut.

Um 1315 wurde die soge-
nannte böhmische Kirche er-
richtet, und daneben wurde 
1408–1411 die sogenannte 
deutsche Kirche erbaut. An der 
Stelle dieser älteren Kirchen 
wurde dann im 17.Jh. die präch-
tige barocke Wallfahrtskirche 
„Maria

Ich möchte Ihnen mitteilen, was alles seit der Seligsprechung Gerhard Hirschfelders in  der Grafschaft Glatz geschehen ist, 
also in der diözese Schweidnitz. 
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Heimsuchung“ errichtet. 
Große Verdienste um die Ve-
rehrung der hl. Maria hatten die 
Zisterzienser aus Kamenz. Trotz 
vieler Kriege und Brande ist die 
Gnadenfigur immer unzerstört 
geblieben. 1966 wurde die Kir-
che zur Basilika und kann 6000 
Menschen aufnehmen. Bis 1945 
war Wartha der wichtigste Pil-
gerort der Diözese Breslau. Die 
Wallfahrt war auch immer mit 
einer Opferbereitschaft ver-
bunden: Fußprozessionen, hl. 
Messe, Kreuzweg in der Berg-
kapelle und Schlußandacht. Ab-
schließend bat Prälat Globisch 
die Gläubigen, diese Tradition 
weiter zu pflegen, um Gnaden 
zu erhalten.

Die Festmesse in Albendorf 
hielt als Hauptzelebrant Ka-
nonikus und Domkapitular zu 
Schweidnitz – Heinrich Bujok 
zusammen mit P. Hieronymus 
Pohl OFM aus Deutschland, 
(unser Exerzitienmeister von 
2009), und Neupriester P. Kamil-
lus

Tymecki OFM (stammt aus 
Oppeln Gruden /Grudzice), der 
uns nach dem Gottesdienst den 
Primizsegen erteilte.

In seiner Predigt knüpfte Pfr. 
Bujok an das hohe Loblied dem 
Magnifikat „von nun an preisen 
mich alle Geschlechter“ an. Es 
ist eine prophetische Aussage, 
in der das Marienlob der Kirche 
angekündigt wird. Maria wird 
an vielen Festen verehrt, denn 
wir suchen Zuflucht und Für-
sprache bei ihr. Maria ist eine 
Frau, betonte der Prediger, die 
auf höchste Weise von Gott be-
gnadet wurde und obwohl sie 
sich selbst nicht für würdig hielt, 

war sie mit den Gottesplänen 
einverstanden. Grundsatz des 
Festes Mariä Himmelfahrt ist, 
daß die Kirche bekennt, daß Ma-
ria mit Leib und Seele im Him-
mel ist. Er lehrt uns auch, sagte 
weiter der Prediger, daß wir 
keine Angst vor der Bedrängnis 
des Todes haben sollten. Wenn 
wir an den Sohn Gottes glauben 
und mit ihm in Liebe und Treue 
verbunden bleiben, wird unser 
Leib am Ende der Welt erweckt. 
Maria führt uns alle, die Leben-
den und die Toten zum Herrn 
und Erlöser, sagte abschließend 
der Prediger.

Die Gesangbegleitung in 
Albendorf wurde von zwei 
Chören übernommen: dem 
Chor aus Oppeln aus DFK Gru-
den/Grudzice und aus Oppeln 
Bolko /Nowa Wieś Krolewska 
unter der Leitung von Aleksan-
dra Ślepecka, und dem Chor aus 
der Waldenburger Deutschen 
Gesellschaft: „Freundschaft“ mit 
der Dirigentin Alicja Rozynek.

Erfreulicherweise kommen 
die letzten Jahre bedeutend 
mehr deutsche Pilger zu den 
gemeinsamen Wallfahrten. 
Größere Gruppen, kamen oft 
mit Bussen nach Wartha aus: 
Waldenburger mit einigen 
Chormitgliedern, Oppeln, Gros 
Dobern /Dobrzeń Wielki, Pro-
skau /Proszkow, Cosel und selb-
stverständlich aus Breslau.

Nach Albendorf kamen 
noch mehr Gruppen und Pilger: 
aus Breslau, Oppeln, Odertal 
bei St. Annaberg (Deschowitz) /
Zdzieszowice, Oberglogau /Gło-
gowek, Gleiwitz, Ratibor, Nordr-
hein-Westfalen und individuelle 
Pilger aus Schlesien und

deutschland.
In den Bus aus Breslau sind 

in Glatz-Scheibe Schwestern-
Franziskanerinnen zugestiegen: 
S. Stanisława, S. Irenea, und S. 
Hermiona. Nach den Wallfahr-
ten pflegen wir bereits tradi-
tionsgemäß an einem Kultur-
programmteilzunehmen.

Und so waren wir am 10. Juli, 
nach der Wallfahrt nach Wartha 
in der Schlosskirche in Kamenz, 
wo wir eine Ausstellung über 
die Geschichte von Kamenz und 
Umgebung besichtigen kon-
nten. Diese Ausstellung ist ein 
Geschenk vom Haus Schlesien 
– dem Deutschen Kultur- und 
Bildungszentrum e.V. – Konig-
swinter–Heisterbacherrott.

Auf dem Rückweg von Al-
bendorf nach Breslau machten 
wir wie immer einen Abstecher 
nach Altheide, um die frische 
Luft und die erquickenden Qu-
ellen zu genie0en. 

Marian Bernard Arndt OFM 
und B.Sz. /Heimatbote

pilgern im Marienland
Das Marienland, das die 

ehemalige Grafschaft Glatz 
umfasste, verdankt seinen Na-
men einer Zeit, von jeher über-
wiegend katholischer Bevöl-
kerung, die besonders die hl. 
Maria verehrte. Nicht nur ihrer 
Region verliehen die Gläubigen 
einen Mariennamen, auch zahl-
reiche Namen von Bildstocken, 
Mariensäulen, Kapellen und 
Kirchen bezeichnen die Mutter 
Gottes. Von Alt-Breslauern kön-
nen wir erfahren, dass im Kir-
chlein „Maria Schnee“ auf dem 
Spitzen Berge im Wölfelsgrund 
im Kreis Habelschwert eine Na-

chahmung des bekannten Ma-
donnenbildes der Wallfahrtskir-
che in Maria-Zell in der Steier-
mark ist. Die Ursprungslegende 
der zahlreichen Wundertaten 
der Schneemadonna geht auf 
eine Überlieferung auf die Ewi-
ge Stadt zurück. Im Jahre 1983 
wurde das verehrte Heiligtum 
von Papst Johannes Paul II. ge-
krönt.

Noch rüstige Pilger können 
das Kirchlein von Wölfelsgrund 
vorbei am früheren Gasthaus 
„Maria Schnee“ binnen 1,5 Stun-
den erreichen.

Der Muttergottesberg bei 
Grulich /Kraliky in Tschechien 
liegt 1,5 km von der Stadt 
unweit der bis 1945 deutsch- 
tschechoslowakischen Gren-
ze. Hier befindet sich das Re-
demptoristenkloster mit der 
Wallfahrtskirche der hl. Jung-
frau. Die Basilika wurde 1696 
vom Bischof von Königgrätz /
Hradec Karole Tobias Becker 
erbaut. Die Bevölkerung sprach 
vorwiegend deutsch. Seit 1950 
gab es hier ein Konzentra-
tionslager für Geistliche. Zirka 
1970 begann die Renovierung 
dieses Gebäudekomplexes im 
damaligen tschechoslowaki-
schen Staat als Kulturdenkmal. 
Heute ist die Wallfahrtskirche 
wieder ein Pilgerzentrum, zu 
dem auch Deutsche finanziell 
beigetragen haben. Heute treff 
en sich hier wieder Tschechen 
und Deutsche und auch für die 
polnische Bevölkerung wird der 
Muttergottesberg bei Graulich 
am Südhang des Glitzer Schne-
eberges allmählich eine belieb-
te Pilgerstatte. Hans Knoppik/
Heimatbote

Teresa bazała

kOnkUrS „CO WIeSZ O pOGranICZU pOlSkO-CZeSkIM?”
Tegoroczny międzynaro-

dowy finał konkursu „Co wiesz 
o pograniczu polsko-czeskim?” 
odbył się w Červenym Kostelcu. 
W finale uczestniczyli ze strony 
polskiej uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 3 w Ząbkowicach, 
Szkoły Podstawowej nr 6 w No-
wej Rudzie oraz Gimnazjum nr 
1 i nr 3 w Nowej Rudzie. Stronę 
Czeską reprezentowali ucznio-
wie ze szkół w Červenym Kostel-

cu, Machowie, Policach n. Metuji. 
Zadania finałowe rozwiązywane 
były przez dwuosobowe zespoły 
złożone z Polaka i Czecha.

W tym roku pierwsze miejsce 
zajęli: Zuzanna Tyszka z Gimna-
zjum nr 3 w Nowej Rudzie i Jan 
Vlček ze Szkoły Podstawowej 
w Červenym Kostelcu, drugie 
miejsce Jakub Stecko ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Ząbkowi-
cach i Michał Bergman ze Szko-

ły Podstawowej w Červenym 
Kostelcu, trzecie miejsce Michał 
Gabrysz ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Ząbkowicach i Dawid 
Špacek ze Szkoły Podstawowej 
w Machowie. Konkurs świetnie 
przygotowała i prowadziła Dag-
mar Hanušowa. Podziękowania 
należą się także dyrekcji szkoły, 
która serdecznie przyjęła uczest-
ników konkursu
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lesław koćwin

ZaUrOCZenI IMperIUM 
ZrOZUMIeĆ pOST-IMperIalną GeOpOlITykę rOSJI
 

Współcześnie w Rosji to-
czy się dyskusja, która tak rze-
czywiście trwa już od wieków. 
Dotyczy ona charakteru ustro-
ju państwa oraz jej geopoli-
tycznego umiejscowienia, tzn. 
czy znajduje się w Europie, czy 
w Azji lub ze względu na swą 
geograficzną specyfikę stanowi 
obszar od nich odrębny. Prze-
wagę w niej aktualnie posia-
dają zwolennicy panslawizmu, 
tendencji skrywanej w czasach 
ZSRR, która zawsze była częścią 
doktryny głoszonej przez Cer-
kiew prawosławną.

Rosja, ze względu na swe 
geopolityczne położenie, jak 
i wielowiekowe doświadczenia 
historyczne posiada wiele moż-
liwości wyboru jednej z wielu 
formuł panregionalnych, które 
mogą być realizowane według 
następujących koncepcji:

- stworzyć nowy panregion 
pokrywający się mniej więcej 
z obszarem byłego Związku Ra-
dzieckiego, który uwzględniał-
by zmiany jakie zaszły w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej po 
1991 roku;
-   zjednoczyć we własnym pan-

regionie wszystkie narody 
słowiańskie, tworząc politycz-
ną przeciwwagę dla Europy 
i reszty świata;

-  utworzyć panregion rozcią-
gający się aż po Iran i Indie, 
w sojuszu z “kontynentalnymi” 
Niemcami lub Paneuropą, któ-
ra obejmowałaby Turcję i Irak, 
zgodnie z doktrynami szkoły 
euroazjatystów - internacjo-
nalistów, (odgrywających 
w tej dyskusji, jak na razie rolę 
marginalną). Koncepcja ta wy-
mierzona jest przeciw domi-
nującej w świecie roli Stanów 
Zjednoczonych i miałaby być 
zrealizowana ze wszystkimi 
przeciwnikami tego kraju. 
W takim sojuszu znalazłby się 
kraje islamskie, preferujące 
jego doktrynę określoną przez 
Chomeiniego, postprzemy-
słowe Chiny oraz Indie, które 
Piotr I określił, jako naturalne 
południowe zaplecze Rosji 
i “skarbiec świata”.

Wymienione trzy tenden-
cje, odwiecznie żywe w ro-
syjskiej myśli geopolitycznej, 
służą uwierzytelnieniu impe-
rialnych aspiracji Rosji opiera-
jąc się na jej historycznej misji 
oraz koncepcji funkcjonalnej 
komplementarności w zakre-
sie gospodarczym, etnicznym, 
kulturalnym, a także strategicz-
nym, która przypisuje jej rolę 
porządkującą i integrującą na 
obszarze między Europą Za-
chodnią a Azją, a także “bliskiej 
zagranicy”.

Najbardziej imperialny 
charakter posiada koncepcja 
euroazjatystów, której teore-
tyczne podstawy wywodzą 
się z początków państwa mo-
skiewskiego. Zawiera ona w so-
bie odwieczne mesjanistyczne 
przekonanie, że Moskwa (po 
Rzymie i Bizancjum) ma do 
spełnienia historyczną misję 
zjednoczenia całego świa-
ta, że jest “Trzecim Rzymem”, 
któremu przypadła rola zba-
wienia i rewolucji, co stawią ją 
w centrum światowych nadziei 
i oczekiwań.1

Koncepcja ta od czasów pa-
nowania Piotra I stała się prio-
rytetem zagranicznej polityki 
caratu, była realizowana przez 
cały XIX wiek. Prawne jej 
podstawy stworzył Aleksander 
I, który powołał Departament 
Azjatycki oraz inspirował Wik-
tora Pawłowicza Koczubeja2 do 
opracowania ideologicznej dok-
tryny, usprawiedliwiającej kon-
flikt z Turcją zagradzającej Ro-
sji “dostęp do ciepłych mórz”. 
Rozwinięcie tej idei znalazło 
ekstremalny wyraz w polityce 
zagranicznej Rosji Sowieckiej, 
która już w innej w doktrynie 
proletariackiej realizowała te 
same cele.

Analizując post-imperial-

1  Por. M. Traczyk, Między imperium 
a świętą Rosja, Noveą Res, Gdańsk 
2009, s. 153 i n.

2  Czy Rosja będzie z nami 
w NATO?  Z Adamem Danielem 
Rotfeldem rozmawia Paweł 
Wroński, „Gazeta Wyborcza” 10-
05-2002 . 

ne uwarunkowania geopolityki 
Rosji należałoby przyjąć jako 
aksjomat stwierdzenie Ferdy-
nanda Ratzela (1944-2004), 
według którego przedmiotem 
studiów geografii politycznej 
jest państwo, które należy badać 
jako żywy - biologiczny orga-
nizm rozwijający się według 
praw przyrodniczych określa-
nych jako darwinizm. Środowi-
sko geograficzne według niego 
określa bowiem warunki rozwo-
ju państwa, które podniósł on do 
rangi najważniejszego czynnika, 
w którego ekspansji szczególne 
miejsce zajmuje położenie geo-
graficzne. Zgodnie z tą teorią 
w środowisku międzynarodo-
wym państwa silne rozwijają 
się i trwają, kosztem słabszych, 
skazanych na zagładę.

Ziemia – obszar – powierzch-
nia stały się najważniejszym ce-
lem ekspansji terytorialnej Ro-
sji, w której społeczeństwo stało 
się czynnikiem zmarginalizowa-
nym, nie naczelną wartością, jak 
w systemach demokratycznych, 
lecz środkiem wiodącym do re-
alizacji celu. Dodać należy, że 
realizacji ekspansji terytorialnej 
sprzyjały specyficzne warunki  
geograficzne, tj. obszary niżowe 
od Atlantyku po Ural, jak i bieg 
rzek. 

Wychodząc z tej przesłanki 
można z perspektywy historycz-
nej określić główny cel geopoli-
tyki Rosji, który przez wieki bez 
w względu na rodzaj systemu 
politycznego zakładał, że będzie 
ona krajem “czterech mórz”. 
Ekspansji terytorialnej podpo-
rządkowane zostały wszystkie 
zasoby kraju, specyficzny sys-
tem władzy centralnej przecho-
dzący w despotyzm, jak i religia 
odgrywająca szczególna rolę 
w umocnieniu aparatu państwo-
wego. 

W kwestii zrozumienia, jak 
i oceny geopolityki Rosji od-
wołać się można do teorii po-
tęgi kontynentalnej Halforda 
Johna Mackindera (1961-1947) 
zakładającej przewagę “zie-
mi nad morzem” wskazującej, 
że państwa, które są w stanie 

opanować azjatycką masę kon-
tynentalną, posiadają przewa-
gę zarówno nad peryferyjnymi  
potęgami (Europa, Japonia), 
jak i zewnętrznymi, zamorskimi 
(Wielka Brytania, Stany Zjed-
noczone).3

Główną tezą teorii Mackin-
dera było założenie istnienia 
strefy pierwotnej, określanej 
początkowo,  jako “oś świata” 
lub “sworzeń świata”, dla której 
w okresie późniejszym  przyjęto 
za Jamesem Fairgrieve termin 
heartland (“serce kontynentu”), 
której kontrola gwarantowałaby 
panowanie  nad masą kontynen-
tu, a w konsekwencji nad świa-
tem. 

Mackinder był zwolenni-
kiem poglądu, że historia za-
wsze będzie zdominowana przez 
konflikt między mocarstwami 
kontynentalnymi i morskimi. 
Według niego potęga kontynen-
talna zrodziła się w sercu Eu-
roazji, w strefie znajdującej się 
między Azją Środkową i oce-
anem arktycznym, która stanowi 
“sworzeń” historii. Stanowiła 
ona gigantyczną naturalną forte-
cę, niedostępną dla potęgi mor-
skiej, z której wyruszały kolejne 
inwazje w kierunku “wewnętrz-
nego półksiężyca, tj. w kierunku 
Chin, Indii, Bliskiego Wschodu 
i Europy. Jedynym środkiem 
przeciwdziałania takiej sytuacji 
zmierzającym do utrzymania 
równowagi na kontynencie eu-
ropejskim, jest według  Mackin-
dera rozdzielenie Niemiec od 
Rosji, a zatem przeciwstawienie 
się teoriom “euroazjatyckim”, 
rozwiniętym w Rosji na począt-
ku XX w. i popularnymi do dziś 
w Moskwie.4

Zrozumienie wagi aliansu 
rosyjsko – niemieckiego najle-
piej oddaje myśl Włodzimierza 
Ilicza Lenina, wodza rewolucji 
bolszewickiej, która nie odrzu-
ciła imperialnej geopolityki 
caratu, kierując pod nowym 
hasłem “wyzwolenia ludów”, 
jeden z jej kierunków ekspansji 

3  Por. C. Jean, Geopolityka, Ossoli-
neum, Wrocław 2003, s. 66.

4  Por. Tamże, s. 67.
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na Europę Środkową i Zachod-
nią. Zawarł on ją w lapidarnym 
stwierdzeniu, że dla zwycięstwa 
rewolucji, czyli rosyjskiego pa-
nowania nad Europą, potrzeb-
ne jest “połączenie niemieckiej 
techniki z rosyjską masą”.

Odwołując się do tez teo-
rii geopolitycznej Eugeniusza 
Romera (1871 – 1954) zakłada-
jących, że państwo składa się 
z dwóch czynników, tj. z zie-
mi i społeczeństwa, z których 
ziemia (terytorium) jest czyn-
nikiem ważniejszym, należy 
zauważyć, że Rosja jako pań-
stwo kontynentalne wybrała 
jeden z najłatwiejszych typów 
rozwoju polityczno-gospodar-
czego, tj. rozwój ekstensywny, 
zmuszający ją dla utrzymania 
swego bytu państwowego do 
ciągłego pozyskiwania nowych 
terytoriów z ich zasobami na-
turalnymi oraz siłą roboczą. 
Według niego warunki geogra-
ficzne wytyczają wszelkie moż-
liwości historyczne, a wydarze-
nia historyczne, jako wypadko-
wa aktów spełnionych, styka-
jących się w pewnym miejscu 
geograficznym obierają jedną 
z licznych możliwości danych 
przez warunki geograficzne.

Konkludując tę tezę można 
stwierdzić, że Rosja zacznie tra-
cić swój imperialny charakter 
wraz z utratą jednego z czte-
rech mórz. Z wydarzeniem tym 
rozpocznie się powrót do daw-
nego obszaru państwa mo-
skiewskiego, będzie to w prze-
ciwieństwie do dotychczaso-
wego “rozwój do wewnątrz, 
oparty już na innych, zmienio-
nych czynnikach.

W swoich rozważaniach 
Romer wysoce kontrowersyj-
nie wypowiadał się na temat 
ustroju politycznego i gospo-
darczego Rosji, znajdującej się 
według niego poza systemem 
cywilizacji europejskiej, której 
postawę tworzył od XV wieku 
rozwój intensywny oparty na 
postępie naukowym i wzroście 
wydajności pracy, osiągający 
swoje apogeum w kapitali-
stycznym sposobie produkcji 
oraz w kształtowaniu się spo-
łeczeństwa demokratycznego 
- obywatelskiego. 

Obserwując rozwój pań-
stwa rosyjskiego od XVI wieku, 
którego byt  w średniowieczu 
był wielokrotnie zagrożony 
przez najazdy tatarsko-mon-
golskie, a także polskie, można 
stwierdzić, że podstawowym 

czynnikiem jego rozwoju stała 
się kontynentalna ekspansja 
terytorialna, trwająca prawie 
do końca XX wieku. Kres jej 
wyznaczyła aktualnie rdzewie-
jąca wojenna, atomowa flota 
rosyjska, znajdującą się na zło-
mowiskach w Murmańsku, co 
potwierdza, że Rosji po drugiej 
wojnie światowej nie udało się 
spełnić zamiaru osiągnięcia 
statusu potęgi morskiej, jak i za 
niemieckie reparacje wojenne 
dokonać nowoczesnej moder-
nizacji państwa.

 Ze spostrzeżenia tego wy-
nika niestety wniosek, że dalej 
jednym czynnikiem i terenem 
tradycyjnej jej ekspansji pozo-
staje kontynent Euroazji, gdyż 
Rosja historycznie skazana jest 
wyłącznie na bycie imperium, 
albowiem w innej sytuacji 
w ogóle jej nie będzie. Logika 
tego wniosku, która po piere-
strojce miała przejść  do mar-
ginesu politycznego myślenia  
nacjonalistów i komunistów, 
stała się ponownie myślą po-
lityczną, gdyż kieruje się nią 
większość elity politycznej, 
która pogrzebała już idee “pie-
restrojki i powróciła do starego 
politycznego myślenia. Potęga 
Rosji zależy przede wszystkim 
od jej przestrzeni, a utrata ja-
kiejkolwiek jej części nie tylko 
przynosi jej osłabienie, ale roz-
poczyna upadek państwa.

Pogląd ten podzielają 
przede wszystkim “słowianofi-
le” twierdzący, że moderniza-
cja państwa według modelu 
zachodniego przynosiła za 
sobą zawsze kryzys wewnętrz-
ny i osłabienie jego pozycji 
zewnętrznej. Siła Rosji według 
nich zależy przede wszystkim 
od utrzymania tradycyjnego 
modelu jej rozwoju.

W ujęciu doświadczeń hi-
storycznych można zauważyć, 
że geopolitykę rosyjską cechu-
je współzależność pomiędzy 
pozycją Rosji w Azji, a jej pozy-
cją w Europie. Od stanowiska 
Rosji w Azji Wschodniej zależy 
jakie siły będzie mogła rozwi-
nąć przeciwko swym sąsiadom 
w Europie. Priorytety tej polity-
ki można określić następująco:
-  kontynuowanie polityki Iwa-

na IV Groźnego zmierzającej 
do opanowania wybrzeża 
Morza Bałtyckiego;

-  na zachodzie utrzymać Białą 
i Małą Ruś (terytorium Biało-
rusi i Ukrainy);

- na południu podtrzymać 

konflikt z Turcją w celu no-
wych zdobyczy, granice Rosji 
oprzeć na Morzu Czarnym;

-  na południowym wschodzie 
kontynuować politykę Fio-
dora Iwanowicza i Borysa 
Godunowa, Morze Kaspijskie 
musi pozostać wewnętrznym 
morzem rosyjskim; 

-  w Azji posiadłości rozsze-
rzyć w dwóch kierunkach: 
w stronę Azji Mniejszej  
i Wielkiego Oceanu. 

 Z zaprezentowanych priory-
tetów geopolityki Rosji, jak 
i dotychczasowych historycz-
nych doświadczeń jej realiza-
cji wynika, że swoją ekspan-
sję terytorialną w kierunku 
Europy Zachodniej prowadzi 
ona na dwóch kierunkach: 

- wzdłuż Bałtyku, klinem po-
morskim, w celu zawładnię-
cia Prusami Wschodnimi, 
co wymaga wcześniejszego 
opanowania (zagarnięcia) 
części północnej obszarów 
Europy Wschodniej i Środ-
kowej, współcześnie będą 
to terytoria należące do  ta-
kich państwa, jak  Finlandia, 
Łotwa, Estonia, Litwa, Polska 
i częściowo Białoruś;

- od Morza Czarnego klinem 
wzdłuż linii Dniepru i Dunaju 
w kierunku Bałkanów, w celu 
zaboru południowych ob-
szarów Europy. Współcześnie 
będą to terytoria należące do 
takich państw, jak: Ukraina, 
częściowo Białoruś, Mołda-
wia, Nadnieprze, Rumunia, 
Czechy, Słowacja, Austria, 
a także do krajów leżących 
na Półwyspie  Bałkańskim.

Ekspansję w kierunku Euro-
py Zachodniej Rosja rozpoczę-
ła od zaboru ziem należących 
do Pierwszej Rzeczpospolitej 
i Królestwa Szwecji, jednakże 
do XVII wieku do jej powstrzy-
mania wystarczyły wyłącznie 
siły polsko-szwedzkie. Zdoby-
cze terytorialne Rosji dokona-
ne w międzyczasie na Turcji, tj. 
otwarcie sobie dojścia do Mo-
rza Azorskiego (XVII w.) umoż-
liwiającego wypłynięcie floty 
rosyjskiej na Morze Czarne, jak 
i za Uralem zdobycie Syberii 
(XVIII w.) pozwoliły jej na zmia-
nę dotychczasowego układu 
sił, bowiem wzmocniona tymi 
nabytkami staje się realnym 
czynnikiem zagrażającym Eu-
ropie. 

Wnikliwą diagnozę konse-
kwencji nowej sytuacji geo-
politycznej przedstawił już na 

początku XIX wieku, uczest-
nik powstania listopadowego 
Maurycy Mochnacki (1803-
1834). Dokonał on szczegóło-
wej analizy historycznego roz-
woju państwa Moskiewskiego, 
która jako ostrzeżenie była 
adresowana do krajów Europy 
Zachodniej. Wspomniana wni-
kliwość, jak i dotychczasowa 
aktualność prezentowanych 
w niej tez warta jest przytocze-
nia, jak i komentarza.

Przewidział on już na po-
czątku XIX wieku proces rozpa-
du tego tworu państwowego 
określanego często “więzie-
niem narodów”, zauważając, że 
w przeciwieństwie do państw 
Europy Zachodniej nie wy-
kształtowało się w tym kraju 
społeczeństwo obywatelskie, 
a sami Rosjanie nie zdołali 
ukształtować się w nowoczesny 
naród. Podstawą tego państwa 
czy carskiego, czy o jakimkol-
wiek innym systemie politycz-
nym, jest despotyczny ustrój.  
W tej kwestii pisał:

“Póki Europa uważać będzie 
ich poddanych za naród, ich kraj 
za państwo, póty nieprzestaną 
tym sposobem wzmagać się, 
zdobywać, grozić; [Mity będą 
strasznymi]. Rząd tego kraju za-
leży od jego powiększania się, 
i nawzajem powiększanie się 
moskiewskiego ogromu zależy 
od jego rządu. Absolutyzm mo-
skiewski nie jest przemijającą jak 
gdzieindziej instytucją, której byt 
nic wspólnego nie ma zbytem 
narodu, której uchylenie mo-
głoby się stać dobrodziejstwem. 
Ci co myślą inaczej są zapewne 
filantropami godnymi szacunku 
… lecz bez wątpienia wszech 
Rosyy nie znają. Odejmijmy Mo-
skwie na jeden moment jej sa-
modzierżcę, w tym samym mo-
mencie przestanie bydź ciałem 
politycznem. Tylko jedynowładz-
two i wszechwładztwo caratu, 
jako fundamentalnego prawa, 
początkiem swoim, rzeczą orga-
nizacją sięgające tatarskich cza-
sów, bo przez hanów Tatarskich 
było postawione, utrzymuje 
w ryzie ten potwór jeograficzny 
(…) Kto pierwszy w tym kraju 
zechce kontrolować zwierzchnią 
władzę, kto się jej będzie mógł 
na mocy prawa sprzeciwić, zada 
cios śmiertelny tej potędze. Od 
niego zacznie się era upadku 
Moskwy. Starożytni mówili: mo-
carstwa trwają tą samą sztuką 
którą wzrosły. Moskwa wzrosła 
okolicznemi zaborami; sekretem 
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jej grabieży była nieograniczona 
wola jednego (władcy – L. K.)”.5 

Rozwój współczesnego pań-
stwa rosyjskiego, poczynając od 
cara Piotra I oparty był zawsze 
na zaborze, co dalej się utrzy-
muje, gdyż Rosja preferująca 
ekstensywny model rozwoju 
gospodarczego, aby zwiększyć 
swą potęgę zmuszona była i jest 
do anektowania nowych tery-
toriów, co zapewnia jej wzrost 
zasobów materiałowych i ludz-
kich. Geopolityka podboju 
obejmowała zarówno kierunek 
wschodni, zachodni, jak i połu-
dniowy.

Naturalną barierą dla eks-
pansji rosyjskiej na kierunku za-
chodnim, jak już wspomniano, 
była kiedyś Polska i Szwecja, 
której siły wojskowe wystarcza-
ły dla jej kontrolowania. Sytu-
acja ta zmieniła się od przełomu 
XVIII i XIX wieku w wyniku 
rozbiorów Polski, kiedy Ro-
sja zaczęła graniczyć z Europą 
Środkową i “rozpychać się” 
w kierunku Europy Zachodniej. 
Sytuację tę Mochnacki komen-
tował następującą uwagą:

“Moskwa zabrawszy ostat-
nim podziałem najpiękniejsze 
i najrozleglejsze kraje Polski, 
uczuła w sobie zaraz moc dosta-
teczną do rozwinienia swego po-
litycznego systematu we dwóch 
oddzielnych, dla Europy równie 
niebezpiecznych kierunkach. 
Wcielona naszemi prowincyami 
w tę część świata, od której ją 
zawsze naród nasz oddzielał, 
zaczęła w jednym czasie wywie-
rać wpływ swój na wschód i na 
zachód, tam opanowanie Turcyi 
europejskiej, tu całej po Odrę 
sławiańszczyzny zamierzając”.6 

W pismach swoich zwracał 
uwagę na brak zrozumienia cha-
rakteru imperializmu rosyjskiego 
przez państwa Europy Zachod-
niej oraz zagrożenia wynikają-

5  Maurycego Mochnackiego, Pisma 
Rozmaite, Oddział Porewolucyjny, 
W Księgarni Polskiej, Paryż 1836, 
“O charakterze zaborów moskiew-
skich”. Pamiętnik Emigracji Polskiej, 
24 kwietnia 1833, (Pisownia 
cytowanego tekstu oryginalna), 
s. 381.

6  Powstanie narodu polskiego, 
przez Maurycego  Mochnackie-
go, Tom I, Nakładem Księgarni 
Jana Konstantego Żupańskie-
go – czcionkami W. Doekera 
i Spółki, Poznań 1863, Litwa i Ruś 
Czerwona pod względem polityki 
wschodnio-południowej Gabinetu 
Petersburskiego”, (Pisownia cyto-
wanego tekstu oryginalna), s. 14

cego z rozwijającej się ekspansji 
terytorialnej Rosji. Prognostycz-
nie diagnozował, że:

“… ta dążność wschodnio-
południowa gabinetu Petersbur-
skiego nie była przez publicy-
stów europejskich pojęta w tym 
ścisłym i nierozdzielnym związ-
ku z Litwą, Wołyniem, Podolem 
i Ukrainą, w tej zależności od 
akwizycyi tych ziem, w jakiej się 
rzeczywiście znajduje. Wszyscy 
zgadzają się na to, że od Pol-
ski całej i niepodległej zawisła 
przyszłość sławiańsczyzny, los 
europejskiej cywilizacyi, na ko-
niec wolność środka i zachodu 
Europy; lecz, o ile wiem, nikt 
jeszcze z precyzyą nie powie-
dział, że od takiej Polski zależą 
także interessa wschodnie Eu-
ropy, interessa handlowe, ma-
teryalne, połączone z wyższemi 
politycznemi i moralnemi”.7

Uważał, że zatrzymanie 
ekspansji Rosji jest możliwie 
jedynie poprzez “odebranie 
jej zdobyczy terytorialnych na 
obszarze Europy Wschodniej”, 
które stanowiłoby osłabienie 
imperialnej,  albowiem: 

“Rząd moskiewski nie zna in-
nego środka poruszania własnej 
machiny tylko par des coups d’e-
tat; a jego dzieje są nieprzerwa-
nem pasmem wyskoków władzy, 
któremi gdzie indziej sztuka sta-
nu w najtrudniejszych tylko oko-
licznościach szuka zbawienia 
rzeczy publicznej. Początek, sze-
rzenie się, wzrost moskiewskiej 
potęgi, jest to prosty i konieczny 
skutek wszech władztwa jedne-
go człowieka, czyli fundamen-
talnej zasady rządu, który by bez 
tych olbrzymich improwizacyj, 
bez owych gwałtownych poru-
szeń natychmiast runąć musiał. 
Konwulsyjny temperament kolo-
su, każe mu się obawiać uderze-
nia apoplexyi. Dla tegó carowie 
bezprzestannie podbijają: dla 
tego tak niezmiernej, zewnętrz-
nej potrzebują agitacji”.8 

Imperialny charakteru Rosja 
może utracić jedynie w wypad-
ku, kiedy zajdą w niej demo-
kratyczne przeobrażenia, które 
wprowadzając demokratyczne 
zmiany systemowe bezpośred-
ni zmienią jej wielowiekowy 
system polityczny. W tej kwestii 
zauważył:

“Moskwa ogromna jeogra-

7  Tamże, s.. 15.
8  Maurycego…, op. cit., “Księga I. 

Teatr wojny. Ogólne widoki strate-
giczne”, s. 27.

ficznie, mniejsza od Pruss, Austr-
ji, Francji i Anglji we względzie 
bogactw i środków materjal-
nych, większa jest jednak od 
każdego z tych państw i poje-
dynczo i razem wziętych w sztu-
ce wykonywania takich nawet 
przedsięwzięć, które daleko 
przechodzą jej prawdziwą siłę. 
Gabinet petersburski od lat stu 
nie to czynił co mógł, ale to tyl-
ko co mu inni przez niebaczność 
czynić pozwolili. Jego przewagą 
była dotąd jego wola, po części 
przesąd Europy względem tego, 
co by w Moskwie narodem zwać 
wypadało. Nie rozległość jeogra-
ficzna, nie ludność, ale rząd stał 
się moskiewskim kolosem. Tylko 
dyspotyzm stanowi ogrom tego 
kraju. Prócz tej dziwnej, orygi-
nalnej instytucji wszystko jest 
słabe i małe w państwie caró-
w”.9

Zmiany na wschodzie Eu-
ropy, które należy rozumieć 
jako likwidację na jej obszarze 
rosyjskiego zaboru, są według 
Maurycego Mochnackiego ko-
nieczne, aby zmienić  “odwiecz-
ną duszę Rosji”10, jak i cele jej 
geopolityki, gdyż:  

“Jest to w rzeczy samej 
mocarstwo z dwóch tylko pier-
wiastków złożone: z siły fizycz-
nej, i z tego co sile ruch nadaje. 
Moskwa do zbytku rządzona, nie 
jest narodem, ale tylko krajem; 
nie spółecznością, ale narzę-
dziem. Wreszcie, do ryzykow-
nych przedsięwzięć pociągają 
albo wielkie bogactwa, albo tym 
przeciwne ostateczne ubóstwo. 
Mieszcząc Moskwę w drugiej 
kategoryi, nie masz nic trudne-
go dla carów północy. Byli oni 
dotąd korsarzami stałego tylko 
lądu Europy i Azyi, lecz żeby 
tego niestracić co nabyli, jeden 
z nich prędzej czy później zosta-
nie morskim rozbójnikiem”.11

Reasumując:
Analizując dziewiętnasto-

wieczną i dwudziestowiecz-
ną myśl polityczną polskich 
i zachodnich geopolityków 
u większości z nich zauważa 
się krytyczny stosunek wobec 
Rosji, którą uważają za państwo 
imperialne o odmiennym sys-
temie politycznym niż państwa 
zachodnioeuropejskie, zagraża-
jące bezpieczeństwu i stabiliza-

9  Maurycego …, op. cit., O charak-
terze …, op. cit., s. 378-379.

10  Por. M. Traczyk, op. cit., s. 153 i n.
11  Powstanie …, op. cit., “Księ-

ga I. Teatr …, op. cit., s. 27.

cji na kontynencie europejskim.
Do jednej z najbardziej kry-

tycznych analiz systemu poli-
tycznego Rosji można zaliczyć 
wręcz prognostyczne opraco-
wanie Władysława Gizberta-
Studnickiego (ur. w 1867 w Dy-
neburgu - zm. 1953 w Londynie), 
wydane w 1935 roku, pt. System 
Polityczny Europy a Polska, która 
to praca wywołała w 1936 kryty-
kę Wiaczesława Mołotowa, gdyż 
przewidywała przebieg drugiej 
wojny światowej, jak i po jej za-
kończeniu sytuację geopolitycz-
ną w Europie Środkowej, która 
stała się wkrótce Wschodnią. 

Brak zaufania do Rosji, uwa-
żanej przez nich za państwo 
imperialne, jak i trafność formu-
łowanych diagnoz o niezmien-
ności jej charakteru, potwier-
dzają aktualne wydarzenia, po 
krótkim epizodzie pierestrojki. 
Ponownie na początku XX wie-
ku odradza się imperialny kon-
tekst istnienia Rosji widoczny 
w powrocie do tradycyjnych 
dziedzin jej polityki, tj.: odbu-
dowy utraconej strefy wpły-
wów na wszystkich kierunkach 
geograficznych; ponownego 
tworzenia imperialnych planów 
przestrzennego oddziaływania 
dotyczących opanowania sieci 
transportowej surowców ener-
getycznych; używania jako for-
my nacisku politycznego regla-
mentowania dostaw ropy naf-
towej i gazu ziemnego; trakto-
wania imperialnej polityki Rosji 
jako zjawiska normalnego, a nie 
zła absolutnego, oznaczającego 
powrotu do mistycznej roli Mo-
skwy w świecie, jako “Trzeciego 
Rzymu”.

Idea Trzeciego Rzymu po-
jawia się na ziemiach ruskich 
właściwie z chwilą przyjęcia 
chrześcijaństwa i ma związek 
z innymi miastami: Kijowem, 
Nowogrodem czy Włodzimie-
rzem. Przedstawia ona Ruś jako 
„Ziemię Obiecaną” i „Nowe Je-
ruzalem”. Jak zauważa rosyjski 
teolog Anton Kartaszew, żaden 
inny lud chrześcijański nie od-
ważył się nazwać swojej ziemi 
świętą. Wyrażenie „Święta Ruś” 
weszło na Wschodzie do po-
wszechnego słownictwa.

Wiązana jest ona zazwyczaj 
ze stwierdzeniem mnicha Fi-
loteusza z Pskowa, który w XVI 
w. pisał do wielkiego księcia 
moskiewskiego Wasyla III: 
„Dwa Rzymy upadły, Trzeci stoi, 
Czwartego nie będzie, gdyż 
twoje królestwo chrześcijańskie 
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przez żadne inne nie zostanie 
zastąpione”. Słowa te należy in-
terpretować w sposób następu-
jący: Pierwszy Rzym upadł przez 
swoją herezję (czyli katolicyzm), 
Drugi Rzym - Konstantynopol 
upadł na skutek przyłączenia się 
do herezji w 1439 r., kiedy ce-
sarz oraz patriarcha bizantyjski 
podpisali na Soborze we Floren-
cji unię z Kościołem katolickim. 
W czternaście lat po tym wyda-
rzeniu Konstantynopol upadł 
pod naporem Turków Osmań-
skich. Trzecim Rzymem stała 
się Moskwa - jedyne na świecie 
państwo pielęgnujące prawdzi-
wą, nieskażoną herezjami wia-
rę. Pogląd ten stał się z czasem 
reprezentatywny dla rosyjskie-
go prawosławia. Sukcesję Rosji 

potwierdzać miało przejęcie 
od upadłego Konstantynopola 
herbu z dwugłowym orłem oraz 
ślub Iwana III Srogiego z brata-
nicą ostatniego cesarza bizan-
tyjskiego Zofią Paleolog. 

Po upadku komunizmu wie-
lu Rosjan próbowało na nowo 
określić swoją tożsamość, iden-
tyfikując się z dziedzictwem 
carskiej Rosji oraz odkrywając 
prawosławne korzenie. Sprzy-
jały temu władze Rosji, stopnio-
wo wprowadzając prawosławie 
w krąg państwowej ideologii, 
zachowując co prawda formalny 
dystans wobec wszystkich insty-
tucji wyznaniowych, podkreśla-
jąc jednocześnie, że prawosła-
wie jest czynnikiem najbardziej 
współtworzącym rosyjską świa-

domość narodową oraz kulturę. 
Z mesjanistycznej idei wy-

jątkowości „rosyjskiej prawo-
sławnej cywilizacji” wyrastała 
teza, że Rosja jest kanonicznym 
terytorium prawosławia, które 
broni silna władza świecka re-
alizująca ideę “Trzeciego Rzy-
mu” w świecie,  popieraną przez 
Cerkiew prawosławną, gdyż 
obszar Rosji jest jednocześnie 
obszarem prawosławia.

Historia, jak i sytuacja ak-
tualna wskazują, że myślenie 
mesjanistyczne, które tak głę-
boko zakorzeniło się w rosyj-
skiej duszy i tradycji religijnej, 
usprawiedliwia post-imperialną 
politykę Rosji, która realizuje 
świętą ideę “Trzeciego Rzymu”. 
Rosjanie są przekonani, że im-

perium rosyjskie powstało po-
przez dobrowolne wezwanie 
władzy, a państwa europejskie 
przez podboje. Wyższość swo-
istego systemu politycznego 
Rosji polega według nich na 
tym, że w przeciwieństwie do 
państw zachodnich, u podwalin 
których leżą przemoc, niewola, 
wrogość,  to podstawy “Impe-
rium Rosyjskiego” stworzyły do-
browolność, swoboda i spokój.

Pogląd ten podziela wielu 
Rosjan, którzy model i retorykę 
imperialną traktują jako sposób 
sprawowania władzy, nową 
ideę narodową określającą 
procedurę porozumienia mię-
dzy władzą a społeczeństwem, 
które przynajmniej w tej dzie-
dzinie odczuwa satysfakcję.

věra kopecká

12. dny pOeZIe v brOUMOvě
 

Ve dnech 21. – 23. 10. 2011 
se konaly v Broumově už 12. 
česko-polské dny poezie.

Na toto přátelské pracovní 
setkání přijelo ze 46 přihláše-
ných básníků a básnířek (23 
z Čech a 23 z Polska) 38 a to 
opět tak, že byla zachována ro-
vnováha.

Už od 9 do 10 hodin pro-
běhla na gymnáziu beseda se 
studenty, které se zúčastnila 
Anna Zalewská, členka Svazu 
polských spisovatelů z Pozna-
ně, Antoni Matuszkiewicz, pol-
ský autor žijící v Martínkovicích 
a Věra Kopecká, jako členka 
Obce spisovatelů a místopřed-
seda Střediska východoče-
ských spisovatelů. 

Od 11 hodin do 12 hodin 
se uskutečnilo setkání žáků 
základních škol z Broumova s 
účastníky Dnů poezie Annou 
Zalewskou, Antoni Matusz-
kiewiczem, Petrem Musílkem, 
členem Obce spisovatelů 
a Střediska východočeských 
spisovatelů a Věrou Kopeckou 
v Kreslírně klášterního gym-
názia. Pořadu se zúčastnilo asi 
60 žáků z devátých tříd. Kromě 
veršů vyslechli přítomní i za-
jímavé myšlenky o tom, že k 
poznání sebe je dobré pobývat 
v přírodě a rozmlouvat s ní a že 
toto poznání nám dává svobo-
du (A. Matuszkiewicz) i to, že 
tvůrčí činnost obohacuje náš 
život, dává mu něco navíc, co 

nemůžeme jinak získat, jak  na 
závěr doplnila jedna z vyuču-
jících.

Po třinácté hodině se začali 
scházet účastníci, letos někteří 
i v doprovodu svých protějšků.

Po přijetí a prezenci v míst-
nosti za Kreslírnou si mohli 
prohlédnout výstavu v muzeu 
a v klášterní zahradě. 

Autorské čtení zúčast-
něných bylo opět v Kreslírně, 
tentokrát pod názvem Na 
prahu podzimu, shodným s 
názvem letošního sborníku. 
Bohužel jako obvykle s ma-
lou účastí veřejnosti. Pořad 
navštívil a oficielně zahájil 12. 
Dny poezie starosta Broumova 
pan Milan Kotrnec. Jak patří k 
tradici těchto Dnů přítomní 
autoři obdrželi sborník z prací 
zúčastněných, který bylo mo-
žno si též zakoupit a bude do-
stupný v knihovnách. 

Další program se odehrával 
v prostorách klubovny Aero-
klubu Broumov na letišti. Po 
večeři byla první dílna pod 
vedením Jaroslava Schnercha, 
člena Obce spisovatelů z Prahy 
– individuální tvorba na téma 
čas a překlad vzniklých textů v 
česko-polských dvojicích.

Sobotní dopolední dílny 
byly věnovány interpretaci po-
ezie a tvorbě pro náctileté. K 
druhému tématu se rozvinula 

bohatá diskuse. Závěrem z ní je 
záměr vydat knížku poezie pro 
tuto věkovou skupinu na níž 
se budou podílet jak přítom-
ní autoři tak autoři náctiletí, 
kteří píší dobrou poezii a jsou 
úspěšní v soutěžích.

Sobotní odpoledne větši-
na zúčastněných trávila v Bro-
umově, aby mohla o osmnácté 
navštívit koncert ukrajinského 
klavíristy Vladimíra Župana. 
Byl velkým obohacením a pro 
mnohé určitě i inspirací.

Večerní program byl věno-
ván poezii zpívané, za akti-
vního přispění hosta Staszka 
Sauć z Wałbrzycha,, zpěváka 
a kytaristy, ale i přítomných 
básníků.

V neděli bylo setkání zako-
nčeno a básníci se rozjeli do 
svých domovů.

12. Dny poezie  se konaly za 
finanční podpory města Bro-
umov a za přispění Agentury 
pro rozvoj Broumovska, která 
poskytla sál pro oba pořady 
a také díky Aeroklubu Bro-
umov, v jehož prostorách se 
konala pracovní část setkání. 
Byly součástí Uměleckého ma-
ratónu Střediska východoče-
ských spisovatelů.

Na jejich příjemné atmos-
féře a přátelském ovzduší mají 
svůj díl všichni zúčastnění au-
toři.



16  Ziemia Kłodzka nr 209

Maciej Szymczyk

Młyn papIernICZy W dUSZnIkaCH ZdrOJU  
pOMnIkIeM HISTOrII

 

20 września 2011 r. Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski podpi-
sał rozporządzenie w sprawie 
uznania za pomnik historii 
młyna papierniczego w Dusz-
nikach-Zdroju. Tym samym 
siedziba Muzeum Papiernictwa 
formalnie znalazła się w ścisłym 
gronie ok. 50 najcenniejszych 
zabytków w Polsce. Rozporzą-
dzenie weszło w życie 12 paź-

dziernika z chwilą publikacji 
w Dzienniku Ustaw nr 217 po-
zycja 1282.

Pomnik Historii to najwyż-
sza forma ochrony zabytków 
w Polsce. Mianem tym określa 
się zabytek o szczególnym zna-
czeniu dla kultury narodowej. 
Rangę Pomnika Historii pod-
kreśla fakt, że jest on ustana-
wiany przez Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej specjalnym 

rozporządzeniem. Wydarzenie 
to poprzedza długotrwała pro-
cedura, w którą zaangażowane 
są liczne instytucje i urzędy 
(m.in. Kancelaria Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego).

Decyzja Prezydenta Rzeczy-
pospolitej wieńczy kilkuletnie 
starania Muzeum Papiernictwa 
o podniesienie rangi historycz-
nego młyna papierniczego, 
który jest jednym z nielicznych 
obiektów poprzemysłowych 
z XVII wieku w skali świata za-
chowanych w tak dobrym sta-
nie. Papiernia będąc dziełem 
niemieckich papierników, swój 
obecny stan zawdzięcza dbało-
ści polskich muzealników. Hi-
storyczny młyn jest wymienia-
ny wśród najciekawszych pod 
względem architektonicznym 
obiektów poprzemysłowych 
w Europie, co czyni go ważnym 

elementem światowego dzie-
dzictwa kultury oraz znaczącą 
atrakcją turystyczną. 

Niegdyś młyn odgrywał 
istotną rolę kulturotwórczą; 
arkusze z Dusznik wykorzysty-
wano do drukowania książek 
i sporządzania dokumentów. 
Na powstające tu papiery 
uczeni przelewali swą wiedzę, 
a artyści tworzyli na nich licz-
ne dzieła. Dziś na arkuszach 
z dusznickiego młyna powstają 
okolicznościowe pisma, dyplo-
my, papeterie oraz pamiątki 
świadczące o papierniczych tra-
dycjach Dusznik-Zdroju i boga-
tego niegdyś w młyny papier-
nicze Dolnego Śląska. Ponadto 
historyczny obiekt tętni życiem 
kulturalnym (prezentowane są 
tu liczne wystawy oraz odby-
wają się festyny, koncerty i pre-
lekcje). Każdego roku z oferty 
kulturalnej muzeum korzysta 
ok. 65 tys. osób.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-zdroju

Młyn Papierniczy

Warsztaty produkcji 
papieru dla dzieci
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Maciej Szymczyk

papIerMüHle In bad reInerZ WUrde  
ZUM GeSCHICHTSdenkMal
 

Prezident Polské republiky 
BronisławKomorowski pode-
psal 20. září 2011 nařízení, na 
jehož základě byl papírenský 
mlýn v Dusznikách-Zdroji vyh-
lášený za historickou památku. 
Tímto se sídlo Muzea papíren-
ství formálně nalezlo v úzkém 
výběru přibližně 50 nejcen-
nějších památek v Polsku.

Nařízení vešlo v platnost 
dne 12. října, kdy bylo zveřej-
něno v Deníku ústav čís. 217, 
pozice 1282.

Pomník historie je v Pol-
sku nejvyšší formou ochrany 
památek. Tento název obdrží 
památka, která má zvláštní 

význam pro národní kulturu. 
Význam uznání památky za 
Pomník historie je zdůrazněný 
tím, že Pomníkem historie se 
stává na základě zvláštního na-
řízení prezidenta Polské repu-
bliky. Této události předchází 
dlouhá procedura, do které 
jsou zaangažované mnohé in-
stituce a úřady (také Kancelář 
prezidenta Polské republiky 
a Ministerstvo kultury a národ-
ního dědictví).

Rozhodnutí prezidenta 
Polské republiky je výsledkem 
mnohaletého působení Muzea 
papírenství a zvýšení význa-
mu historického papírenského 

mlýna, který jako jeden z mála 
průmyslových objektů XVII. 
století na světě, se nachází 
v zachovalém stavu. Papírna 
je dílem německých papírníků 
a svůj současný stav vděčí péči 
polských muzejníků. Historic-
ký mlýn je uváděný mezi nej-
cennějšími architektonickými 
průmyslovými objekty v Evro-
pě a tímto se zařazuje mezi 
důležité elementy světového 
kulturního dědictví a význam-
né turistické zajímavosti.

Mlýn původně odehrával 
důležitou kuturní roli. Archy 
z Duszniků byly používané 
k výrobě knih a dokumentů. Na 

papíře, který zde vnikal, si vědci 
zapisovali své myšlenky a uměl-
ci na nich tvořili mnohá díla. 
Dnes na arších z dusznického 
mlýna vznikají dokumenty ke 
slavnostním příležitostem, di-
plomy, dopisní papír a památ-
ky, které svědčí o papírenských 
tradicích Duszníka-Zdroje a tra-
dicích Dolního Slezska, kde se 
původně nacházelo mnoho 
papírenských mlýnů. V histo-
rickém objektu probíhá mnoho 
kulturních událostí (probíhá 
zde mnoho výstav, slavností, 
koncertů a přednášek). Kulturní 
nabídku muzea každého roku 
vužívá asi 65 tisíc návštěvníků.

Am 20. September 2011 
hat Bronisław Komorowski, der 
polnische Staatspräsident, eine 
Verordnung unterzeichnet, 
in der die Papiermühle in Bad 
Reinerz als Geschichtsdenkmal 
anerkannt wird. Der Sitz des 
Papiermuseums zählt somit 
zu den etwa 50 wertvollsten 
Denkmälern in Polen. Die Ve-
rordnung trat am 12. Oktober 
mit der Bekanntmachung im 
polnischen Bundesgesetzblatt 
Nr. 217 Position 1282 in Kraft.

Geschichtsdenkmal ist die 
höchste Form des Denkmal-
schutzes in Polen. Mit diesem 
Titel werden Denkmäler mit 
einer besonderen Bedeutung 
für die nationale Kultur bez-
eichnet. Den Rang eines Ge-
schichtsdenkmals unterstre-

icht die Tatsache, dass dieser 
Titel von dem polnischen Sta-
atspräsidenten in einer geson-
derten Verordnung verliehen 
wird. Dieses Ereignis geht aus 
einem langen Verfahren he-
rvor, an dem zahlreiche Institu-
tionen und Behörden beteiligt 
sind (u. a. Präsidentenkanzlei 
und Ministerium für Kultur und 
Nationalerbe).

Der Beschluss des polni-
schen Staatspräsidenten krönt 
die langjährigen Bemühungen 
des Papiermuseums um die 
Aufstufung der historischen Pa-
piermühle, die zu den wenigen 
nachindustriellen Objekten 
aus dem 17. Jh. weltweit ge-
hört, die in einem so guten Zu-
stand erhalten geblieben sind. 
Die Papiermühle ist ein Werk 

deutscher Papiermacher, den 
heutigen Zustand verdankt sie 
jedoch der Sorgfalt der polni-
schen Museumsaussteller. Die 
historische Papiermühle wird 
als eines der interessantesten 
architektonischen Objekte der 
nachindustriellen Zeit in Euro-
pa genannt. Dies macht die Pa-
piermühle zu einem wichtigen 
Element des Weltkulturerbes 
und einer bedeutenden touri-
stischen Attraktion. 

Einst erfüllte die Papier-
mühle eine wichtige kultur-
bildende Rolle; die Reinerzer 
Papierbögen wurden zum 
Drucken von Büchern und zur 
Erstellung von Dokumenten 
verwendet. Auf dem hier her-
gestellten Papier haben die 
Gelehrten ihr Wissen festgehal-

ten und die Künstler ihre zahl-
reichen Kunstwerke verewigt. 
Heute werden auf dem Papier 
aus der Reinerzer Papiermühle 
Jubileumsausgaben, Diplome, 
dekoratives Briefpapier und 
Andenken hergestellt, die von 
der Reinerzer Papiertradition 
zeugen und an die Zeit in Nie-
derschlesien erinnern, in der 
einst zahlreiche Papiermühlen 
vorhanden waren. In der histo-
rischen Anlage pulsiert darüber 
hinaus das kulturelle Leben 
(hier werden zahlreiche Aus-
stellungen präsentiert sowie 
Feste, Konzerte und Vorträge 
abgehalten). Das kulturelle An-
gebot des Museums wird Jahr 
für Jahr von ca. 65.000 Men-
schen in Anspruch genom-
men.
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Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach Zdroju mieści 
się w jedynym zachowanym 
w Polsce młynie papierniczym, 
którego powstanie datuje się 
na rok 1605. Unikatowa papier-
nia tworzy bezcenny w skali 
Europy zabytek techniki, który 
decyzją Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej w 2011 roku 
uzyskał status pomnika historii. 
Dzięki temu siedziba muzeum 
została zaliczona do grupy naj-
cenniejszych zabytków, mają-
cych szczególne znaczenie dla 
kultury naszego kraju.

Tradycje czerpania papieru 
w Dusznikach sięgają XVI stule-
cia; pierwsza wzmianka o tutej-
szej papierni pochodzi z 1562 r., 
a dotyczy sprzedaży udziałów 

w czerpalni przez Ambrożego 
Teppera Mikołajowi Kretschme-
rowi. Pierwsza papiernia uległa 
zniszczeniu podczas powodzi 
w 1601 r. Młyn odbudowano 
i czerpanie papieru wznowiono 
w 1605 r.

Dla zwiedzających mu-
zeum otwarto w 1968 r., a po 
trzech latach wprowadzono 
pokazową produkcję papieru 
wg historycznej techniki. Czer-
palnia prędko stała się atrakcją 
przyciągającą każdego roku 
dziesiątki tysięcy turystów.

Muzeum zgromadziło wiele 
cennych zabytków związanych 
z papiernictwem, drukarstwem 
oraz miejscowością Duszniki-
Zdrój.  Są to m.in.:
- kolekcja zabytkowych sit pa-

pierniczych i papierów z fili-
granami,

- dawne maszyny wykorzysty-
wane w papiernictwie i dru-
karstwie,

- jedna z najcenniejszych w Eu-
ropie kolekcja przyrządów 
do badania właściwości pa-
pieru,

- zbiór historycznych paszpor-
tów.

Muzealne wystawy pre-
zentują historię papiernictwa, 
technologię przemysłu papier-
niczego w XIX-XX w. oraz dzieje 
drukarstwa. Można tu obejrzeć, 
jak w przeszłości wytwarzano 
papier. Powstające wg dawnej 
techniki arkusze nadają się do 
pisania i drukowania (powstają 
na nich wydawnictwa okolicz-

nościowe, dyplomy, zaprosze-
nia, wizytówki a nawet książki 
bibliofilskie). 

Każdy zwiedzający może 
wziąć udział w warsztatach 
czerpania papieru, a wyprodu-
kowane przez siebie arkusze 
otrzymuje na pamiątkę pobytu 
w muzeum. 

Dzięki unikatowej archi-
tekturze papierni, ciekawym 
ekspozycjom oraz pokazowej 
produkcji papieru, dusznickie 
muzeum zaliczane jest do naj-
większych atrakcji turystycz-
nych, które zwiedzając Polskę 
warto zobaczyć.

papiernia położona jest 
przy międzynarodowej trasie 
e-67
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Muzeum papírenství v Dusz-
nikách Zdroji se nachází v jedi-
ném zachovalém papírenském 
mlýně v Polsku, který pochází 
z roku 1605. Unikátní papírna je 
vzácnou historickou památkou 
na evropské úrovni, která na 
základě rozhodnutí preziden-
ta Polské republiky obdržela 
v roce 2011 status Pomníku hi-
storie. Díky tomu sídlo muzea 
patří mezi nejcennější památky, 
jenž mají zvláště význam v kul-
tuře naší země.

Tradice ruční výroba papíru 
v Dusznikách pochází z XVI. 
století. První zmínka o místní 
papírně pochází z roku 1562 
a týká se podílů v papírně, kte-

ré Ambroży Tepperem prodával 
Mikołajovi Kretschmerovi. První 
papírna byla úplně zničena 
během povodně v roce 1601. 
Mlým byl obnovený a výroba 
papíru byla znovu zahájena 
v roce 1605.

Muzeum bylo pro 
návštěvníky otevřeno v roce 
1968 a po třech letech byla 
zavedena ukázková výroba 
papíru historickou technikou. 
Ruční výroba papíru se sta-
la zajímavostí, která každého 
roku přitahuje desítky tisíc tu-
ristů.

Muzeum shromáždilo mno-
ho cenných památek souvi-
sejících s papírenstvím, tiska-

řstvím a obcí Duszniki-Zdrój. 
Zvláště takové jak:
- sbírka historických papíren-

ských sít a papíru z vodoti-
skem,

- stará zařízení používaná v pa-
pírenství a tiskárenství,

- sbírka přístrojů pro zjišťo-
vaní vlastností papíru, která 
je jednou z nejcennějších 
v Evropě,

sbírka historických pasů.
Muzejní výstavy ukazují hi-

storii papírenství, technologii 
papírenského průmyslu XIX.-
XX. století a historii tiskárenství. 
K vidění je také ukázka výroby 
papíru jak probíhala v minulo-
sti. Archy, které jsou vyráběné 

podle dávné techniky, je mo-
žné použít ke psaní a tisku (jsou 
vyráběné ke slavnostním příle-
žitostem, k tištění diplomů, po-
zvánek, vizitek a dokonce pro 
bibliofilské knihy).

Každý návštěvník se může 
zůčastnit kurzu ruční výroby 
papíru a archy vlastní výro-
by obdrží jako památku na 
návštěvu v muzeu.

Unikátní architektura papír-
ny, zajímavé expozice a ukáz-
ková výroba papíru řadí dusz-
nické muzeum mezi největší 
turistické zajímavosti, které při 
návštěvě Polska stojí za vidění.

papírna se nachází u me-
zinárodní silnice e-67.    

Das Papiermuseum in Bad 
Reinerz befindet sich in der 
Papiermühle, die als einzige in 
Polen erhalten blieb, und auf 
1605 datiert wird. Die einmali-
ge Papiermühle stellt europa-
weit ein wertvolles technisches 
Denkmal dar, das durch den Be-
schluss des Staatspräsidenten 
von Polen im Jahre 2011 den 
Status des Geschichtsdenk-
mals erhielt. Die Papiermühle 
zählt somit zu den wertvollsten 
Denkmälern, die eine beson-
dere Bedeutung für die Kultur 
unseres Landes haben.

Die Tradition des Papier-
schöpfens reicht in Reinerz bis 
in das 16. Jh. zurück. Die erste 
Erwähnung über diese Papier-
mühle stammt aus dem Jahre 
1562 und bezieht sich auf den 
Verkauf der Anteile an der Pa-
pierschöpfanlage von Ambro-
sius Tepper an Nicolaus Kret-
schmer. Die erste Papiermühle 
wurde während des Hochwas-
sers im Jahre 1601 zerstört. Der 
Wiederaufbau der Papiermüh-
le fand im Jahre 1605 statt und 

man begann wieder mit dem 
Schöpfen des Papiers.

Für die Besucher wurde das 
Papiermuseum im Jahre 1968 
eröffnet und nach drei Jahren 
führte man die Vorführungen 
der Papierproduktion unter 
Anwendung von historischen 
Techniken ein. Die Papierschöp-
fanlage wurde sehr schnell zu 
einer Attraktion, die Jahr für Jahr 
für Zehntausende von Touristen 
zu einem Reiseziel wird.

Das Museum sammelte 
viele wertvolle Antiquitäten 
im Zusammenhang mit der 
Papierherstellung, Druckindu-
strie und dem Ort Bad Reinerz 
an. Dazu gehören u. a.:
-  Sammlung an historischen 

Papiersieben und Papier-
bögen mit Wasserzeichen;

-  alte Maschinen, die zur Her-
stellung und zum Bedrucken 
von Papier verwendet wur-
den;

-  eine der wertvollsten Samm-
lungen Europas von Geräten 
zur Untersuchung der Eigen-
schaften des Papiers;

- Sammlung an historischen 
Reisepässen.

Die musealen Ausstellun-
gen präsentieren die Geschich-
te der Papierherstellung, die 
Technologie der Papierindu-
strie im 19. und 20. Jh. sowie 
die Geschichte der Druckindu-
strie. Hier kann man sehen, wie 
das Papier in der Vergangenhe-
it hergestellt wurde. Die nach 
alten Techniken hergestellten 
Papierbögen eignen sich zum 
Schreiben und Drucken (sie 
eignen sich für den Druck von 
Jubiläumsausgaben, Diplo-
men, Einladungen, Visiten-
karten und sogar bibliophilen 
Publikationen).

Jeder Besucher kann an 
Workshops zum Thema Pa-
pierschöpfen teilnehmen. Die 
eigenhändig hergestellten 
Papierbögen werden den Teil-
nehmern als Andenken an den 
Besuch im Museum ausgehän-
digt.

Das Reinerzer Papiermu-
seum zählt dank der einzi-
gartigen Architektur der Pa-

piermühle, den interessanten 
Expositionen und den Vorfüh-
rungen zum Thema Papierpro-
duktion zu den größten touri-
stischen Attraktionen, die bei 
einem Besuch in Polen sehen-
swert sind.

die papiermühle liegt an 
der internationalen Straße 
e-67.
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kłOdZCy STUdenCI na krÓleWSkIM  
ŚląSkIM UnIWerSyTeCIe Fryderyka WIlHelMa 
We WrOCłaWIU W laTaCH 1880-1918
 

Kłodzka młodzież, która 
ukończyła gimnazjum i uzy-
skała świadectwa dojrzałości 
z pozytywnymi ocenami, wy-
bierała zdecydowanie najczę-
ściej Uniwersytet Wrocławski, 
leżący na wschodnich peryfe-
riach państwa pruskiego. Uni-
wersytet miał charakter śląskiej 
uczelni prowincjonalnej. Do jej  
ukształtowania przyczynił się  
także fakt, że na tej uczelni stu-
diowała w ogromnej przewa-
dze młodzież z rodzin  średnio-
zamożnych i biednych. W po-
łowie XIX w. ¾ studiujących  
na Uniwersytecie pochodziła 
ze Śląska, a głównie z samego 
Wrocławia1. Reszta zaś wywo-
dziła się z Wielkopolski, Pomo-
rza, Prus  Wschodnich i właści-
wych, ale i zdarzali się studenci 
zagraniczni, jak np. z Anglii, 
Austrii (a w jej ramach Bukowi-
ny, Chorwacji, Galicji, Siedmio-
grodu i Węgier), Japonii, Turcji, 
Rosji (tu w dużej części doty-
czyło to Polaków z terenów 
ówczesnego zaboru rosyjskie-
go), Serbii oraz ze Szwajcarii, 
Szwecji, nawet spoza  Atlanty-
ku – z Kanady i USA. Jako osoby 
pochodzące z Kłodzka pojawiło 
się kilku studentów, a niekiedy 
doktorantów, o polsko brzmią-
cych nazwiskach (Dzialoszyn-
ski/Działoszyński, Kubitzky/
Kubicki, Kuntnawitz/Kątno-
wicz, May/Maj i Maychrzak/
Majchrzak). Dla Polaków z Wiel-
kopolski wystarczającą zachętą 
mogła być przyjazna Polakom 
atmosfera gimnazjum w Kłodz-
ku, w którym w 1. połowie XX w. 
zatrudnionych było 12 polskich 
nauczycieli2. Wśród  studentów 
przeważali  natomiast ewange-
licy. Z punktu widzenia wyzna-
niowego, w  mniejszości wystę-
powali po nich katolicy i nie-
wielka ilość żydów. Prawie bez 
zmian  proporcje te  utrzymały 
się do końca XIX w. Do najwięk-
szych liczebnie wydziałów na-
leżał Wydział Teologii Ewange-
lickiej do lat trzydziestych XIX 
w., szczególnie na ziemi kłodz-

kiej o silnych tradycjach pro-
testantyzmu, jednak w latach 
późniejszych  sytuacja zmie-
niała się na korzyść Wydziału 
Teologii Katolickiej. Po zbu-
dowaniu w latach 1838-1839 
szkoły ewangelickiej zaczęła 
w niej funcjonować międzywy-
znaniowa szkoła garnizonowa, 
w której liczba uczniów wzrosła 
wtedy z 200 do 275 uczniów, 
zaś przy ul. Czeskiej działała 
Ewangelicka Wyższa Szkoła dla 
Dziewcząt3. Królewskie Gimna-
zjum Katolickie z Konwiktem 
(dawnym Kolegium Jezuickim 
na rogu ob. ul. Ignacego Łu-
kasiewicza, barokowy gmach 
obecnego liceum przy ul. Woj-
ska Polskiego, róg ul. Kościelnej 
9-10)4, dwie prywatne wyższe 
szkoły wyznaniowe dla dziew-
cząt (jedna katolicka i jedna 
ewangelicka), Kupiecka Szkoła 
Kształcenia Ustawicznego i Zi-
mowa Szkoła Rolnicza uzupeł-
niają obraz bazy oświatowej 
ówczesnego Kłodzka5.

Na przełomie XIX i XX w. 
Kłodzko przeżywało dynamicz-
ne zmiany demograficzne, 
gdyż przez 34 lata znacznie, bo 
o 6 690 osób, zwiększyła się licz-
ba mieszkańców tego miasta: 
1880 – 13 269, 1890 – 13 501, 
1905 – 14 918, 1910 – 17 121, 
1914 – 19 959 mieszkańców6. 
W systemie oświatowym zaś 
szkoły niezmiennie posiadały 
charakter wyznaniowy, dzieląc 
się na ewangelickie i katolickie. 
Wynikało to z tego, że ludność 
Kłodzka i okolicy ograniczała 
się do zaspakajania potrzeb 
kultu religijnego w kilku świą-
tyniach ewangelickich, katolic-
kich i synagodze, a znadujące 
się w mieście małe drukarnie 
drukowały poza tym kościelne 
książki i kalendarze. Czytania, 
pisania i liczenia nauczały prze-
pełnione szkoły ludowe. Pojawi-
ła się w związku z tym częstsza 
rekrutacja kandydatów również 
z miejscowości poza Kłodzkiem. 
Listopad 1897 r. przyniósł prze-
niesienie do Kłodzka, założonej 

o trzy lata wcześniej, Zimowej 
Szkoły Rolniczej z Bystrzycy 
Kłodzkiej. Miejska Szkoła Pod-
stawowa w Kłodzku z biegiem 
lat okazała się za ciasna dla cią-
gle rosnącej liczby uczniów do 
tego stopnia, że w 1912 r. w jed-
nym budynku wiedzę zdobywa-
ło aż 537 uczniów. Jednak 13 V 
1912 r. zdecydowano o zacią-
gnięciu pożyczki w wysokości 
460 000 marek z kasy prowincji 
na budowę nowej szkoły, którą 
uroczyście oddano do użytku 
12 I 1915 r. Miała ona 14 klas – 
po 7 dla dziewcząt i chłopców. 
W czerwcu 1914 r. dawnemu 
sierocińcowi nadano status li-
ceum7.       

Źródła: M. J. Battek, J. 
Szczepankiewicz-Battek, Słow-
nik nazewnictwa krajoznaw-
czego polsko-niemiecki i nie-
miecko-polski: Śląsk, Pomorze 
Zachodnie, Ziemia Lubuska, 
Warmia i Mazury, wyd. 7 popr., 
Wrocław 2007 (dalej: Battek); T. 
Kruszewski, Niemiecko-polski 
spis ulic, placów i mostów Wro-
cławia 1873-1997. [Z serii:] Acta 
Universitatis Wratislaviensis, nr 
1429, wyd. 2 popr. i uzup., Wro-
cław 1997 (dalej: Kruszewski); 
S. Rospond, Słownik nazw geo-
graficznych Polski zachodniej 
i północnej według uchwał Ko-
misji Ustalania Nazw Miejsco-
wych pod przewodnictwem 
Stanisława Srokowskiego, cz. 
2: Niemiecko-polska. Uzupeł-
nienia, Wrocław 1951 (dalej: 
Rospond); Personal-Bestand 
der Königlichen Universität zu 
Breslau, R. 27: 1880, nr 102-R. 
65: 1918 (dalej: PB); Wrocław, 
plan miasta, wyd. 2, Wrocław 
1981 (dalej: WPM).

podziękowanie: W tym 
miejscu autorzy pragną podzię-
kować Archiwum Uniwersytetu 
Wrocławskiego, a zwłaszcza 
dyrektorowi tej placówki Pani 
dr Teresie Suleji, za udostępnie-
nie materiałów źródłowych do-
tyczących danych osobowych 
studentów i pracowników 
uczelni.

Zasady opracowania.
Podstawą materiałową 

w opracowaniu poświęconym 
obecności studentów z Kłodzka 
na Uniwersytecie Wrocławskim 
na przełomie XIX i XX stulecia 
były, drukowane co semestr, 
„Składy osobowe Królewskiego 
Uniwersytetu we Wrocławiu”, 
w ich części B zatytułowanej 
„Wykaz studiujących” (Verzeich-
niß der Studirenden [lub potem 
w wersji uwspółczesnionej: 
Studierenden]). Zdarzało się też 
i tak, że wykłady odwiedzali słu-
chacze gościnni, których rów-
nież jako wolnych słuchaczy 
odnotowywano w wykazach 
(Verzeichnis der Gastzuhörer). 
Nazwiska dwóch studentów, 
a potem doktorantów udało się 
ustalić tylko w oparciu o kolek-
cję, zazwyczaj czterostronico-
wych, ulotek zapowiadających 
obronę prac doktorskich. O ile 
polskiej nazwy miasta Wrocła-
wia używano w minionych wie-
kach, o tyle historyczna nazwa 
miasta Glatz czy wcześniej Glaz 
pozostawałaby jedyną zgod-
ną chronologicznie, a tylko 
umownie i dla lepszej orien-
tacji da się zastąpić, używaną 
w XIX w. nazwą polską Kłodz-
ko, Kładsko, Kładzko, Kladzko, 
znaną ze   średniowiecznych 
dokumentów, wydawanych tu 
wcześniej polskich staroduków 
czy XIX-wiecznych wydaw-
nictw leksykograficznych jako 
Kłodzko (1883)8 W układzie ta-
belarycznym obejmowały one 
najistotniejsze, aktualne dane 
o studentach uczelni: nazwisko, 
imię, zapis na semestr zimowy 
lub letni danego roku kalenda-
rzowego, miejsce stałego za-
mieszkania, kierunek studiów 
oraz adres zajmowanej stancji 
we Wrocławiu z uwzględnie-
niem ulicy i numeru domu, 
a czasami nawet piętra, ozna-
czanego cyframi rzymskimi. Dla 
lepszej orientacji w topografii 
miasta autorzy każdorazowo – 
w porządku alfabetycznym ak-
tualnych polskich nazw topo-
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graficznych Wrocławia -  poda-
wali w nawiasie kwadratowym 
obecną nazwę ulicy, placu lub 
alei, przy których znajdowały 
się stancje studentów z przeło-
mu XIX i XX wieku. Dawało to 
szansę zidentyfikowania bu-
dynków zajmowanych przez 
przyjezdnych studentów. Do-
kładny przegląd zawartych 
tam danych pozwala ze skła-
dów osobowych uczelni  na 
określenie liczby 85 studentów 
pochodzących w oznaczonym 
w tytule okresie z dzisiejszego 
Kłodzka. Autorzy kwalifikowali 
ich nie tylko przez fakt urodze-
nia w Kłodzku, ale potwierdzo-
ny okres zamieszkiwania w tym 
mieście przed podjęciem stu-
diów we Wrocławiu. W trakcie 
bardziej szczegółowych badań 
wyeliminowano 4 osoby jako 
nie spełniające tych kryteriów: 
Johannes Hirschfelder (uro-
dzony we Wrocławiu, gdzie po-
czątkowo uczęszczał do gimna-
zjum i maturzysta gimnazjum 
w Jaworze), Franz J. Huth (uro-
dzony w Agram w Chorwacji 
i maturzysta Wyższej Szkoły 
Technicznej w Grazu, a przed 
studiami we Wrocławiu student 
Politechniki Zurychskiej), Karl 
Jaschke z Łambinowic i pozna-
nianin Hugo Jüttner. Kłodzko  
nie miało szkół wyższych, lecz 
znajdowały się w niej szkoły 
podstawowe (elementarne dla 
ewangeliów i katolików), gim-
nazjum oraz szkoły zawodowe. 
W większości kłodczanie, jak 
i mieszkańcy innych miejsco-
wości ziemi kłodzkiej (np. Bar-
da, Bystrzycy Kłodzkiej, Doliny, 
Dolska, Domaszkowa lub Dzi-
kowca (Ebersdorf lub Ebersdorf 
bei Neurode), Dusznik Zdroju, 
Gorzuchowa, Goszyc, Jaszko-
wej Górnej, Jugowa, Krzyża-
nowa, Lądka Zdroju, Lewina 
Kłodzkiego, Łężyc, Międzyle-
sia, Młotów, Mostowic, Nowej 
Rudy, Nowej Wsi Kłodzkiej, 
Ołdrzychowic Kłodzkich, Pisar, 
Pławnicy, Podzamku, Radko-
wa, Różanki, Słupca, Sokolca, 
Szczytnej, Tłumaczowa, Ustro-
nia, Wilczy i Włodowic), posia-
dający aspiracje akademickie, 
ukończyli którąś z miejscowych 
szkół średnich w Kłodzku. Z racji 
tego, że na przełomie XIX i XX w. 
znacznie przeważali liczebnie 
ewangelicy, co dystansowało 
i wyznawców religii mojżeszo-
wej. Przebieg studiów, a także 
dalsze losy tych absolwentów 
wymagały już bardziej rozległej 

kwerendy, nie tylko w śląskich 
publikacjach regionalnych, ale 
i w zasobie archiwalnym. Mia-
ło to ukazać rolę wrocławskiej 
uczelni w regionie z punktu 
widzenia tworzenia elit poli-
tycznych, ewangelickich i kato-
lickich środowisk kościelnych, 
naukowych, oświatowych, 
administracyjnych, sądowni-
czych, lekarskich i kulturalnych 
oraz w umacnianiu więzi spo-
łecznych w regionie Dolnego 
Śląska.  Poza tym wziąć należy 
pod uwagę dość szczególny 
okres przełomu wieków – XIX 
i XX, kiedy owi studenci wkra-
czali w dobę galopującego po-
stępu technicznego, nowych 
technik badawczych i zgoła 
odmiennych podejść filozoficz-
nych. 

Sylwetki profesorów 
i wydziałów uczelni.
Wydział Medyczny we Wro-

cławiu tworzono w XIX w. Od 
początku swego istnienia miał 
pięć katedr: Anatomii, Fizjolo-
gii, Medycyny Wewnętrznej, 
Położnictwa i Chirurgii.  Wśród 
profesorów  ówcześnie działa-
jących na szczególne wyróżnie-
nie  zasługują: Ferdinand Julius 
Cohn (1828-1898) prof.  zw.  bo-
taniki i bakteriologii; Rudolph 
Peter Heidenhaim (1834-1897), 
prof. zw. fizjologii; Friedrich 
Teodor Frerichs (1819-1885), 
prof. zw. chorób wewnętrz-
nych; Albrecht Theodor Mid-
deldorpff (1824-1868), prof. zw. 
chirurgii; Jan Mikulicz-Radecki 
(1850-1905), prof. zw. chirur-
gii; Albert Neisser (1855-1916), 
prof. zw. chorób skórnych i we-
nerycznych; Adolph Wilhelm 
Otto (1786-1845), prof. zw. 
anatomii opisowej; Jan Ewan-
gelista Purkynie (1787-1869), 
prof. zw. fizjologii; Carl Wernic-
ke (1848-1904), prof. zw. neuro-
logii i psychiatrii, a także Alois 
Alzheimer (1864-1915), prof. 
zw. neurologii i psychiatrii. Do 
Wrocławia z Getyngi przybył 
prof. Emil Ponfick (1844-1913), 
który objął kierownictwo In-
stytutu Anatomii Patologicznej 
i prosektorium, które należało  
do Szpitala Wszystkich Świę-
tych, a za czasów sprawowania 
przez niego tej funkcji Insty-
tut otrzymał nową siedzibę 
w kompleksie budynków Wy-
działu Medycznego. Promotor 
i recenzent wielu prac doktor-
skich, Paul Ehrlich, wynalazł 
pierwszy skuteczny środek 

chemiczny przeciw kile, tzw. 
salwarsan i stosowal go w swo-
jej klinice. Pracował nad tym ze 
wspomnianym Albertem Neis-
serem, który okazał się odkryw-
cą gonokoki rzeżączki w 1878 r. 
Bakterię tę nazwano na całym 
świecie Neisseria gonorrhoae. 
Ten badacz zajmował się też 
gruźlicą skóry i jej leczeniem 
i ponadto zapoczątkował ba-
dania nad trądem. Za czasów 
Neissera wybudowano nową 
siedzibę dla Kliniki Dermato-
logii i Chorób Wenerycznych, 
a jej oficjlane otwarcie nastąpi-
ło w sierpniu 1892 r.

Na Wydziale Teologii Ka-
tolickiej do najwybitniejszych 
wykładowców należeli: Hugo 
Laemmer, który wykładał do-
gmatykę i historię Kościoła; 
Max Sdralek wykładał historię 
ogólną Kościoła; prof. Probst 
zajmował się najstarszą histo-
rią chrześcijaństwa; honorowy 
prof. Josef Jungnitz specjali-
zował się w dziejach diecezji 
wrocławskiej, a historyk Franz 
Xaver Seppelt był badaczem 
historii Kościoła. Specjalnością 
Gustava Friedricha z Wydzia-
łu Teologii Ewangelickiej była 
teologia systematyczna, Franz 
Steinmeiner wykładał egzege-
zę nowotestamentalną, a po-
wodzeniem cieszyły się wykła-
dy Juliusa Köstlina na temat 
„Nowego Testamentu”.

Na Wydziale Prawa Karl Au-
gust Unterholzner zajmował 
się prawem rzymskim; Georg 
Philipp Eduard Huschke był 
znawcą prawa rzymskiego; 
Ludwik Anton Gitzler – pra-
wa rzymskiego i pruskiego; 
Theodor Mommsen zajmował 
się prawem rzymskim i histo-
rią Rzymu; Robert Wilhelm 
Göppert – prawem rzymskim 
i pruskim; Józef Zielonacki wy-
kładał prawo cywilne łącznie 
z prawem rzymskim. Znakomi-
tym naukowcem był Wilhelm 
Eberhard Eck, który zasłynął 
swoimi wykładami na temat 
niemieckiego kodeksu pra-
wa cywilnego, zaś świetnym 
znawcą historii i systematyki 
niemieckiego prawa prywat-
nego był Johannes Ernst Otto 
Felix Ludwig Sophus Dahn, zaj-
mujący się najwcześniejszymi 
dziejami prawa germańskie-
go i niemieckiego. Studium 
Rolnicze powstało z inicjaty-
wy czynników państwowych  
i usytuowane  w strukturze 
Wydziału Filozoficznego, co 

było zaskoczeniem dla władz 
wydziału i prowadziło do kon-
fliktów. Nominacje na profeso-
rów otrzymali Weisie, Metzdorf 
i Friedländer. Największe zasłu-
gi w powołaniu nowych insty-
tutów  i kierowaniu Studium 
miał prof. Holdefleiss, który 
rozpoczął wykłady z rolnictwa, 
wprowadził ćwiczenia dla prak-
tykantów i ćwiczenia semina-
ryjne. Dość późno powołano 
na Uniwersytecie Katedrę Eko-
nomii. Nominacje  profesorskie 
otrzymali F. Benedict Weber 
i Friedrich  von Rauer. Często 
zmieniała się kadra profesorska,  
co miało negatywny wpływ na 
rozwój  wiedzy ekonomicznej 
i dydaktyki. Największe zasłu-
gi dla tej katedry miał Johann 
Louis Tellkampf, którego do-
tyczyły problematyki handlu, 
zagadnień bankowych i pie-
niężnych w teorii i praktyce. 
Wyróżniającym się filozofem 
w profesurze na tym Wydziale 
był utalentowany wykładowca 
Christlieb Julius Braniss, wy-
bitny i wszechstronny umysł, 
wykładał historię filozofii i psy-
chologię. Znamienne zwłasz-
cza dla 1.połowy XIX w. było 
wygłaszanie wykładów spe-
cjalistycznych przez tych uczo-
nych, którzy mandat profesor-
ski otrzymali w zakresie innych 
dyscyplin. Pod tym względem  
wyróżnili się  Henryk Steffens - 
prof. fizyki  oraz Nees von Esen-
beck - botanik. Największym 
jednak autorytetm wśród bo-
taników cieszył się Ferdinand 
Albin Pax (1858-1942), który 
do Wrocławia przybył w 1884 
r. i został asystemtem w Ogro-
dzie Botanicznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Po uzyskaniu 
profesury w 1893 r. został jego 
dyrektorem. Funkcję swą pełnił 
do 1928 r., będąc jednocześnie 
autorem wielu prac z zakresu 
systematyki i geografii roślin 
oraz paleobotaniki.

losy absolwentów.
Spośród absolwentów 

z Kłodzka wielu podjęło trud 
opracowania, po czym i obrony 
dysertacji doktorskich. Na ogół 
dochodziło do tego bezpośred-
nio po ukończeniu studiów i to 
niezależnie od podjętego kie-
runku. Należy jednocześnie 
pamiętać o tym, że w opisywa-
nym okresie nie było obowiąz-
ku pisania i obrony prac magi-
sterskich ani licencjackich, tak 
jak to jest obecnie, lecz dobro-
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wolnie można było zdecydo-
wać się na obronę doktoratu.

Chemia
Syn lekarza powiatowego, 

Franza Klingensteina, Edmund 
Klingenstein urodził się 21 IX 
1872 r. poza Śląskiem w Wefen-
sleben (w kraju związkowym 
Saksonii-Anhalt, w gminie 
związkowej Obere Aller koło 
Eilsleben), ale uczęszczał do 
gimnazjum w Kłodzku, które 
ukończył na Wielkanoc 1892 r. 
uzyskując świadectwo dojrza-
łości. Najpierw we Freiburgu, 
a następnie we Wrocławiu od-
bywał studia z zakresu nauk 
przyrodniczych, zwłaszcza che-
mii, po czym uzyskał asystentu-
rę prywatną u prof. dr. Alberta  
Ladenburga, któremu dzięko-
wał za pomoc w przygotowa-
niu pracy doktorskiej „O etylo- 
i propyloglioksalidinie” (obro-
nionej 14 VIII 1895 r.)9.

Filologia klasyczna
Zgoła oryginalnym stu-

dentem filologii klasycznej, 
maturzystą kłodzkiego gim-
nazjum z 1888 roku, okazał się 
August Winter – Ślązak (Sile-
sius). Urodził się pod Krzeszo-
wem (Hermsdorf Grussoviense, 
Hermsdorf bei Grüssau) 23 VIII 
1866 r. jako syn Franciszka i Ge-
nowefy z d. Knittel. Rozpoczął 
naukę w Szkole Realnej (Real-
schule i. Ordnung.) w Kamien-
nej Górze, by po trzech latach 
trafić do Gimnazjum w Kłodz-
ku. Wprawdzie rozpoczął studia 
na uczelni we Wrocławiu (alma 
mater Viadrina), lecz po dwóch 
latach przeniósł się na Uniwer-
sytet Reński w Bonn (Musarum 
sede Rhenena). Zaskakuje po 
dzień dzisiejszy wybrana przez 
niego specjalizacja klasyczna – 
filologia sanskrycka, czemu dał 
dowód swoją rozprawą doktor-
ską o cz. 1 traktatu „Çivādityi 
saptapadārthī”. Wydana dru-
kiem w Wydawnictwie Uni-
wersyteckim Karola Georgiego 
w Bonn obiejmowała 11 stron 
eksplikacji w języku łacińskim, 
14 stron po sanskrycku, 5 stron 
adnotacji krytycznych do tek-
stu oryginalnego oraz 3 strony 
sanskryciego indeksu leksykal-
nego10.

Historia
Paul Hahnel studiował far-

mację i filologię na wrocław-
skiej uczelni w latach 1883-
1889, ale trwale zapisał się 

po ich zakończeniu w dziele 
poznania historii własnego 
miasta przez opublikowanie 
w kłodzkiej oficynie L. Schirme-
ra w „Naukowym Dodatku do 
Programu Królewskiego Kato-
lickiego Gimnazjum w Kłodz-
ku” w 1899 r. „Historii Królew-
skiego Konwiktu w Kłodzku”11. 
Nazwisko autora tego opraco-
wania o seminarium jezuickim 
od jego założenia w 1653 r. 
poprzedzono tytułem urzędu-
jącego starszego nauczyciela 
(Oberlehrer Regens).

Tematykę historyczną re-
gionu podjął w swoim doktora-
cie z 1896 r. o dawnej produkcji 
złota złotostockim okręgu gór-
niczym na Śląsku Carl Faulha-
ber. Postać jego autora zdaje 
się być dość burzliwa, gdyż 
urodził się on Berlinie, uczył 
się w Gimnazjum Miejskim 
w Paczkowie, potem w Gim-
nazjum Królewskim w Kłodzku 
i Trzebiatowie nad Regą (Trep-
tow an der Rega, Treptow a. R. 
lub a. d. R.), a „Składy osobowe 
Uniwersytetu Wrocławskiego” 
w ogóle nie odnotowują jego 
nazwiska12.

neofilologia
Bez wątpienia kłodczani-

nem był, urodzony właśnie 
w Kłodzku 22 VI 1872 r., Franz 
Maychrzak. O polskiej prowe-
niencji jego nazwiska może 
przekonywać pełne nazwisko 
jego ojca, Stanislausa May-
chrzaka/Stanisława Majchrza-
ka, który był dozorcą pruskiej 
kolei królewskiej i – być może 
– imię matki Pauline/Pauliny 
z domu Otto. Obydwoje byli 
wyznania katolickiego. Od 
Wielkanocy 1882 r. pobieral na-
ukę w sześciu klasach Gimna-
zjum Realnego „Am Zwinger” 
(Przy Międzymurzu) we Wro-
cławiu. Na Uniwersytecie we 
Wrocławiu ukończył studia z ję-
zyków nowożytnych. W dniu 
18 VI 1895 r. zdał pomyślnie 
egzamin rygorystyczny (exa-
men rigorosum), wieńcząc go 
3 VIII 1895 r. obroną dysertacji 
doktorskiej z translatoryki języ-
ka angielskiego pt. „Lord Byron 
jako tłumacz”. Oprócz druku 
uczelnianego z dedykacją dla 
rodziców, wydanego w Dwor-
skiej Drukarni Książek Pierera 
w Altenburgu, pracę opubliko-
wano w 3. części tomu 21 „Stu-
diów Anglistycznych” (Engli-
sche Studien), również w formie 
nadbitek13. 

Medycyna
Syn głównego nauczyciela 

i rektora chóru Franza Neuge-
bauera, Anton F. Neugebauer, 
przyszedł na świat w Kłodzku 
2 VI 1867 r., w którym uczęsz-
czał także do Gimnazjum Kró-
lewskiego. Po zdaniu egami-
nu abiturienckiego w 1887 r. 
podjął studia medyczne we 
Wrocławiu. Później (1889) zło-
żył Tentamen pysicum i lekarski 
egzamin państwowy (w maju 
1892 r.) i Examen rigorosum, po 
którym obronił doktorat (18 V 
1893) i został niższym asysten-
tem. Korzystając  z usług nowo-
rudzkiej drukarni Ed. Klambta 
opublikował swoją dysertację 
pt. „O pewnym przypadku za-
palenia przymacicznego i po-
łogowego ropnego zapalenia 
okołopochwowego”14.

Studiujący we Wrocławiu 
w latach 1887-1892 kłodczanin 
Franz Rauer wydał po zakoń-
czeniu studiów artykuł w lip-
skim „Czasopiśmie Higieny 
i Chrób Zakaźnych” poświęco-
ny badaniom  toksyczności wy-
dychanego powietrza15.

prawo
Friedrich Wilhelm Gustav 

Schneider, syn urzędowego 
radcy prawnego kapitana lot-
nictwa Gustava Schneidera 
i jego żony Marie z d. Zeißner, 
urodził się 22 XII 1883 r. Opolu. 
Pobierał naukę kolejno w gim-
nazjach w Opolu, Raciborzu 
i Głogowie, a po prywatnym 
przygotowaniu jako ekstern 
uzyskał świadectwo dojrzało-
ści w Gimnazjum Królewskim 
w Kłodzku. Przez rok służył 
jako ochotnik w pułku artyle-
rii polowej Nr 70 w Metzu i Nr 
57 w Prudniku. We Wrocławiu 
studiował filozofię, prawo i na-
uki polityczne, aby 15 XII 1910 
r. złozyć pierwszy egzamin 
państwowy z prawa w Królew-
skim Sądzie Okręgowym we 
Wrocławiu. Na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
w dniu 1 VI 1911 r. pomyślnie 
zdał egzamin rygorystyczny, 
dopuszczający do obrony dok-
toratu, którego promotorem 
był prof. dr Gretener, a współ-
promotorem prof. dr Fischer. 
Styczeń 1911 r. przyniósł wy-
znaczenie go na referendarza, 
a przystępując w 1913 r. do 
obrony pracy doktorskiej na 
temat nieumyślności w stanie 
faktycznym bankruta zwykłego 
był już królewskim adwokatem 

państwowym w Legnicy. Zade-
dykował ją swojemu ojcu – „na-
uczycielowi prawa”16. 

Teologia ewangelicka.
Immatrykulowany w 1894 r.  

Johannes Emil Walter Schmidt 
figurował w wykazach wrocław-
skiej uczelni jako pochodzący 
z Kłodzka, lecz urodził się on 
w Świecku nad Odrą 27 IV 1885 
r. Mówi o tym zapis w jego ży-
ciorysie zamieszczonym w bro-
szurze doktoratu o czerniaku 
nadnercza. U J. F. Bergmanna 
w Wiesbaden wydrukowano 
o nim druk informcyjny, lecz 
znalazł się on w serii wydaw-
niczej „Z Instytutu Patologii we 
Wrocławiu”, redagowanej przez 
tajnego radcę medycznego 
prof. Emila Ponficka17.

Zakończenie
Istotnym czynnikiem, który 

zaczął sprzyjać podejmowaniu 
studiów akademickich we Wro-
cławiu przez młodzież zamiesz-
kałą na ziemi kłodzkiej stało 
się otwarcie linii kolejowej do 
Barda w 1868 r., Międzylesia 
w 1875 r., Nowej Rudy w 1879 r. 
i Lądka Zdroju w 1897 r., a nieco 
później, bo w 1907 r., budowa 
dworca kolejnowego Kłodzko-
Miasto18, by podołać nasilające-
mu się ruchowi pasażerskiemu 
do stolicy Dolnego Śląska.

aneks: lista 85 
studentów z kłodzka
Poniższy wykaz słuchaczy 

uczelni uwzględnia kolejno: 
nazwisko (niekiedy, dla zacho-
wania porządku alfabetyczne-
go, z rozpisaniem przegłosów 
ö – oe), imię lub imiona (w uży-
wanych wariantach, np. przed 
nazwiskiem: Arthur = Artur, 
Carl = Karl, Clemens = Klemens, 
Conrad = Konrad, Joseph = Jo-
sef lub Walther = Walter), po-
twierdzony rok zapisu na któryś 
z semestrów, wybrany kierunek 
studiów, miejsce lub miejsca 
zajmowanej stancji z punktu 
widzenia obecnej topogra-
fii Wrocławia i polskiego po-
rządku alfabetycznego (w na-
wiasie kwadratowym) oraz 
według ówczesnej topografii 
miasta - z podaniem numeru 
domu, a czasem też i kondy-
gnacji w rzymskim zapisie cy-
frowym (I, II, III itd.) względnie 
z zapisem o oficynie budynku 
mieszkalnego lub domu ogro-
dowym. Kondygnacje wyso-
kiego parteru oznaczano jako 
hpt [das hohe Parterre lub das 
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Hochparterre]. Wprowadzono 
urzędową nazwę topograficz-
ną Am Ohlauufer w miejsce 
uproszczonej przez „Skład oso-
bowy” (Ohlau-Ufer lub Ohlau-
ufer)19. Umieszczony przed 
nazwiskiem znak krzyża – wzo-
rem przywoływanego perio-
dyku uczelnianego – oznaczał 
w wykazach, że student zmarł 
w semestrze poprzedzającym 
wydanie kolejnego zamiesz-
czonego rejestru.

[Badstuebner] Badstüb-
ner Felix, 1889-1890, farmacja, 
[ul. Ducha Świętego] Heilige-
geiststraße 17; [ul. Mieszka I] 
Friedenburgstraße 1; [ul. Jana 
Ewangelisty Purkyniego] Bre-
itestraße 4/5; [pl. Uniwersytec-
ki] Universitätsplatz 19.

Berger Arthur, 1884-1888, 
matematyka; medycyna, [ul. 
Kuźnicza] Schmiedebrücke 24; 
[ul. Nożownicza] Messergasse 
26.

Boenisch Hans, 1916, pra-
wo, [ul. Jana Kilińskiego] He-
rzogstraße 4 III.

Brosig Willibald, 1897, pra-
wo, [ul. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego] Seminargasse 
12.

Buhl Josef, 1884-1888, teo-
logia katolicka, [ul. św. Marcina] 
Martinistraße 14.

Dümmel Paul, 1901-1902, 
medycyna, [ul. Ładna] Kleine 
Scheitnigerstraße 48.

Dzialoszynski Arthur [w ory-
ginale polskim zapewne: Dzia-
łoszyński Artur], 1913-1915, 
medycyna, [ul. Gajowicka] Ga-
bitzstraße 59 a II; [ul. Lubuska] 
Moritzstraße 39; [ul. Świdnicka] 
Neue Schweidnitzerstraße 12 
III.

Elguther Georg, 1899-1900, 
prawo, [ul. Jana Kilińskiego] 
Neue Junkernstraße 26; [Ry-
nek] [Der] Ring 4.

Ferentheil und Gruppen-
berg Friedrich Wilhelm von, 
1915, prawo, [ul. Powstańców 
Ślaskich] Kaiser Wilhelmstraß89 
pt.

Fleischer Friedrich, 1914-
1915, medycyna, [czasowo 2. 
Oddział rekrutów pułku  artyle-
rii pieszej nr 6].

†Friedrich Max, 1895-1899, 
prawo; nauki polityczne, [ul. 
gen. Józefa Bema] Gneisenau-
straße 4; [ul. św. Ducha] Heili-
gegeiststraße 17; [ul. Henryka 
Brodatego] Heinrichstraße 4, 7; 
[ul. Mieszka I] Friedenburgstra-
ße 1, 12; [ul. Kujawska] Garve-
straße 14; [ul. Jana Ewangelisty 

Purkyniego] Breitestraße 4/5.
Fritsch Paul, 1901, teologia 

katolicka, [pl. Katedralny] Do-
mplatz 14.

[Froemsdorf ] Frömsdorf 
Konrad, 1913, medycyna, [ul. 
Odona Bujwida] Auenstraße 20 
hpt.

Grond Rudolf, 1910, mate-
matyka i nauki przyrodnicze, 
[ul. św. Antoniego] Antonien-
straße 20 III. 

Hahnel Paul, 1883-1889, 
farmacja, filologia, [ul. Długa] 
Langegasse 42; [ul. Nożowni-
cza] Messerstraße [powinno 
być: Messergasse] 26.

Heinze Alfons, 1904-1905, 
teologia katolicka, [pl. Kate-
dralny] Domplatz 14.

Heinze Richard, 1902-1905, 
teologia katolicka, [pl. Kate-
dralny] Domplatz 14.

† Herrmann Otto, 1900, filo-
zofia, [ul. Kurkowa] Schießwer-
derstraße 17.

Hintringer Paul, 1902-1905, 
neofilologia, [ul. Pomorska] Am 
Wäldchen 4 II.

Hirschfelder Max, 1894, teo-
logia katolicka, [ul. Ofiar Oświę-
cimskich] [Neue] Junkernstra-
ße 31; [ul. Stanisława Dubois] 
Rosenthalerstraße 17.

[Huenerfeld] Hünerfeld 
Jakob, 1903-1905, prawo, [ul. 
Stefana Czarnieckiego] Alsen-
straße 3 hpt [hohes Parterre, 
wysoki parter].

Huth Fritz, 1894, prawo, [ul. 
Iwana Pawłowa] Sonnenstraße 
14. 

Huth Paul, 1894, medycyna, 
[ul. ks. Wicentego Kraińskiego] 
Münzstraße 6 a.

Jaschke Clemens, 1884-
1886, medycyna, [ul. św. Kata-
rzyny] Catharinenstraße [cza-
sem: Katharinenstraße] 16; [ul. 
Komuny Paryskiej] Vorwerk-
straße 24; [ul. Ładna] Kleine 
Scheitnigerstraße 65. 

Jensch Richard, 1890-1891, 
rolnictwo, [ul. Legnicka] Friedri-
ch-Wilhelmstraße 46 a.

[Juettner] Jüttner Bruno, 
1887-1890, teologia katolicka, 
[ul. św. Marcina] Martinistraße 
14.

Klingenstein Edmund, 
1892-1895, chemia, [ul. Stani-
sława Dubois] Kohlenstraße 
10 a; [pl. św. Macieja] Matthia-
splatz 16; [ul. Pomorska] Wäld-
chen [powinno być: Am Wäld-
chen] 4.

Krahl Robert, 1887-1892, 
chemia; prawo, [ul. Antoniego 
Cieszyńskiego] Burgfeld [po-

winno być: Am Burgfeld] 15; 
[pl. Dominikański, nie istniejąca 
ul. Górka Kacerska] Ketzerberg 
19; [ul. Henryka Brodatego] 
Heinrichstraße 4; [ul. Jana Kiliń-
skiego] Neue Junkernstraße 30; 
[ul. Pomorska] Am Wäldchen 9; 
[ul. Uniwersytecka] Ursuliner-
straße 2/3; [ul. księcia Witolda] 
Werderstraße 10. 

Kubitzky Walter, 1911, pra-
wo, [ul. Kazimierza Jagielloń-
czyka] Ottostraße 16 II, 26 II.

† [Kuehne] Kühne Ernst, 
1892-1893, prawo, [ul. Włady-
sława Jagiełły] An den Kaser-
nen 8.

[Kuehne] Kühne Friedrich, 
1900, prawo, [ul. Kurkowa] 
Schießwerderstraße 12 a. 

[Kuehne] Kühne Walter, 
1892, prawo, [ul. Stanisława 
Dubois] Kohlenstraße 9.

Kuntnawitz Max, 1898-
1901, prawo, [ul. Świętokrzy-
ska] Kreuzsreaße 4; [ul. gen. 
Romualda Traugutta] Kloster-
straße 68; [ul. księcia Witolda] 
Werderstraße 34.

Kuschel Joseph, 1876-1881, 
filozofia, [ul. Kanonia] Kreuzkir-
che 10.

Lachmann Georg, 1885-
1886, filozofia, [ul. Borowska] 
Bohrauerstraße 18.

Linke Oskar, 1916, neofilo-
logia, [pl. Solny] Blücherplatz 
6/7 IV.

[Loefen] Löfen Benno von, 
1883, medycyna, [ul. Antonie-
go Cieszyńskiego] Burgfeld 
[czasem: Am Burgfeld] 12-13; 
[ul. Jana Ewangelisty Purkynie-
go] Breitestraße 3.

May Gerhard, 1906-1907, 
stomatologia, [ul. Tadeusza Rej-
tana] Ernststraße 11 I.

Maychrzak Franz, 1894-
1895, filol., brak informacji 
o adresie stancji.

Meier Alois, 1892-1893, 
teologia katolicka, [ul. Jana Ki-
lińskiego] Neue Junkernstraße 
5 d; [ul. św. Marcina] Martini-
straße 4.

Mende Georg, 1906-1907, 
prawo, [ul. Skwerowa] Nachod-
straße 19 II.

Mildner Paul, 1887-1890, 
teologia ewangelicka, [ul. Hen-
ryka Sienkiewicza] Sternstraße 
38.

Mithlau Josef, 1916, prawo, 
brak adresu stancji.

[Mueller] Müller Max, 1905-
1908, farmacja, [ul. Wojciecha 
Cybulskiego] Salzstraße 26 I.

Nebler Paul, 1916, medycy-
na, [ul. Benedykta Polaka] Ger-

trudenstraße 19.
Nentwig Benno, 1889, pra-

wo, [ul. św. Małgorzaty] Marga-
rethenstraße 10.

Neugebauer Artur F. [cza-
sem: Anton], 1887-1891, medy-
cyna, [ul. Nożownicza] Messer-
gasse 26.

Neugebauer Joseph, 1881, 
filologia, [ul. św. Mikolaja] Niko-
laistraße 69; [ul. Świebodzka] 
Freiburgerstraße 23.

Olbrich Otto, 1879-1881, 
prawo, [ul. Jana Henryka Dą-
browskiego] Grünstraße 23; 
[Nowy Targ] [Der] Neumarkt 
28.

Oppitz Karl, 1896, medycy-
na, [ul. kard. Stefana Wyszyń-
skiego] Adalbertstraße 26.

Otto Erich, 1898, farmacja, 
[pl. Uniwersytecki] Universität-
splatz 19.

Partisch Heinrich, 1881-
1888, filozofia, [ul. Dobrzyńska] 
Lessingstraße 15; [ul. Święto-
krzyska] Kreuzstraße 30.

Preuß Gustav, 1883-1888, 
prawo, [ul. Stanisława Worcella] 
Paradiesstraße 35.

Patzelt Friedrich, 1898, pra-
wo, [ul. Jana Kilińskiego] Neue 
Junkernstraße 31.

Rauer Franz, 1887-1892, 
medycyna, [ul. Antoniego Cie-
szyńskiego, powinno być: Am 
Burgfeld] Burgfeld 2; [pl. Domi-
nikański, nie istniejąca ul. Gór-
ka Kacerska] Ketzerberg 19; [ul. 
Jana Ewangelisty Purkyniego] 
Breitestraße 8; [ul. Uniwersy-
tecka] Ursulinerstraße 2/3.

[Roemer] Römer Pius, 1881-
1882, teologia katolicka, [ul. 
Świętokrzyska] Kreuzstraße 30.

†Sack Felix, 1899, prawo, [ul. 
Kurkowa] Schießwerderstraße 
2; [ul. gen. Romualda Traugut-
ta] Klosterstraße 9.

Scharff Alois, 1880, medy-
cyna, [Nowy Targ] [Der] Neu-
markt 21.

Schmidt Johannes, 1894, 
teologia ewangelicka, [ul. Sta-
nisława Dubois] Kohlenstraße 
14; [ul. Henryka Sienkiewicza] 
Sternstraße 38.

Schneider Friedrich, 1895, 
prawo, [ul. Bolesława Drobne-
ra] Matthiasstraße 92.

[Schoefert] Schöfert Hugo, 
1896, medycyna, [ul. Bolesława 
Prusa] Lehmdamm 1.

Schumann Arthur, 1901-
1902, medycyna, [nieistniejąca 
ulica koło Fryderyka Joliot-Cu-
rie] Gellhornstraße 5.

Schwengber Karl, 1907, fi-
lologia klasyczna, [ul. Garncar-
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ska] Ziegelstraße 5 III.
Simon Friedrich, 1897-1898, 

teologia katolicka, [pl. Katedral-
ny] Domplatz 4.

Stanske Georg, 1902-1905, 
prawo, [ul. Kazimierza Jagiel-
lończyka] Ottostraße 12 II; [ul. 
Józefa Rostafińskiego] Hum-
boldtstraße 8.

Stein Hugo, 1887-1892, 
prawo, [ul. Długa] Langegasse 
8/10; [ul. Nożownicza] Messer-
gasse 11; [Wyspa Słodowa] Vor-
derbleiche 10; [ul. Uniwersytec-
ka] Ursulinerstraße 2/3.

Stephan [czaem: Stephen] 
Emil, 1894-1895, medycyna, 
[ul. Marii Curie-Skłodowskiej] 
Thiergartenstraße [później: 
Tiergartenstraße] 45; [Wyspa 
Słodowa] Vorderbleiche 10; [ul. 
Trzebnicka] Trebnitzerstraße 7.

Stock Max, 1901, medycy-

na, [ul. Ładna] Große Scheitni-
gerstraße 43.

Strecke Josef, 1894-1896, 
teologia katolicka, [ul. kard. 
Stefana Wyszyńskiego] Adal-
bertstraße 13.

Suin de Boutemard Amand, 
1887-1889, teologia ewan-
gelicka, [ul. Henryka Sienkiewi-
cza] Sternstraße 38.

Thomas Friedrich, 1904-
1906, prawo, [ul. św. Marcina] 
Martinistraße 4 pt [Parterre - 
parter].

[Tschoeke] Tschöke Alfons, 
1891-1893, teologia katolic-
ka, [ul. Henryka Sienkiewicza] 
Sternstraße 1; [ul. Świętokrzy-
ska] Kreuzstraße 1.

[Tschoeke] Tschöke Josef, 
1890-1893, teologia katolic-
ka, [ul. Benedyktyńska] Kleine 
Scheitnigerstraße 16/17; [ul. 

św. Marcina] Martinistraße 14.
[Tschoepe] Tschöpe Ema-

nuel, 1888-1891, teologia kato-
licka, [ul. Tadeusza Kościuszki] 
Tauenzienstraße 53; [ul. Śruto-
wa] Schrotgasse 6; [ul. Uniwer-
sytecka] Ursulinerstraße 3.

Wache August, 1885-1886, 
filozofia, brak adresu stancji.

Wache Georg, 1901, teolo-
gia katolicka, [pl. Katedralny] 
Domplatz 14.

Wache Max, 1900, teologia 
katolicka, [pl. Katedralny] Do-
mplatz 14.

Wanatsch [a częściej: War-
natsch] Otto, 1877, filozofia, 
[pl. bpa Okisa/Okszy Nankie-
ra/Nankera] Ritterplatz 16; [pl. 
Orląt Lwowskich] Berlinerplatz 
21.

Warmuth Fritz, 1892-1893, 
prawo, [ul. Bolesława Drobne-

ra] Matthiasstraße 7; [ul. Swo-
bodna] Sadowastraße 16.

Weber Joseph, 1911, teolo-
gia katolicka, [ul. Ślężna] Lohe-
straße 66 II.

Weigang Friedrich, 1909, 
neofilologia, [ul. św. Marcina] 
Martinistraße 4 I.

Winter Franz, 1888-1891, 
medycyna, [ul. Kuźnicza] 
Schmiedebrücke 43; [ul. Łaciar-
ska] Altbüßerstraße 59; [ul. Bo-
lesława Prusa] Lehmdamm 23.

Wolff Max, 1880, prawo, [ul. 
ks. Wincentego Kraińskiego] 
Münzstraße 5 a; [ul. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego] Semi-
nargasse 9; [ul. Jana Ewange-
listy Purkyniego] Breitestraße 
33-34.

[Zoebe] Zöbe Georg, 1903, 
prawo, [ul. Henryka Pobożne-
go] Enderstraße 9 I.

1  PB, 1885, s. 62. To zestawienie immatrykulantów z Prus wykazało, że na 1524 studentów aż 1213 
pochodziło ze Śląska, 172 z Poznańskiego, 40 z Prus Zachodnich, 38 z Brandenburgii, 17 z Pomorza, 12 z Sak-
sonii, 11 z Prus Wschodnich. 8 z Nadrenii, 5 z Hessen-Nassau, po 3 z Hanoweru i Westfalii i 2 ze Szlezwiku-
Holsztyna.

2 K. Oniszczuk-Awiżeń, Pedagodzy polskiego pochodzenia w gimnazjum kłodzkim (2 poł[owa] XIX I 1 
poł[owa] XX w[ieku]) w świetle „Rocznych Sprawozdań Szkolnych”, R. [10], z.5: 1994, s. 153-155. W omawia-
nym okresie liczba uczniów gimnazjum kłodzkiego utrzymywała się na zbliżonym poziomie: w roku 1897 
– 329 uczniów, w 1900 – 318, a w 1910 roku – 317 uczniów (ibid., przyp. 7, s. 156).

3  Heinzelmann, Geschichte der Evangelischen Kirche der Grafschaft Glatz von Pastor Heinzelmann in 
Glatz, Glatz 1917, s. 23-24.

4  B. Biliński, Kłodzko, Kłodzko 1947, s. 29; A. Broniewska, Zabytki Kłodzka. [Z serii:] Foldery wydane 
przez Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Wrocław 1975, s. 12-13; W. Strojny, Kłodzko, Warsza-
wa 1967, il. 43-44; W. Walczak,  Zwiedzamy ziemię kłodzką. [W:] Ziemia kłodzka, Kraków 1965, s. 18.  

5  Die Stadt Glatz in Wort und Bild. Herausgegben von der städtischen Verkehrskommission, [Glatz 
1911], s. 21.

6  F. Goebel, Heimatkunde der Grafschaft Glatz. Beilage zu den Flemmingschen Schulkarten der Kreise 
Glatz-Habelschwerdt und Neurode. Für die Volksschule bearbeitet von Franz Goebel, Volksschullehrer in Ha-
belschwerdt. Preis 30 Pf[ennig], Glogau [1905], s. 57; Słownik geografii turystycznej Sudetów [dalej: SGTS], 
t. 15: Kotlina Kłodzka i Rów Górnej Nysy, pod red. Marka Staffy. Zespół autorski: Marek Staffa, Julian Janczak, 
Krzysztof R[adosław] Mazurski, Czesław Zając, Janusz Czerwiński, Wrocław 1994, s. 194.

7  E. Kościk, Rozwój miasta od początku XIX w[ieku] do 1945 r[oku]. [W:] Kłodzko, dzieje miasta. Praca 
zbiorowa pod redakcją Ryszarda Gładkiewicza, Kłodzko 1998, s. 117-118. 

8 SGTS, loc. cit.; S[ulimierski] F[ilip], Kładzko, Kladsko, Kłodzko, niem. Glatz, Glaz, m[iasto] pow[iato-
we] na Szląsku średn i silna warowania górska nad Nissą, o 92 kil[ometry] od Wrocławia […]. [W:] Słownik 
geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich Pod Redakcyą Filipa Sulimierskiego, redak-
tora Wędrowca, magistra nauk fizyczno-matematycznych b[yłej] Szkoły Głównéj Warszawskiéj. Bronisława 
Chlebowskiego, magistra nauk filologiczno-historycznych b[yłej] Szkoły Głównej Warszawskiej. Władysława 
Walewskiego, obywatela ziemskiego, kandydata nauk dyplomatycznych Uniwersytetu Dorpackiego. Skład 
Główny i administracya Juliusza Walewskiego D-ra Praw, Długa 47, t. 4: Kęs – Kutno, w[ie]ś i dobra na Woły-
niu, Warszawa 1883, s. 118, 172, 579; t. 2: Derenek – Gżack, Warszawa 1881, s. 579.

9 E. Klingenstein, Über Äthyl- und Propylglyoxalidin. Inaugural-Dissertation, welche nebst den 
beigefügten Thesen mit Genehmigung der hohen philosophischen Fakultät der Universität Breslau behufs 
Erlangung der philosophischen Doctorwürde am Mittwoch, den 14. August 1895, Vormittags 12 Uhr, in der 
Aula Leopoldina öffentlich verteidigen wird Edmund Klingenstein, Privatassisstent bei Herrn Geh[eim]-Rat 
Prof. Dr. [Albert] Ladenburg. Opponenten: Apotheker cand[idatus] phil[osophiae] Paul Schneider. Cand. phil. 
Fritz Mende, [Breslau 1895], s. [1], [5], [35].

10 A. Winter, Çivādityi saptapadārthī. Pars prior. Dissertatio inauguralis philologa quam scripsit et amp-
lissimi philosophorum ordinis consensus et auctoritate ad summos in philosophia honores in universitate lit-
terarym Viadrina rite impetrandos die XV mensis Aprilis MDCCCXCIII hora XII uns cum sententiis controversies 
publice defendet Augustus Winter Silesius. Adversarii sunt: Bruno Liebich dr. phil. et priv doc. In hac univ., 
Bernhardus Schneck dr. phil. Et sem. reg. paed.sod., Bonnae MDCCCXCIII [1893], s. [1], [24].

11  P. Hahnel, Geschichte des Königlichen Konvikts zu Glatz. Von Paul Hahnel. [Z serii:] Wissenschaftliche 
Beilage des K[öni]gl[ichen] Kathol[ischen]  Gymnasiums zu Glatz, Glatz 1899, ss. 30 (Progr[amm] No. 192). 

12  C. Faulhaber, Die ehemalige schlesische Goldproduktion mit besonderer Berücksichtigung des 
Reichensteiner Bergreviers. Inaugural-Dissertation, welche nebst beigefügten Thesen mit Genehmigung 
der philosophischen Fakultät der Universität Breslau zur Erlangung der Doktorwürde am Mittwoch den 12. 
August 1896 mittags 11 Uhr in der Aula Leopoldina öffentlich vertheidigen wird Carl Faulhaber aus Breslau. 
Opponenten: W. Sensch, cand.jur. et cam, F. John, cand. philos., Breslau 1896, s. [1], [50].

13 F. Maychrzak, Lord Byron als Übersetzer. I. II A. Inaugural-Dissertation welche nebst beigefügten 
Thesen behufs Erlangung der philosophischen Doctorwürde mit Genehmigung der hohen philosophischen 
Facultät der Universität Breslau Sonnabend, den 3. August 1895, mittags 12 Uhr in der Aula Leopoldina 
gegen die Herren Opponenten Erich Donat, cand[idatus] des höh[eren] Lehramts, Alfred Pillet, cand[idatus] 
phil[ologiae] öffentlich vertheidigen wird Franz Maychrzak aus Glatz, Altenburg 1895, s. [2]-[3], [35].

14  A. F. Neugebauer, Über einen Fall von Parametritis et Paravaginitis puerperalis abscedens. Zugle-
ich ein Beitrag zur operative Behandlung hochsitzender Mastdarm-Scheidenfisteln. Inaugural-Dissertation 
welche nebst beigefügten Thesen mit Genehmigung der medizinischen Fakultät der Universität Breslau zur 
Erlangung der Doktorwürde in der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe Donnerstag, den 18. Mai, nachmittags 
4 Uhr in der Aula Leopoldina öffentlich verteidigen wird A[nton] F. Neugebauer, praktischer Arzt. Opponenten: 
Dr. med. Most, Assistant am königl[ichen] patholog[ischen] Institut. Dr. med. Drott, Assistenzarzt am S[ank]t 
Josefs-Krankenhaus, Neurode [1893], s. [1], [35].

15 F. Rauer, Untersuchungen über die Giftigkeit der Expirationsluft, „Zeitschrift für Hygiene und Infec-
tionskrankheiten”, R. 15: 1893, s. 1-19.

16  F. W. Schneider, Die Fahrlässigkeit im Tatbestande des einfachen Bankerotts (§ 240 RKO). Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der iuristischen Fakultät der Universität zu Breslau vorgelegt 
von Friedrich Wilhelm Schneider Referendar bei der K[öni]gl[ichen] Staatsanwaltschaft in Liegnitz, Borna – 
Leipzig 1913, s. [I], [III], [95].

17  J. Schmidt, Ein Beitrag zum Melanom der Nebenniere, Wiesbaden 1911; przedruk zamieszczono 
w serii wydawniczej: Aus dem pathologischen Institut zu Breslau. (Direktor Geh[eimer] Med[izinal]-Rat Prof. 
[Emil] Ponfick.

18  T. Broniewski, Kłodzko. [Z serii:] Śląsk w zabytkach sztuki, pod redakcją Tadeusza Broniewskiego 
i Mieczysława Zlata, Wrocław 1963, s. 28; Strojny, op. cit., s. 3 i il. 35.

19  Kruszewski, op. cit., s. 21.

autorzy:
Ryszard Młynarski, historyk-muzealnik, wieloletni dyrektor Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, a obecnie pracownik Archiwum 

Uniwersytetu Wrocławskiego, autor szeregu publikacji, a wśród nich współautor opracowania „300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego 
1702-2002” oraz haseł do „Encyklopedii Wrocławia”.

Grzegorz Pisarski, historyk, dziennikarz, regionalista i tłumacz-poliglota. Pełnił obowiązki kierownika Gabinetu Śląsko-Łużyckie-
go Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, a obecnie jest wykładowcą języków nowożytnych „Collegium Humanitatis” w Świdnicy. 
Współautor wielotomowego „Słownika geografii turystycznej Sudetów”, a także autor prawie 450 innych publikacji, w tym na kartach 
„Ziemi Klodzkiej” i „Zesztów Muzeum Ziemi Kłodzkiej” od chwili ich powstania.
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dZIeń ŚWIęTeGO vaClava W brOUMOvIe

Hejtman kraju kralovehradeckiego lubomir Franc w rozmowie z dr J. Hovorką i inż. 
Josefem Jansą z Broumova 

Broumov. W ramach XXii Polsko-czeskich Dni kultury chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” odbyły się obchody Święta Państwowego svatováclavskie slavnosti

Podczas uroczystości w Rynku Broumovskim przemawiali między innymi starosta 
Broumova, Hejtman kraju kralovehradeckiego oraz Julian golak, który przedstawił 
dotychczasową współpracę na pograniczu polsko-czeskim. 

Uroczystości Świętego Vaclava w Broumowie zostały rozpoczęte pochodem, który 
otwierali rycerze i zakonnicy z czasów Św. Wacława. zebrani goście i mieszkańcy 
przeszli wspólnie do rynku w Broumowie, gdzie odbyły się główne uroczystości.
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Kulturní program
září 2011MĚSTO BROUMOV

23. 8. – 3. 9.  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 

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
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.

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.

Sobota 17. 9. 20:00

PTAČÍ KLEC
Bláznivá komedie o jedné povedené rodince ...
Městské divadlo Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné 70,- Kč.

Čtvrtek 22. 9. 18:00

OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ – divadelní představení
Eric Emmanuel Schmitt
Komorní představení pro dva herce, kteří ve svižném rytmu a tragiko-
mických 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 
SLAVNOSTI
•	 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 Bene-
diktinským 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. 

náš TIP!

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

náš TIP! náš TIP!
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paulina Suchecka

pIękne... Jak drUT 
Rzemieślnicze opracowanie 

drutu jest specyficznym wytwór-
czo-technicznym i artystycznym 
fenomenem, który zajmuje wy-
jątkowe miejsce w historii Sło-
wacji. Przedstawia jeden z naj-
bardziej charakterystycznych 
przejawów narodowej kultury 
materialnej, a przedmioty zro-
bione z drutu, należą do naj-
bardziej typowych słowackich 
wyrobów rzemieślniczych i ar-
tystycznych. Chociaż drut jako 
surowiec był wykorzystywany 
przez rzemieślników w licznych 
gałęziach produkcyjnych na 
całym świecie, na Słowacji jego 
obróbka rozwinęła się w bardzo 
specyficzny sposób. Uzyskała 
ona cechy samodzielnego rze-
miosła – druciarstwa i rozwinęła 
się do takich form, organizacji 
pracy i materialnych przejawów, 
jakie nie mają swoich analogii 
w świecie. 

 Druciarstwo pojawiło się 
na początku XVIII wieku, jako 
dodatkowe źródło utrzymania 
w dwóch biednych, zacofanych 
socjalnie, nieurodzajnych gór-
skich regionach - na północy 
w okolicy Spiskiego Zamagurza 
i na północnym zachodzie na 
morawsko-słowackim pograni-
czu. Tutaj głównym bodźcem 
dla jego rozwoju było powsta-
nie hut i fabryk do ciągnienia 
drutu na Śląsku. Znajdowali 
tam pracę obywatele Kysúc 
i okolic Žiliny, handlowali rudą 
żelaza i jako furmani rozwozili 
wyroby metalowe, włączając 
drut, aż na tereny dzisiejszych 
Węgier. W ten sposób zapoznali 
się z tym materiałem technicz-
nym i zaczęli go wykorzystywać 
w nietradycyjny sposób. 

Rzemiosło na początku było 
związane z produkcją cerami-
ki. Pierwsi druciarze mocowali 
uszkodzone lub nowe gliniane 
naczynia oplatając je drucia-
ną siatką. Wykonywali drobne 
naprawy narzędzi rolniczych, 
wyplatali z drutu sita i sieci na 

okna budynków gospodar-
czych. Z początku sezonowe ży-
cie wędrowne, już w pierwszej 
połowie XIX wieku, zapewniało 
w obydwu regionach trwałe 
źródło utrzymania większości 
męskiej populacji. Setki dru-
ciarzy w towarzystwie 10 – 14 
letnich chłopców – uczniów, 
wędrowali po kraju i głośnym 
nawoływaniem oferowali swoje 
usługi. Swoim niepowtarzalnym 
wizerunkiem przyciągali uwagę 
na tyle, że stali się charaktery-
stycznymi przedstawicielami 
narodu słowackiego. 

Druciarze stopniowo na-
uczyli się wyrabiać z drutu także 
pojedyncze przedmioty, naj-
pierw takie, które nie wymagały 
opracowania powierzchni – łap-
ki na myszy i szczury, podkładki 
pod żelazka, kagańce dla bydła, 
kosze na kartofle, obieraczki do 
owoców, wykałaczki do fajek. 
Wraz ze wzrostem popularności 
emaliowanych naczyń w poło-
wie XIX wieku, zaczęto opraco-
wywać także blachę. Wyrabiano 
tarki, blachy do pieczenia, łopat-
ki, foremki do ciast, nicowano 
i łatano blachą dziurawe garnki. 
Takie prace wymagały większej 
ilości narzędzi, a skórzaną torbę, 
w której pierwotnie nosili na-
rzędzia i przybory osobiste wy-
mienili za drewnianą skrzynkę 
– krošňu, czyli po polsku duckę, 
która stała się dla nich znakiem 
rozpoznawczym.

Druciarze wędrowali po ca-
łych Węgrzech, a pod naciskiem 
konkurencji między sobą, stop-
niowo przekraczali granice roz-
powszechniając druciarstwo po 
całym świecie. Pracowali w po-
łudniowej, zachodniej i północ-
nej Europie, Rosji – na olbrzy-
mim terytorium od Ukrainy po 
Władywostok oraz w Azji Środ-
kowej, Afryce Północnej i na 
obydwu amerykańskich konty-
nentach. Wielu z nich założyło 
warsztaty za granicą pozostając 
tam na stałe. Na świecie zna-

Piękne....jak drut
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nych było ponad 370 warszta-
tów i 6 wielkich fabryk słowac-
kich. Dzieliły się na druciarskie, 
blacharskie lub kombinowane. 
Większe z nich wykonywały 
także prace blacharskie, ślusar-
skie lub kowalskie opracowując 
swoje wyroby powierzchniowo. 

Produkcja w warsztatach 
podwyższyła poziom jakości 
druciarstwa. Przynosiła wyższe 
zarobki, standard życia i polep-
szenie warunków socjalnych. Do 
pracy z blachą w warsztatach 
zaczęto wprowadzać mechani-
zację, pojawiły się nowoczesne 
formy przedsiębiorczości – re-
klama, oferowanie wyrobów 
z katalogów firmowych i nowe 
sposoby dystrybucji za pośred-
nictwem szczególnej kategorii 
pracowników – tzw. hauzírov, 
którzy oferowali towar przez 
sprzedaż podomową. W mniej-
szych warsztatach pracowało 
4 – 10 druciarzy. Prosperujące 
manufaktury i fabryki z seryjną 
produkcją maszynową zatrud-
niały kilkadziesiąt, a nawet setki 
robotników i pracowały z du-
żym zyskiem. 

Pierwsze warsztaty słowac-
kich druciarzy powstały jeszcze 
przed rokiem 1850 na terenie 
Prus, mniejsze i średnie fabry-
ki istniały w dzisiejszych Wę-
grzech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, 
Holandii, Francji, Rumuni, Sło-
wenii, Chorwacji, na Bałkanach, 
w Tunezji, w Kanadzie, Meksyku, 
Argentynie i Brazylii. Najlepsze 
warunki do prowadzenia biz-
nesu znaleźli druciarze w USA. 
Największe i najlepsze fabryki 
druciarskie działały w Rosji. Pro-
dukowały towar nie tylko dla 
gospodarstw domowych, ale 
także do hoteli i restauracji, dla 
wojska, transsyberyjskiej magi-
strali, floty morskiej, przemysłu 
ropnego, nawet dla dworu car-
skiego, a swoje produkty eks-
portowali do Niemiec, Finlandii, 
Persji, Turcji i Chin. 

Ulubionym celem podróży 
druciarzy, głównie ze względu 
na położenie geograficzne i bli-
skość języka, była także Polska. 
Słowaccy druciarze osiedlali 
się w Krakowie, Łodzi, Kaliszu, 
Włocławku, Bydgoszczy, Lubli-
nie, Częstochowie, Poznaniu, 
Wrocławiu, Katowicach, Opolu, 
Gliwicach, Gdańsku, Szczecinie, 
Cieszynie, Chorzowie, Iławie, 
Raciborzu, Sosnowcu, Białym-
stoku, Płocku, Częstochowy, 
Toruniu, Dąbrowie Górniczej, 
Kutnie, itd. Jedną z najwięk-
szych manufaktur do produkcji 
drucianej siatki do płotów oraz 
delikatnych siatek przeciw  owa-
dom założył Jozef Záhumenský 
w Gliwicach,  a warsztat Pavla 
Žilinčára i Imricha Saka we Wro-
cławiu zaopatrywał drucianymi 
wyrobami ponad 100 handlarzy 
wędrownych. Polskie warsztaty 
druciarskie górowały nad inny-
mi w opracowaniu miedzianej 
i mosiężnej blachy, specjalizo-
wały się również w cynowaniu 
naczyń kuchennych. Produko-
wały bardziej skomplikowane 
czajniki, dzbany i samowary, 
naprawiały uszkodzone przed-
mioty dla domu i dwa razy do 
roku przeprowadzały naprawy 
naczyń w miejskich jadalniach 
i restauracjach. Były znane także 
z wyrobu drucianych klatek dla 
ptaków i zabawek dziecięcych. 
Centrum słowackiego druciar-
stwa w Polsce stała się Warsza-
wa. W XIX stuleciu działało tam 
do 300 słowackich druciarzy.

Druciarze podnieśli prestiż 
drutu do poziomu klasycznych 
materiałów rzemieślniczych. 
Wynaleźli oryginalne, robiące 
wrażenie prymitywnych, ale po-
mysłowe i wyjątkowo efektyw-
ne sposoby pracy, niewymaga-
jące pod względem warunków 
pracy, narzędzi i wyposaże-
nia. Drut kształtowali i wiązali 
ręcznie, także w okresie wyżej 
rozwiniętej produkcji warszta-

towej, tylko za pomocą kilku 
rodzajów kleszczy i bez korzy-
stania z lutowania lub spawania 
łączy. Unikalna technologia po-
zwoliła im wykonywać rzemio-
sło gdziekolwiek i w jakichkol-
wiek warunkach, a uniwersalne 
sposoby pracy nieograniczenie 
rozszerzały możliwości wyko-
rzystania drutu. Mistrzowie 
druciarstwa potrafili wykonać 
z niego praktycznie wszystkie 
i bez problemów natychmiast 
dostosowywali się do rynku 
i potrzeb klienta. 

Pracownie druciarskie pro-
dukowały niewiarygodnie sze-
roki asortyment przedmiotów 
użytkowych z drutu i blachy, 
poczynając od naczyń kuchen-
nych, artykułów dla winiarzy, 
rolników, kwiaciarzy, ogrodni-
ków, pszczelarzy, rybaków, aż 
po dodatki do mieszkań, re-
stauracji, sklepów i zakładów 
produkcyjnych. Także meble 
ogrodowe, windy, poręcze i kra-
ty dla poczt i banków. Wyroby 
z drutu stały się wyjątkowo lu-
bianym artykułem handlowym. 
Przedstawiały one nowy typ 
przedmiotów codziennego 
użytku. Były tanie, praktyczne, 
robiły wrażenie lekkich, zwiew-
nych i bardzo dekoracyjnych. 
Drut umożliwiał wykorzystanie 
mnóstwa ozdobnych elemen-
tów, które były czerpane ze 
słowackiej ornamentyki. Dzięki 
temu miały one naiwny wdzięk, 
a ręczna robota niosła znak in-
dywidualności. 

Specjalną kategorię druciar-
skich artefaktów przedstawiały 
wyroby Jozefa Holánika-Bakeľa. 
Pracował w Warszawie, gdzie 
około 1890 roku  założył znaną 
pracownię druciarską. Wynalazł 
oryginalną technologię opiera-
jącą się na technice wyplatania 
koszy wiklinowych, w której 
połączył tradycyjne techniki 
koszykarskie i druciarskie z nie-
którymi technikami jubilerskimi 
i wprowadził do produkcji nowy 
typ luksusowych posrebrzanych 
lub pozłacanych przedmiotów 
użytkowo-dekoracyjnych. Ich 
gęsty splot z uprzednio opraco-
wanych, ozdobnie splecionych 
i walcowanych bardzo cienkich 
drutów przypominał koronkę 
lub filigran. Jego wyroby stały 
się niezwykle modne. Zdobiły 
siedziby znanych rodów miesz-
czańskich i szlacheckich z Euro-
py i bogatych kupców arabskich 
lub tureckich. Uzyskał wiele me-
dali na wystawach międzynaro-

dowych, m.in. także Grand Prix 
na międzynarodowej wystawie 
przemysłowej i rolniczej w Rzy-
mie w 1911 roku. Jozef Holánik 
bardzo skrzętnie chronił tajem-
nic swojej produkcji przed pra-
cownikami warsztatu. Przygo-
towywał je sam na maszynach 
własnej konstrukcji a rodzinne 
mistrzowskie rzemiosło prze-
kazał tylko swojemu zięciowi 
Jakubovi Šeríkovi-Fujakovi. 
Obydwaj mistrzowie podnieśli 
tradycyjne druciarstwo do po-
ziomu rozwiniętego rzemiosła 
artystycznego. 

Druciarstwo było przede 
wszystkim rzemiosłem użytko-
wym. Artystom długo wyda-
wało się za mało atrakcyjnym, 
a technologia pracy z drutem 
dla większości była całkowicie 
obca. Drut zaczęto wykorzysty-
wać w sztuce dopiero w latach 
1940–1942, kiedy to mistrzowie 
druciarscy Jozef Kerak, Jozef Ka-
prálik i Pavel Švábek stworzyli 
dla Muzeum Miejskiego w Žili-
nie drucianą kolekcję przedsta-
wiającą w naturalnej skali figury 
ludzi, duże postaci z bajek, zwie-
rząt i przedmiotów technicz-
nych. Chociaż przedmioty te 
stworzyli już w okresie zanikania 
druciarstwa, to udowodnili, że 
drut może być pełnowartościo-
wym materiałem artystycznym 
i przesunęli granice druciarstwa 
do kręgu sztuki. Wszystkie te 
dzieła są unikalnym wyrazem 
słowackiej sztuki ludowej i nale-
żą do trwałych wartości świato-
wej sztuki naiwnej. 

Druciarstwo odniosło 
w swoim czasie wielki sukces 
jako rzemiosło. Wysokiej jakości,  
ciekawe formy krętych wyro-
bów z drutu budziły powszech-
ny podziw i osiągały sukces na 
regionalnych i międzynaro-
dowych wystawach na całym 
świecie. Rzemieślniczy kunszt 
słowackich druciarzy był na-
grodzony przynajmniej 10-cio-
ma złotymi, 9-cioma srebrnymi 
i jednym brązowym medalem. 
Gospodarczy rozmach druciar-
stwa zahamował nowy geo-
polityczny podział Europy po 
pierwszej wojnie światowej 
i rewolucji w Rosji. Większość 
pracowni zanikła, a druciarze 
wrócili do ojczyzny. Pomimo ich 
wielkich doświadczeń w dzia-
łalności gospodarczej nie udało 
się im ożywić dawnej świetności 
druciarstwa, a po drugiej wojnie 
światowej zanikło w swojej pier-
wotnej formie.
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katarína Hallonová

výSTava: pekné... akO drôT
Remeselné spracovanie 

drôtu je špecifický výrobno-tech-
nický i umelecký fenomén, kto-
rému v dejinách Slovenska patrí 
jedinečné a výnimočné miesto. 
Predstavuje jeden z najvlastne-
jších prejavov národnej materi-
álnej kultúry a predmety zhoto-
vené z drôtu, patria k najtypic-
kejším slovenským remeselným 
a umeleckým produktom. Hoci 
drôt ako surovinu využívali re-
meselníci v mnohých výrobných 
odvetviach na celom svete, na 
Slovensku sa jeho spracovanie 
vyvinulo osobitým spôsobom. 
Získalo znaky samostatného re-
mesla – drotárstva a rozvinulo 
sa do takých foriem, organizácie 
práce a materiálnych prejavov, 
aké nemali vo svete obdobu.

Drotárstvo sa na Slovensku 
objavilo začiatkom 18. storo-
čia ako doplnkový zdroj obživy 
v dvoch chudobných, sociálne 
zaostalých neúrodných hor-
ských oblastiach - na severe 
v oblasti Spišského Zamaguria 

a na severozápade na mora-
vsko–slovenskom pomedzí. Tu 
jeho rozvoj podnietila aj exi-
stencia hút a drôtoťažeckých 
manufaktúr v Sliezsku. V nich 
obyvatelia Kysúc a okolia Žiliny 
nachádzali príležitostnú prácu, 
obchodovali so železnou rudou 
a ako furmani rozvážali železiar-
ske produkty vrátane drôtu až na 
územie dnešného Maďarska. Tak 
sa zoznámili s týmto technickým 
materiálom a začali ho využívať 
neobvyklým spôsobom. 

Remeslo bolo v počiatkoch 
viazané na keramickú výrobu. 
Prví drotári spevňovali poškode-
ný, ale aj nový hlinený riad tak, 
že ho opletali do drôtených sietí. 
Vykonávali tiež drobné opravy 
poľnohospodárskeho náradia 
a z drôtu plietli sitá a siete na 
okná hospodárskych budov. 
Spočiatku sezónne vandrovné 
živobytie už v prvej polovici 19. 
storočia poskytovalo v oboch 
regiónoch trvalý zdroj obživy 
väčšine mužskej populácie. Sto-

vky drotárov, v sprievode 10 – 14 
ročných chlapcov – učňov, pu-
tovali krajinou a hlasitým vyvo-
lávaním ponúkali služby. Svojím 
nezameniteľným zjavom pútali 
pozornosť natoľko, že sa stali ty-
pickými reprezentantmi sloven-
ského národa. 

Drotári sa postupne naučili 
z drôtu vyrábať aj jednoduché 
predmety, spočiatku také, ktoré 
nevyžadovali povrchovú úpravu 
- pasce na myši a potkany, pod-
ložky pod žehličky, náhubky pre 
dobytok, koše na zemiaky, obe-
ráky na ovocie, šparáky do fajok. 
S rozšírením smaltovaného ria-
du v polovici 19. storočia, začali 
pracovať aj s plechom. Vyrábali 
strúhadlá, pekáče, lopatky či for-
mičky na vykrajovanie pečiva, 
nitovali a plechom plátali deravé 
hrnce. Takéto práce si vyžadovali 
viac pracovných nástrojov a tak 
koženú kapsu, v ktorej pôvodne 
nosili náradie a osobné potreby, 
vymenili za drevenú debničku 
– krošňu, ktorá sa stala ich typic-
kým atribútom. 

Drotári vandrovali po celom 
Uhorsku, no pod tlakom vzájom-
nej konkurencie postupne pre-
kračovali jeho hranice a remeslo, 
pôvodne čisto lokálny fenomén, 
šírili do celého sveta. Pôsobili 
v južnej, západnej i severnej Eu-
rópe, v Rusku - na obrovskom te-
ritóriu od Ukrajiny po Vladivostok 
a v strednej Ázii, v severnej Afrike 
i na oboch amerických kontinen-
toch. Mnohí sa v cudzine usadili 
natrvalo a začali si zakladať diel-
ne. Celkovo je vo svete známych 
viac ako 370 dielní a manufak-
túr a 6 veľkých tovární. Delili sa 
na drotárske, plechárske, alebo 
kombinované. Väčšie vykonáva-
li aj klampiarske, zámočnícke či 
medikováčske práce a výrobky 
povrchovo upravovali.

Dielenská výroba drotárstvo 
kvalitatívne pozdvihla. Orien-
tácia na výrobu priniesla vyššie 
zárobky a životné i sociálne pod-
mienky drotárov sa zlepšili. Pri 
práci s plechom dielne zavádzali 
mechanizáciu, objavili sa aj mo-
derné formy podnikania - rekla-
ma, či ponuka produktov cez fi-
remné katalógy a nové spôsoby 
distribúcie výrobkov prostred-
níctvom osobitnej kategórie za-

mestnancov tzv. hauzírov, ktorí 
tovar ponúkali podomovým 
predajom. V menších dielňach 
pracovali 4 – 10 drotári, prospe-
rujúce manufaktúry a továrne 
so strojovou veľkovýrobou za-
mestnávali aj niekoľko desiatok 
až stoviek robotníkov a pracovali 
s vysokým ziskom. 

Prvé dielne slovenských dro-
tárov vznikli ešte pred rokom 
1850 v Prusku, menšie a stred-
ne veľké podniky existovali aj 
dnešnom Maďarsku a Rakúsku, 
Švajčiarsku, Belgicku, Holand-
sku, Francúzsku, Rumunsku, Slo-
vinsku, Chorvátsku, na Balkáne, 
v Tunisku, v zámorí v Kanade, 
Mexiku, Argentíne i Brazílii. Naj-
lepšie podmienky na podnika-
nie našli drotári v USA. Najväčšie 
a najúspešnejšie drotárske fa-
briky pôsobili v Rusku. Vyrábali 
tovar nielen pre domácnosti, ale 
aj pre hotely a reštaurácie, pra-
covali pre armádu, transsibírsku 
magistrálu, tichomorskú flotilu, 
ropný priemysel, ba aj pre cársky 
dvor a svoje výrobky exportovali 
do Nemecka, Fínska, Perzie, Tu-
recka i Číny. 

Obľúbeným cieľom dro-
tárov, hlavne kvôli geografickej 
polohe a blízkosti jazyka, bolo 
aj po Poľsko. Slovenskí drotári 
sa usadili v Krakove, Lodži, Kali-
ši, Vloclavku, Bydgošti, Lubline, 
Czestochovej, Poznani, Vroclavi, 
Katoviciach, Opole, Gliviciach, 
Gdaňsku, Štetíne, Tešíne, Cho-
rzove, Ilave, Ratibori, Sosnovci, 
Bialymstoku, Plocku, Czestocho-
vej, Toruni, Dąbrove, Kutne, atď. 
Jednu z najväčších manufaktúr 
na výrobu drôteného pletiva 
na ploty a jemných sietí proti 
hmyzu založil Jozef Záhumen-
ský v Gliviciach a dielňa Imricha 
Žilinčára a Pavla Saka zásobovala 
drôtenými výrobkami viac ako 
100 podomových obchodníkov. 

Poľské drotárske dielne vy-
nikali v spracovaní medeného 
a mosadzného plechu a špecia-
lizovali sa na pocínovávanie ku-
chynského nádob. Vyrábali zlo-
žité čajníky, kanvice a samovary, 
opravovali poškodené drôtené 
a plechové potreby pre domác-
nosť a dvakrát ročne vykonávali 
opravy riadu v mestských je-
dálňach a reštauráciách. Boli 



29 Ziemia Kłodzka nr 209

tiež známe výrobou drôtených 
vtáčích klietok a detských hra-
čiek. Centrom slovenských dro-
tárov v Poľsku bola Varšava. V de-
vätnástom storočí tu pracovalo 
do 300 drotárskych majstrov.

Drotári povýšili drôt na úro-
veň klasických remeselných 
materiálov. Vyvinuli originálne, 
zdanlivo primitívne, ale dômy-
selné a mimoriadne efektívne 
spôsoby práce, nenáročné na 
pracovné podmienky, nástroje 
a vybavenie. Drôt tvarovali a via-
zali ručne aj v období vyspelej 
dielenskej výroby,  len s pomo-
cou niekoľkých druhov klieští 
a nepoužívali spájkované alebo 
zvárané spoje. Unikátna tech-
nológia umožnila vykonávať 
remeslo kdekoľvek a v akýchko-
ľvek podmienkach a univerzálne 
a variabilné pracovné postupy 

takmer neobmedzene rozširo-
vali možnosti použitia drôtu. 
Drotárski majstri z neho dokázali 
vyrobiť takmer čokoľvek a bez 
problémov sa okamžite pri-
spôsobovali trhu i požiadavkám 
zákazníka.

Drotárske dielne produkova-
li neuveriteľne široký sortiment 
úžitkových predmetov z drôtu 
a plechu od kuchynského náči-
nia, potrieb pre vinárov, poľno-
hospodárov, kvetinárov, ovoci-
nárov, včelárov a rybárov, cez 
doplnky do bytov, reštaurácií, 
obchodov i výrobných pre-
vádzok, až po záhradný náby-
tok, výťahové klietky, zábradlia 
a mreže pre pošty a banky. Najmä 
drôtené výrobky sa stali mimo-
riadne obľúbeným obchodným 
artiklom. Predstavovali nový typ 
predmetov dennej potreby. Boli 
lacné, praktické, pôsobili ľahko, 
vzdušne a veľmi dekoratívne. 
Drôt umožňoval použitie mno-
žstva ozdobných prvkov, ktoré 
čerpali zo slovenskej ornamen-
tiky. Vďaka tomu mali insitný 
pôvab a ručná výroba im vtlačila 
pečať individuality. 

Špeciálnu kategóriu drotár-
skych artefaktov predstavovali 
výrobky Jozefa Holánika - Bakeľa. 
Pôsobil vo Varšave, kde si v roku 
1890 založil úspešnú drotársku 
dielňu. Vyvinul originálnu tech-
nológiu vychádzajúcu z princípu 
pletenia prútených košíkov pri 
ktorej spojil tradičné ľudové koši-

kárske a drotárske techniky s nie-
ktorými šperkárskymi postupmi 
a do výroby zaviedol nový typ 
luxusných postriebrených a po-
zlátených úžitkovo - dekora-
tívnych predmetov. Ich hustý 
výplet z vopred upravených, 
ozdobne spletaných a valcova-
ných veľmi tenkých mosadzných 
drôtov pripomínal čipku alebo 
filigrán. 

Jeho výrobky sa stali do-
slova módnym hitom. Zdobili 
sídla významných meštianskych 
a šľachtických rodov Európy i bo-
hatých tureckých či arabských 
kupcov. Na medzinárodných 
výstavách získali viacero medailí, 
okrem iných aj najvyššie ocene-
nie - hlavnú cenu Gran Prémio 
na medzinárodnej priemyselnej 
a poľnohospodárskej výstave 
v Ríme v roku 1911. Tajomstvo 
ich výroby Jozef Holánik staro-
stlivo chránil aj pred zamestnan-
cami svojej dielne. Zhotovoval 
ich sám na strojoch vlastnej 
konštrukcie a rodinné remesel-
né majstrovstvo odovzdal len 
svojmu zaťovi Jakubovi Šeríkovi 
– Fujakovi. Obaja majstri povýšili 
tradičné drotárstvo na vyspelé 
umelecké remeslo. 

Drotárstvo bolo úžitkovým 
remeslom. Drôt sa umelcom dlho 
zdal málo atraktívny a technoló-
gia práce s ním bola pre väčšinu 
z nich prakticky neznáma. Drôt 
bol vo výtvarnej tvorbe využi-
tý až v rokoch 1940 – 1942, keď 

drotárski majstri Jozef Kerak, 
Jozef Kaprálik a Pavel Švábek 
vytvorili pre mestské múzeum 
v Žiline kolekciu drôtených pla-
stík predstavujúcich rozmerné 
figúry ľudí, rozprávkových byto-
stí, zvierat a technické predmety. 
Hoci tieto diela vznikli už v ob-
dobí zániku drotárstva, dokázali, 
že drôt môže byť plnohodnotný 
výtvarný materiál a posunuli hra-
nice remesla do oblasti umelec-
kej tvorby. Všetky sú unikátnym 
prejavom slovenského ľudového 
umenia a patria k trvalým hod-
notám svetovej insity.

Drotárstvo bolo vo svojej 
dobe mimoriadne úspešné 
remeslo. Sofistikované drôte-
né výrobky, povestné svojou 
kvalitou, zaujímavé dizajnom, 
budili obdiv a žali úspechy na 
regionálnych i medzinárodných 
výstavách po celom svete. Re-
meselný fortieľ slovenských dro-
tárov bol ocenený najmenej 10-
timi zlatými, 9-timi striebornými 
a jednou bronzovou medailou. 
Hospodársky rozmach drotár-
stva prerušilo nové geopolitické 
usporiadanie Európy po prvej 
svetovej vojne a revolúcia v Ru-
sku. Väčšina dielní zanikla a dro-
tári sa vrátili do vlasti. Napriek ich 
podnikateľským skúsenostiam 
sa im už remeslo v pôvodnej 
podobe nepodarilo oživiť a po 
druhej svetovej vojne vo svojej 
pôvodnej podobe definitívne 
zaniklo. 

WySTaWa pOplenerOWa W WalIMIU
(Red.) W Walimiu podczas sesji rady Miejskiej w dniu 28.09.2011 r. Julian Golak wygłosił prelekcję o działalności polsko-
Czeskich dni kultury Chrześcijańskiej w ostatnich 20 latach, która była połączona z otwarciem dwóch wystaw w Centrum 
kultury, przedstawiających, społeczny „dorobek” organizatorów tej największej polsko-czeskiej akcji społeczno-kulturalnej 
na pograniczu polsko-czeskim oraz wystawy poplenerowej twórców z polski i republiki Czeskiej.

Walim, 28.09.2011 r. Julian golak wygłosił prelekcję podczas sesji Rady gminy Walim Wystawa poplenerowa w centrum kultury w Walimiu
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FeSTIWal OrGanOWy  
W MIerOSZOWIe
 

Wernisaż z udziałem arty-
stów polskich i czeskich, władz 
Mieroszowa i przy serdeczno-
ści księdza Krzysztofa Cebuli 
miał wyjątkowy przyjazny cha-
rakter. Polscy i czescy artyści 
znają się doskonale od lat i 
współdziałają bez zbędnych 
formalności.

Mieroszowska parafia pw. 
św. Michała Archanioła stała 
się gospodarzem poplenero-
wej wystawy Międzynarodo-
wego Pleneru Artystycznego 
Polsko - Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. Komisarzem 
wszystkich plenerów i wy-
staw poplenerowych od 20 lat 
jest niezmordowany Henryk 
Hnatiuk z Polsko – Czeskiego 

Klubu Art. Studio w Miero-
szowie. Trzydzieści obrazów 
i dwie rzeźby, które powstały 
we wrześniu podczas pleneru 
w Rzeczce w gminie Walim, 
wyeksponowanych zostało na 
ścianach przyparafialnej gale-
rii. Na wernisaż 15 październi-
ka przybyli autorzy prac, zo-
stali przedstawieni publiczno-
ści, która mogła wyrazić opinię 
na temat oglądanych obrazów 
i rzeźb. Plastycy już robią plany 
na kolejne spotkania i wspólną 
pracę twórczą.   

Od 18 listopada wystawa 
prezentowana jest w Galerii 
Barbórka w Centrum Kultury 
w Boguszowie – Gorcach.

Mocne i czyste brzmienie 
organów zawsze robi duże 
wrażenie. Koncert organowy 
w wykonaniu Michala Novenki 
w mieroszowskim kościele był 
jedną z atrakcji tegorocznych 
Polsko – Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. 

Koncert odbył się 15 paź-
dziernika przed liczną publicz-
nością i był jednym z punktów 
programu 15. Orlicko – Kłodz-
kiego Festiwalu Organowego 
2011, którego dyrektorem 
jest Michal Novenko z Czech. 
Publiczność miała możliwość 
posłuchać m. in. utworów J. S. 
Bacha, S. Moniuszki, F. Liszta 
i improwizacji M. Novenki.

Michal Novenko jest pro-
fesorem w Konserwatorium 
Praskim i prowadzi między-
narodowe kursy mistrzowskie 
w USA, Wielkiej Brytanii, Afry-
ce Południowej. Koncertuje 
w całej Europie, USA, Meksy-
ku, Izraelu i Afryce Południo-
wej. Wielokrotnie brał udział 
w festiwalach organowych 

w naszym kraju. Jest również 
jurorem konkursów organo-
wych. Dokonał wielu nagrań 
prezentując 120 różnych orga-
nów i propagując zabytkowe 
instrumenty. Organy z 1914 
roku w kościele pw. św. Mi-
chała Archanioła w Mieroszo-
wie zostały poddane trzy lata 
temu pełnemu remontowi. 
Wykonała go firma Antoniego 
Szydłowskiego z Wrocławia. 

- Dziś brzmią bardzo do-
brze i świetnie nadają się do 
wykorzystania nie tylko jako 
instrument liturgiczny, ale 
i jako instrument koncertowy 
– mówi Michal Novenko.

Koncert odbył się stara-
niem Polsko – Czeskiego Klu-
bu Art.Studio w Mieroszowie 
i był prezentem Komitetu Or-
ganizacyjnego Polsko – Cze-
skich Dni dla Mieroszowian. 
Był to przedostatni koncert 
Festiwalu, ostatni odbył się 
w Bezděkovie w Czechach na-
stępnego dnia. 

Prof. Michal novenko przy zabytkowych organach podczas koncertu w kościele 
w Mieroszowie

lucyna Wierzbicka i andrzej niżewski przy rzeźbach karla Holuba z Pragi i Petra 
kyseli z lhoty u Machova

artyści – autorzy prezentowanych prac, na pierwszym planie Jerzy Mach  
z Wałbrzycha, z prawej komisarz wystawy Henryk Hnatiuk 
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aUS kUdOWa naCH naCHOd lInkS!

Heutzutage, wenn wir pro-
blemlos und ohne Kontrollen 
an den Grenzübergängen in Bo-
boszów, Słone oder Tłumaczów 
in unser Nachbarland fahren, 
kann man sich kaum vorstellen, 
dass man bis 1939 nach dem 
Grenzübergang, wie bei den En-
gländern, auf die linke Seite der 
Fahrbahn wechseln musste.

1882 dachte man sich in 
Wien aus (vielleicht waren die 
aus England importierten Limo-
usinen der Grund), im ganzen 
Habsburgischen Reich Linksver-
kehr einzuführen. Allem An-
schein nach war das eine Rück-
kehr zur Tradition, weil man sich 
seit der Antike auf den Land-
straßen natürlicherweise auf 
der linken Seite bewegte. Dank 
dieser Tradition war es leichter, 
sich zu wehren, weil man das 
Schwert oder den Speer in der 
rechten Hand hielt. Rechtshän-
der trugen lange Schwerter auf 
der linken Seite und wenn sie 
die schmalen Straßen der mit-
telalterlichen Städte entlang 
gingen, stießen sie sich ge-

genseitig. Papst Bonifatius VIII. 
befahl, dass sich die Pilger auf 
der linken Seite bewegen soll-
ten. Ähnlich handelte der Kaiser 
des Landes der Kirschblüten. 
Das geschah, wie immer, nicht 
nach dem Wunsch der Link-
shänder! „Kehrt rechts!“ befahl 
dem ganzen Europa angeblich 
erst Napoleon, weil er vorhatte, 
den Engländern die Invasion zu 
erschweren. Obwohl der Recht-
sverkehr auf dem Kontinent 
angenommen wurde, war das 
Streben zu der alten Ordnung 
so stark, dass die Habsburger 
den Linksverkehr wieder ein-
führten. Nur in Dalmatien, Kra-
in, Tirol und Vorarlberg blieb das 
Rechtssystem. Die Wiener Büro-
kraten erzwangen aber auch 
dort die Änderungen, die 1910 
in Kraft traten. Die Bevölkerung 
leistete Widerstand und schon 
nach dem Ersten Weltkrieg 
kehrte man zum Rechtsverkehr 
zurück.

Als Polen seine Staatsuna-
bhängigkeit wiedergewann, 
musste man auch diesen Teil 
des Lebens vereinheitlichen. 
In Galizien fuhr man ab 1924 
rechts (manche Quellen ge-
ben das Jahr 1918 an), aber die 
Straßenbahnen in Krakau, im 
Hinblick auf die Wechselkosten 
der Gleisbette, hörten erst im 
Jahre 1925 auf, links zu fahren. 
Laut dem Vertrag, die manche 
Länder 1926 unterschrieben, 
wollte man wieder zum Recht-
sverkehr zurückkehren. Aber 
im östlichen Österreich (zusam-

men mit Wien) und in der Tsche-
choslowakei verschob man den 
Wechsel für eine lange Zeit 
wegen der hohen Kosten. Die 
Tschechoslowakei sah vor, sich 
erst ab 1936 rechts zu bewegen. 
Die Geschichte beschleunigte 
aber alle Pläne. Der Anschluss 
Österreichs an das Dritte Reich 
erzwang den Wechsel ab 19. 
September 1938, im besetzten 

Sudetenland galt die alte Ord-
nung ab 10. Oktober 1938, in 
Tschechien ab  15. März und in 
Prag ab 26. März 1939. Bis zum 
Herbst 1941 führte man den 
Rechtsverkehr in Ungarn und 
in die Slowakei ein. Seit dieser 
Zeit führten noch weitere Län-

der den Rechtsverkehr ein, u. 
a. China (1946) und Schweden 
(1967). Genau umgekehrt han-
delte nur ein kleines Idyll- und 
Inselland – Samoa – im Jahre 
2009 um Geld zu sparen, weil 
viele Autos aus Japan oder Au-
stralien importiert wurden, wo 
man links fährt.

Auf jeden Fall müssen wir 
uns jetzt in Nachod, Ungarn 

oder Österreich nicht wie in 
England bewegen, denn, be-
sonders in den Kreisverkehr fah-
rend, könnten wir uns gewaltig 
irren!

Übersetzt 
von Aleksandra Woźniak 
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vor 455 Jahren – 1556 – 
Gründung von Neuheide

vor 305 Jahren – 1706 – 
Anfang des Baues des Jesuiten-
kollegs als Gutshof im Stil des 
tschechischen Barocks

vor 235 Jahren – 1776 – Ab-
gabe des jesuitischen Teils der 
Ortschaft unter die Verwaltung 
des königlichen Schulamts.

vor 110 Jahren – 1901 – 
Verkauf des Kurorts von Paul 
Hoffmann an Wolfgang von der 
Goltz

vor 105 Jahren – 1906 – 20. 
Juni – Eröffnung des neuen Kur-
hauses (Sanatorium I)

vor 100 Jahren – 1911 – 
Bau des Helenenbades: Trink- 
und Wandelhalle; Eröffnung der 
Bücher- und Akzidenzdruckerei 
von B. Gellrich und Beginn der 
Herausgabe des Wochenblat-
tes Altheider Anzeiger; 19. Juni 
– Grundsteinlegung der katho-
lischen Maria-Himmelsfahrt-Kir-
che

vor 95 Jahren – 15. Juni 
1916 – Weihe der evangelischen 
Kaiser-Friedrich-Gedächtniskir-
che

vor 90 Jahren – 7. März 
1921 – Gründung des katholi-
schen Gesellenvereins Kolping-
swerk

vor 85 Jahren – 14. Juni 
1926 – Weihe des Krankenhau-
ses nach dem Wiederaufbau 
nach dem Brand mit angebau-
tem rechten Flügel

vor 65 Jahren – 1946 – 
Februar – Ernennung der 

ersten polnischen Direktoren 
des Krankenhauses, Dr. Czesław 
Ślisz;

12. Mai – Eröffnung der 
Schulbibliothek in der Schule in 
Falkenhain/Sokołówka;

19. Mai – die Stadt bekommt 
den amtlichen polnischen Na-
men – Polanica Zdrój/Altheide-
Bad (Anordnung vom 7. Mai);

Juni – erste Visitation des 
Apostolischen Administrators, 
Priester Karol Milika;

11. Oktober – Konstituie-
rung des Städtischen National-
rats;

12-19. Oktober – dänische 
Ärzte impften gegen Tuberku-

lose über 1000 Kinder und Ju-
gendliche;

11. November – Verleihung 
der ersten Ehrenbürgertitel an 
Kaziemierz Dąbrowski und Mie-
czysław Pokorski;

15. November – letzte Phase 
der Umsiedlungen/Vertreibun-
gen der deutschen Einwohner 
aus Altheide/Polanica – Grün-
dung der Vereine: PTT (Polskie 
Towarzystwo Tatrzańskie/ Po-
lnische Tatra-Gesellschaft) und 
PTKraj (Polskie Towarzystwo 
Krajoznawcze/Polnische He-
imatkundegesellschaft);

- Herbst – Eröffnung der 
Schule für Industrieglassch-
muck  

vor 60 Jahren – 1951 – 
- 1. Januar – Verstaatlichung 

des katholischen Krankenhau-
ses; 1. Mai – Eröffnung der Ab-
teilung für plastische Chirurgie/
Schönheitschirurgie; Juli – Prie-
ster Marian Barg, nach der Inkar-
dination zum Erzbistum Breslau, 
wurde offiziell in die Pfarrei in 
Altheide eingeführt;

- Gründung der Schachsek-
tion unter Leitung von Edward 
Karel

- Gründung der Dramasek-
tion unter Leitung von Franci-
szek Holik-Holikowski

vor 30 Jahren – 1981 – 
13. Dezember – Ausrufung 
des Kriegsrechts in Polen; von 
Georg Wenzel initiierte Hilfe der 
Bewohner von Lingen für Althe-
ide (Polenhilfe) 

vor 20 Jahren – April 1991 
– Herausgabe von Heimatbuch 
Altheide Bad unter der Redak-
tion von Georg Wenzel

vor 15 Jahren – 1996 – 22. 
Juni – Eröffnung der Dialysesta-
tion an dem Plastische- Chirur-
gie-Krankenhaus; 2. September 
– Unterrichtsbeginn in der Re-
gionalen Touristikschule/Regio-
nalna Szkoła Turystyczna

vor 10 Jahren – 2001 – 
3. Februar – Eröffnung der 

Galeria Sztuki MCK/Artgalerie 
des Stadtkultur-Zentrum der  
Graphikausstellung von Miro-
sława Bernat;

20. April – Eröffnung des 
Internats der Regionalen Touri-

stikschule;
15. Juni – der 50. Jahrestag 

der Eröffnung des Krankenhau-
ses;

22. Juli – Enthüllung von 
vier Schildern zur Erinnerung an 
die Überschwemmung im Jahre 
1998;

9. September – Ende der 
Stadtsanierung nach der Über-
schwemmung mit eine Messe 
für rund 1000 Leute, die von 
Kardinal H. Gulbinowicz gehal-
ten wurde;

19. September – Eröffnung 
von 2 Brücken und einer Straße 
im Höllental/Piekielna Dolina; 
Umwandlung der Grundschule 
Nr. 3 (im Stadtviertel Sokołów-
ka/Falkenhain) in eine Privat-
schule des Vereins „Edukator“; 
September – Herausgabe der 
ersten Nummer der Zeitschrift 
von TMP „Nieregularnik Polanic-
ki“;

30. September – Enthüllung 
der Gedenktafel für Stanisław 
Kozicki, Generalsekretär der Po-
lnischen Delegation zur Pariser 
Friedenskonferenz, er wohnte 
in der Elsterska-Straße/Paul-Kel-
ler-Strasse;

21. Oktober – festliche Mes-
se mit Kardinal H. Gulbinowicz 
zum Ende der Renovierung der 
Maria-Himmelsfahrt-Kirche und 
des Baus des Gymnasiums an 
der Sondererziehungsanstalt 
der Josephschwestern

23. November – Eröff-
nung der nach der 1998-Über-
schwemmung renovierten 
Lipowa-Straße – Erneuung des 
oberen Teils der Zdrojowa-Stra-
ße (Fußwege, Beleuchtung, Ver-
breiterung der Straße)

vor 5 Jahren – 2006
15. Februar – Herausgabe 

des Buches Polanica Zdrój wczo-
raj i dziś/Polanica Zdrój gestern 
und heute von Towarzystwo Mi-
łośników Polanicy unter der Re-
daktion von Henryk Grzybowski 
(Band 1) und Krystyna Jazienic-
ka-Wytyczak (Band 2)

3. Mai – Enthüllung des 
Denkmals für Johannes Paul II. 
in der Nähe von SCM

21. Mai – Weihe der neuen 
Glocken in der Maria-Himmels-

fahrt-Pfarrei  
29. August – Eröffnung 

der TMP-Ausstellung „Polanica 
Zdrój wczoraj i dziś“/Altheide-
Bad gestern und heute

1. September – Einsegnung 
des Denkmals und Gedenktafel 
auf dem damaligen evangeli-
schen Friedhof

14. Dezember – Eröffnung 
der Ausstellung „Źródlana prze-
szłość, mineralna przyszłość”/
Quellvergangenheit, Mineral-
zukunft

2011
19. März – Charter Rotary-

Jugendvereine Rotaract und 
Interact Polanica-Zdrój

17. April – I. Osterpalme-
Wettbewerb in Altheide

30. April – Installation der 
Gedenktafel zur Seligsprechung 
von Johannes Paul II. an seinem 
Denkmal in der Nähe von SCM 
(neues Krankenhaus)

6. Mai – Eröffnung einer 
Ausstellung zu Roman Dmow-
ski und Stanisław Kozicki, den 
polnischen Teilnehmern der 
Pariser Friedenskonferenz im 
Jahre 1919 

1. Juli – Konsekration der 
Muttergottes-Friedenskönigin-
Kirche in Sokołówka

11. August – Eröffnung des 
Konzertsaales in einer Schoko-
ladendiele „Amaretto”, der er-
sten in der Grafschaft Glatz

15. August – Gedenkfeier 
des 100. Jahrestages der Maria-
Himmelsfahrt-Kirche

1. September – Eröffnung 
des Hotels und Spa „Bukowy 
Park****“/(Buchenpark), des er-
sten Objekts dieser Kategorie in 
Altheide-Bad

24. September – Gedenk-
feier des 10. Jahrestages der 
Herausgabe der TMP-Zeitschrift 
„Nieregularnik Polanicki“

November – Ende der Ge-
neralrenovierung des Kurparks 
sowie des Ausbaus und der Er-
neuung des Kurtheaters

Übersetzt 
von Aleksandra Woźniak
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455 lat temu – 1556 – za-
łożenie Nowej Polanicy, 

305 lat temu – 1706 – roz-
poczęcie budowy kolegium je-
zuickiego jako dworu w stylu 
czeskiego baroku

235 lat temu – 1776 – od-
danie pojezuickiej części miej-
scowości pod zarząd królew-
skiego urzędu szkolnego; 

110 lat temu – 1901 – 
sprzedaż uzdrowiska przez 
Paula Hoffmanna na rzecz 
Wolfganga von der Goltza 

105 lat temu – 1906 – 20 
czerwca – oddanie do użytku 
nowego Domu Zdrojowego-
Kurhausu (Sanatorium I), 

100 lat temu – 1911 – 
zbudowanie Nowych Łazienek 
(łazienek Heleny), pijalni i hali 
spacerowej; otwarcie drukarni 
książek i akcydensów B. Gellri-
cha i rozpoczęcie wydawania 
tygodnika Altheider Anzeiger; 
19 czerwca – wmurowanie 
kamienia węgielnego pod ka-
tolicki kościół filialny (wkrótce 
parafialny) pw „Wniebowzięcia 
NMP”

95 lat temu – 15 czerwca 
1916 – poświęcenie kościoła 
ewangelickiego im. cesarza 
Fryderyka III

90 lat temu – 7 marca 
1921 – powołanie katolickiego 
związku czeladników Rodziny 
Kolpinga, 

85 lat temu – 14 czerwca 
1926 – poświęcenie szpita-
la po odbudowie po pożarze 
z dobudowanym prawym 
skrzydłem

65 lat temu – 1946 – 
luty – mianowanie pierw-

szego dyrektora szpitala, dra 
Czesława Ślisza; 

12 maja – uruchomienie 
biblioteki szkolnej w szkole na 
Sokołówce; 

19 maja – miasto otrzyma-
ło nową, polską nazwę – Po-

lanica Zdrój (zarządzenie z 7 
maja); czerwiec – pierwsza 
wizytacja pasterska przez ad-
ministratora apostolskiego ks. 
Karola Milika, 

11 października – ukonsty-
tuowanie się Miejskiej Rady 
Narodowej 

12-19 października – duń-
scy lekarze zaszczepili przeciw 
gruźlicy ponad tysiąc 1000 
dzieci i młodzieży 

11 listopada – nadanie 
pierwszych tytułów Honoro-
wego Obywatela Polanicy K. 
Dąbrowskiemu i M. Pokorskie-
mu

15 listopada – ostatnia faza 
masowych wysiedleń ludności 
niemieckiej z Polanicy

– powstanie kół PTT (Pol-
skiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego) i PTKraj (Polskiego To-
warzystwa Krajoznawczego); 

– jesień – powstało Gimna-
zjum Przemysłowe Zdobienia 
Szkła

60 lat temu – 1951 – 
1 stycznia – upaństwo-

wienie katolickiego szpitala; 
1 maja – otwarcie oddziału 
chirurgii plastycznej w po-
lanickim szpitalu; lipiec – ks. 
Marian Barg, po inkardynacji 
do archidiecezji wrocławskiej 
został oficjalnie wprowadzony 
do parafii w Polanicy

 – założenie sekcji szacho-
wej pod kierunkiem Edwarda 
Karela

 – utworzenie sekcji dra-
matycznej pod kierunkiem F. 
Holik-Holikowskiego

30 lat temu –  1981 – 13 
grudnia – wprowadzenie sta-
nu wojennego w Polsce; zaini-
cjowana przez G. Wenzla po-
moc mieszkańców Lingen dla 
Polanicy (Polenshilfe) 

20 lat temu – kwiecień 
1991 – wydanie Heimatbuch 
Altheide Bad pod red. Georga 
Wenzla

15 lat temu – 1996 – 22 
czerwca –otwarcie stacji dia-
liz przy Szpitalu Chirurgii Pla-
stycznej; 2 września – inaugu-

racja nauczania w Regionalnej 
Szkole Turystycznej; 

10 lat temu – 2001 – 
3 lutego – inauguracja 

działalności Galerii Sztuki MCK 
wystawą grafiki Mirosławy 
Bernat, 

20 kwietnia – otwarcie in-
ternatu Regionalnej Szkoły Tu-
rystycznej; 

15 czerwca – jubileusz 50. 
lecia uruchomienia szpitala; 

22 lipca – odsłonięcie czte-
rech tabliczek przypominają-
cych powódź 1998 r.; 

9 września – zakończenie 
popowodziowej odbudowy 
miasta mszą św. celebrowaną 
dla ok. 1000 osób przez ks. 
kard. H. Gulbinowicza; 

19 września – oddanie do 
użytku po odbudowie 2 mo-
stów i drogi w Piekielnej Do-
linie; 

przekształcenie Szkoły 
Podstawowej nr 3 w szkołę 
niepubliczną Stowarzyszenia 
„Edukator”; wrzesień – ukazał 
się pierwszy numer organu 
TMP „Nieregularnik Polanicki”; 

30 września – odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej Stani-
sława Kozickiego, sekretarza 
generalnego Delegacji Pol-
skiej na konferencję pokojową 
w Paryżu, zam. przy ul. Elster-
skiej 

21 października – uroczysta 
msza św. z udziałem kard. H. 
Gulbinowicza na zakończenie 
remontu kościoła parafialnego 
p.w. Wniebowzięcia NMP i bu-
dowy gimnazjum przy Specjal-
nym Ośrodku Wychowawczym 
Zgrom. Sióstr św. Józefa 

23 listopada – otwarcie 
wyremontowanej po powodzi 
1998 r. ul. Lipowej

 – modernizacja górnego 
odcinka ul. Zdrojowej (chod-
nik, oświetlenie, poszerzenie 
jezdni)

5 lat temu – 2006
15 lutego – wydanie przez 

Towarzystwo Miłośników Po-
lanicy książki Polanica Zdrój 
wczoraj i dziś pod red. Hen-
ryka Grzybowskiego (tom 1) 
i Krystyny Jazienickiej-Wyty-

czak (tom 2)
3 maja – odsłonięcie obeli-

sku papieża Jana Pawła II koło 
SCM

21 maja – poświęcenie 
nowych dzwonów w parafii 
Wniebowzięcia NMP

29 sierpnia – otwarcie wy-
stawy TMP „Polanica Zdrój 
wczoraj i dziś”

1 września – pobłogosła-
wienie obelisku i tablicy na 
dawnym cmentarzu ewange-
lickim

14 grudnia – otwarcie wy-
stawy „Źródlana przeszłość, 
mineralna przyszłość”

2011
19 marca – charter mło-

dzieżowych klubów rotariań-
skich Rotaract i Interact Pola-
nica-Zdrój

17 kwietnia – I Polanicki 
Konkurs Palm Wielkanocnych

30 kwietnia – instalacja ta-
blicy upamiętniającej beatyfi-
kację Jana Pawła II na poświę-
conym mu obelisku koło SCM 

6 maja – odsłonięcie wy-
stawy poświęconej Romanowi 
Dmowskiemu i Stanisławowi 
Kozickiemu, polskim uczest-
nikom konferencji pokojowej 
w Paryżu 1919

1 lipca – konsekracja ko-
ścioła parafialnego pw. Matki 
Boskiej Królowej Pokoju na 
Sokołówce

11 sierpnia – otwarcie 
w sali koncertowej czekola-
dziarni „Amaretto”, pierwszej 
na Ziemi Kłodzkiej

15 sierpnia – inauguracja 
obchodów stulecia kościoła 
parafialnego pw. Wniebowzię-
cia NMP

1 września – uruchomienie 
hotelu i Spa „Bukowy Park****”, 
pierwszego tej kategorii obiek-
tu w Polanicy

24 września – obchody 10. 
rocznicy wydania pisma TMP 
„Nieregularnik Polanicki”;

listopad – zakończenie 
gruntownej renowacji parku 
zdrojowego oraz zakończenie 
rozbudowy i modernizacji Te-
atru Zdrojowego
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ryszard Grzelakowski

WypraWa dO kUdOWy ZdrOJU

“Pamiętam, że pomyślałem: 
Jeśli tego nie zapiszę, nikt tego 
nie zrobi. Będzie stracone na za-
wsze, spłynie jak woda z wanny 
po kąpieli”. 

Timothy Garton Ash, 
Historia na gorąco. 

Kudowa Zdrój jest uro-
czym, posiadającym bogate 
tradycje miastem Ziemi Kłodz-
kiej. Malownicze pejzaże zmie-
niające się pod wpływem pór 
roku i wysokości, liczne źródła 
wód mineralnych, bogactwo 
kształtów gór, dolin i zachwy-
cających oczy form skalnych, 
zaliczanych do rzadkich oso-
bliwości w Europie – to ele-
menty potęgujące atrakcyj-
ność tego obszaru. Liczne trasy 
spacerowe i szlaki turystyczne 
pozwalają na piesze i rowero-
we wycieczki po okolicznych 
wzgórzach. Spokojny, dostoj-
ny krajobraz, łagodny klimat 
wpływają wyjątkowo dodat-
nio na dobre samopoczucie 
i dostarczają wielu niezapo-
mnianych wrażeń. Ze wzglę-
du na występowanie licznych 
źródeł wód mineralnych Ku-
dowa Zdrój jest ważnym i ce-
nionym w świecie medycznym 
uzdrowiskiem. Miasto obfituje 
również w ciekawe zabytki 
architektury z przełomu XIX 
i XX wieku. Mając dobrą bazę 
noclegową, sanatoryjną i ga-
stronomiczną, uzdrowisko jest 
przygotowane na przyjęcie 
wielu kuracjuszy i turystów. 
Bliskość granicy daje możli-
wość organizowania wypa-
dów do Czech, a serdeczność 
i przychylność mieszkańców 
na długo pozostają miłym 
wspomnieniem z pobytu w ku-
rorcie. Centrum miasta ma ak-
cent sanatoryjno-wczasowy. 

Po obu stronach alei pro-
wadzącej do stawu w parku 
przez deptak, aż do fontanny 
i kolorowych klombów przed 
wytwornym gmachem Domu 
Zdrojowego, widzimy stylowe 
zabudowania: od barokowego 
zameczku pięknie odrestau-
rowanego i modernistycznej 

pijalni, po secesyjne pensjona-
ty z wieżyczkami, wykuszami 
i balkonami typowymi dla bu-
downictwa zdrojowego w XIX 
stuleciu. 

W ich sympatycznej ar-
chitekturze zaczarowane jest 
wspomnienie dawnych przy-
jazdów “do wód”, kurortowej 
beztroski i radosnego wypo-
czynku. Idę ulicą Zdrojową, 
połowa chodnika to czerwono 
oznakowana trasa rowerowa, 
nowość dla mnie, dawno tu 
nie byłem. Niespodzianek jest 
tu więcej. Przy skrzyżowaniu 
drogi wiodącej do Czermnej 
widzę pomysłowy element 
plastyczny, wykonane z meta-
lu trzy instrumenty muzyczne: 
harfa, fortepian i oparta o sty-
lową latarnię wiolonczela. Wy-
gląda to naprawdę ciekawie 
i znakomicie podkreśla urok 
tego miejsca. Specjalnie po-
jechałem w poniedziałek, aby 
zobaczyć ilość gości. Widzia-
łem wiele samochodów, spo-
ro spacerujących ludzi, nikt 
się nie spieszył. Mimo drugiej 
połowy października było cie-
pło i słonecznie. Pogoda pod-
kreślała aurę tego urokliwego 
kurortu. 

Ulubionym miejscem spo-
tkań jest osiemnastowieczny 
Park Zdrojowy - wielki ogród, 
ostatnio całkowicie zrewalory-
zowany, malowniczo położony 
u stóp Góry Parkowej. Moją 
uwagę przyciąga starannie 
utrzymana roślinność, są tu 
również gatunki egzotyczne, 
a także wiele pomników przy-
rody: świerki sudeckie, sosny 
kalifornijskie, różne dęby, 
pomysłowo wytyczone alejki 
spacerowe, po których kroczy 
sporo kuracjuszy. Spotkałem 
nawet duszniczan zachwyco-
nych panującym tu pięknem 
i ciszą. Nawet najlepszy opis 
w przewodniku, reklamie czy 
promocyjnym folderze nie 
odda atmosfery tego miejsca: 
zapachu skoszonej świeżo tra-
wy, szumu liści na drzewach. 
Park można zwiedzać jak rezy-
dencję czy świątynię. Wiedza 

historyczna pozwoli turyście 
dostrzec wpływy, źródła i sty-
le, a także szczególne prze-
jawy fantazji i ekscentryzmu. 
Pozwoli odczytać dzieje parku, 
którego detale umożliwiają 
zwiedzającym interpretację 
i zrozumienie bogactwa ogro-
dów. Warto wiedzieć, że histo-
ria ogrodów liczy co najmniej 
cztery tysiące lat (pierwsze 
zachowane wzmianki pocho-
dzą z Egiptu), a zmieniające 
się gusta i mody kształtowały 
ich wygląd, inaczej niż od-
nieść to można do obiektów 
czy martwych przedmiotów. 
Ogród podobnie jak dwór czy 
pałac mógł mieć ten sam cha-

rakter, są więc ogrody władzy, 
są ogrody założone tylko dla 
przyjemności. 

Swoje ogrody ma kultu-
ra islamu, które odpowiada-
ją ziemskiemu wyobrażeniu 
raju, są też ogrody znaczeń, 
jak japoński kamienny ogród 
Nazen-ji w Kioto. Są też ogro-
dy sekretne, niełatwe w osią-
gnięciu i są ogrody idei, jak 
ten w Dumfries w Szkocji - 
Ogród Kosmicznych Spekula-
cji. A przecież są ogrody, które 
leczą, są arboreta zakładane 
przez kolekcjonerów, są wresz-
cie parki publiczne i ogrody 
botaniczne. Bez świadomego 
wykorzystania topografii te-

Jesienna sentymentalna wyprawa do kudowy Zdroju, w poszukiwaniu, uroków parku Zdrojowego, śladów bywających tu 
w pierwszej połowie XX wieku ważnych postaci oraz poznania zachwycającego Muzeum Zabawek 

Fragment parku z pijalnią w kudowie zdroju. Drzeworyt stefanii Dretler-Flin 1947 r. 
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renu, wody i dekoracji nie ma 
efektu, który przesądza o arty-
stycznej i turystycznej wartości 
miejsca. Myślę, że każdy, kto 
pozna park-ogród w Kudowie 
doznaje uczucia zadowolenia 
i wyciszenia. Spacerując po 
parku, nagle od strony “Teatru 
pod Blachą” i pijalni dotarła 
do mnie chwytająca za serce 
dawno zapomniana melodia, 
znana tylko pokoleniu uro-
dzonemu przed II wojną świa-
tową. Po dojściu na wysokość 
połowy “Zameczku” przecie-
ram oczy ze zdumienia, toż to 
kataryniarz! Elegancko ubrany 
w smoking i cylinder, starszy 
pan, kłania się przechodniom 
i kręci wytrwale korbą wyzwa-
lając romantyczną muzykę. Te 
pogodne melodie w otocze-
niu parku i kwiatów, przywio-
dły na myśl wydarzenia sprzed 
wielu lat. W sierpniu 1921 roku, 
równo 90 lat temu przyjechał 
do Kudowy Zdroju na wypo-
czynek wyjątkowy gość, może 
najważniejsza postać stulecia 
obok Winstona Churchilla, Ja-
rosława Haszka autora słynne-
go “Wojaka Szwejka”, którzy tu 
bywali. Był nim Bruno Schulz, 
wtedy jeszcze student. 

Wypatrzyła go w kuror-
cie, poznała i zaprzyjaźniła 
się z nim, przybyła tu z mamą 
dwunastoletnia Irena Kejlin: 
“Pierwsze spotkanie. Park, 
z daleka słychać orkiestrę. Ja 
wracam w podskokach ze szki-
cownikiem do mamy. (...). Na 
ławeczce naprzeciwko siedzi 
dziwna postać. Słońce pra-
ży, zieleń i kwiaty, a on cały 
ciemny – ubranie, twarz, wło-
sy. Ciemny, skulony, jakby za-
mknięty w sobie. Nogi i stopy 
razem, dłonie złożone płasko, 
zamknięte kolanami, ciemna 
głowa wtulona w ramiona (...). 
Nagle ten ciemny mężczyzna 
rozluźnia się troszeczkę, wsta-
je wolniutko podchodzi i wy-

krztusza: “Czy pani pozwoli? 
Bo ja z Polski i ja też jestem 
malarzem... Właściwie ja też 
rysuję. Usiadł na brzeżku ław-
ki, obejrzał rysunki, pochwalił, 
powiedział parę niezdawko-
wych uwag (...). Trzy tygodnie 
razem. Co rano czekał na ła-
weczce w ogrodzie naszego 
pensjonatu, a potem nam to-
warzyszył. Po wspólnym “piciu 
wód” w parku zaczynał się kon-
tredans. Odprowadzał Matkę 
na kąpiele, mnie na tenis lub 
gimnastykę. Gdy byłam zajęta, 
siedział na ławce z Mamą (...). 
Rysowaliśmy razem - dwuna-
stoletnia dziewczynka w dru-
cianych okularach i Bruno 
Schulz. On szkicował wspa-
niale miękkim ołówkiem lub 
piórkiem i tuszem (...). Mama 
próbowała go wciągnąć do 
młodego towarzystwa. Milczał 
i znikał. Próbowała zabierać 
go na wycieczki do Riesen-
gebirge – ale to go męczyło. 
Czyżby serce czy płuca? Kiedy 
my, niezmordowane piechurki 
wracałyśmy z całodziennej wy-
cieczki, czekał na nas, podawał 
wodę, celebrował powrót zdo-
bywców niebosiężnych szczy-
tów. Ale do Schädelkapelle 
(kaplica czaszek w Czermnej) 
przyłączył się i przez parę dni 
szkicował z pamięci fantasma-
gorie czaszek i piszczeli (...). 
Pewnego ranka nie było go 
na ławeczce. Szukałyśmy go 
w parku, nie miałyśmy jego 
adresu. Znikł. Nie wiemy czy 
Bruno Schulz w sierpniu 1921 
roku mieszkał u Filipa Pollaka 
w “Austerii”, w hotelu “Lowy”, 
czy “Pod Koroną”. Prócz tych 
pensjonatów czekało w Kudo-
wie na polskich wczasowiczów 
jeszcze kilka innych dużych 
domów gościnnych. “Polski 
Pensjonat” w willi “Wunsch”, 
“Polską Kuchnią” prowadzi-
ła pani Pelagia von Wunsch 
z domu Buzalska. Poza tym 

pensjonat “Królowa Ludwi-
ka” znany z dobrej polskiej 
kuchni, założyła pani T. Macie-
jewska, po mężu Świdzińska. 
Inne pensjonaty kudowskie 
w pierwszym ćwierćwieczu 
XX stulecia, prowadzili m.in. 
Duchatsch, Schnutek, Kop-
petschek, Tommek, u których 
przybysze z Polski prawdopo-
dobnie mogli czuć się dobrze. 
Jedno wydaje się być pewne, 
że w najważniejszym okresie 
rozwoju uzdrowiska w XIX wie-
ku, a nawet w pierwszych dzie-
siątkach XX w. kurort rozwijał 
się i bogacił jego mieszkańców 
w dużej części dzięki polskim 
kuracjuszom, wczasowiczom 
i turystom. Przez Kudowę do 
Gór Stołowych i Orlickich czę-
sto docierali młodzi Polacy 
studiujący na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Członkowie To-
warzystwa Literacko-Słowiań-
skiego wędrówki górskie po 
Sudetach zaczynali z reguły 
w uzdrowiskach podsudec-
kich.

Studenci wrocławscy głów-
nie w dwóch okresach zwie-
dzali zdrojowiska dolnośląskie: 
w latach młodzieńczych, jako 
ciekawi świata turyści i na sta-
rość, jako schorowani ludzie. 
Do śląskich wód przybywały 
ich dzieci. Dawne kroniki, lo-
kalna prasa, listy i pamiętniki 
opisują barwnie atmosferę 
życia kulturalnego Kudowy 
Zdroju w latach 1880-1935. 

Zostawiamy Kudowę daw-
nych czasów, pora opowiedzieć 
o zaczarowanym magicznym 
miejscu w sercu miasta, gdzie 
znajduje się Muzeum Zabawek 
przy ul. Zdrojowej. Panuje tam 
dobra wróżka Maryla. To Ona 
z potrzeby serca utworzyła 
zachwycające Muzeum i zgro-
madziła ponad pięć tysięcy 
zabawek, aby cieszyły oczy 
i umysły opowieściami, czym 
jest dla dziecka zabawka. 

Nie uwierzycie! Człowiek 
i zabawka są ze sobą związani 
od zarania dziejów. Świadczą 
o tym wykopaliska na wszyst-
kich kontynentach. Wyko-
nywane pierwotnie z kości, 
drewna, gliny, terakoty, brązu, 
były i są do dnia dzisiejszego 
miniaturowymi przedmiotami 
świata dorosłych. Najstarsze 
w tym muzeum to eksponaty 
z okresu kultury łużyckiej i sta-
rożytnej Grecji, użyczone przez 
Muzeum Narodowe i Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie. 

Eksponowane są tu też zabaw-
ki z najpiękniejszego okresu 
zabawkarskiego i lalkarskiego 
z przełomu XIX i XX stulecia. 
Zabawki te mają szczególny 
urok, wyróżniają się perfekcją 
wykonania i dużymi walorami 
artystycznymi. Przedstawiają 
ówczesną modę, zdarzenia 
i obyczaje minionej epoki. 
Sprawiały ongiś radość, rozbu-
dzały fantazję, uczyły popraw-
nych manier, dobrych obycza-
jów, rozwijały również intelekt. 
Nie sposób wszystkiego opo-
wiedzieć, przy takiej ilości eks-
ponatów, urzekających swoim 
pięknem. Potrafi to uczynić tyl-
ko dobra wróżka Maryla – zna 
historię każdej zabawki! Część 
wystawy stanowią zabaw-
ki wyprodukowane po roku 
1945. Według Pani Maryli bu-
dzą one najwięcej wspomnień 
i dużą dozę emocji. 

Pragnę dodać, że wszyst-
kie te zabawki były niegdyś 
kochane i otaczane troską. 
Z upływem czasu zostały za-
pomniane. Obecnie odnalazły 
schronienie w kudowskim mu-
zeum i już prawie 10 lat bawią 
turystów odwiedzających to 
magiczne i zaczarowane miej-
sce. Gorąco zapraszam do od-
wiedzenia Parku Zdrojowego 
i Muzeum Zabawek, satysfak-
cja murowana!

Korzystałem z książek:  
U szląskich wód. R. Kincel,  
Silesia – w Raciborzu 1992 r. 
Jak czytać ogrody, Wydawnic-
two  Arkady. Warszawa 2011, 
Bożena Mierzejewska. 

Fragment parku z Domem zdrojowym na dawnej widokówce 1912 r. 

Bruno schulz na rysunku stefana 
stupnickiego 
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40-leCIe CHÓrU STěnavan

Sbor Stěnavan byl založen p. 
Josefem Vláškem v roce 1971.

Čítal cca 30 členů. Účastnil 
se různých pěveckých sboro-
vých soutěží, kde získal různá 
ocenění. Kromě tohoto účin-
koval při akcích, které pořádalo 
město Broumov i okolní obce. 

Sbor účinkoval při založení 
česko – polských dnů křesťan-
ské kultury a zpíval při různých 
příležitostech v polské repu-
blice.  Zde úzce spolupracoval 
ředitel ZUŠ p. Vlášek s bývalým 
starostou p. Ing. Tomášem Koči-
čkou, MUD r. Tiborem Pindešem, 
p. vikářem Norbertem Zema-
nem a p. Zdeňkem Streubelem.

Zúčastnil se také zahájení 
výstavy o Broumovsku v Rako-
usku v Braunau am Inn, kde měl 

sbor svůj vlastní koncert a účin-
koval při slavnostní mši.  

Sbor byl pozván do Fuerthu 
v německé republice k účinko-
vání a tato spolupráce trvala 
2O let, kdy sbor každým rokem 
pořádal koncert pro němec-
ké občany, kteří navštívili Bro-
umov. Tato vystoupení organi-
zovala vždy p. Else Heflerová. Se 
sborem z Fuerthu a s folklorním 
tanečním souborem Stěnavan 
účinkoval na sále Střelnice při 
vystoupení s názvem „Láska 
přemáhá svět“.

Od 2004 r. se stal vedoucím 
sboru p. Mgr. Ladislav Šikut, 
DiS., učitel a korepetitor ZUŠ 
v Broumově a varhaník v Tepli-
cích nad Metují, který úspěšně 
pokračuje v činnosti sboru.  

Sbor má široký žánrový záběr. 
Ve svém repertoiru má jak du-
chovní, tak světskou hudbu, 
operety, spirituály,atd… 

K pravidelným zkouškám se 
sbor schází každý čtvrtek od 17 
45 do 19 15 hodin. Sbor má 35 
členů. Rádi mezi sebe přivítáme 
nové členy.

Mezi úspěchy sboru patří 1. 
místo na pěvecké soutěži v Pol-
sku v roce 2OO9, která se konala 
v rámci Dnů česko – polské kře-
sťanské kultury.

Sbor se zúčastnil v roce 
2OO8 oslav pěveckého sboru 
Dalibor v Hronově. Také pak 
účinkoval v 2009 r. ve Foerste-
rových Osenicích při Pražském 
jaru.

Výčet koncertů by byl velký, 
za zmínku ještě stojí koncert 
Stěnavanu při Svatováclavských 
oslavách v Broumově.   

Pro zájemce jsou ke shlédnu-
tí ještě webové stránky Stěnava-
nu http://www.stenavan.ic.cz

5 października b.r. w Starym 
Lesieńcu koło Boguszowa Gorc 
spotkali się Polacy i Czesi pod-
czas całorocznej uroczystości 
organizowanej w ramach XXII 
Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej pod nazwą „Mi-
łosierdzie istotą chrześcijańskiej 
doskonałości” 

Na spotkanie przybyli już 
tradycyjnie Czesi z Polic nad Me-
tują ze swoim proboszczem ks. 
Kan. Marianem Lewickim, który 
wraz z ks. Kan. Andrzejem Baja-
kiem sprawowali Mszę Świętą 
na rozpoczęcie uroczystości. Na 
Mszy Świętej śpiewała schola z 
Kościoła Ducha Świętego w Gor-

cach, prowadzona przez księ-
dza Mateusza Heidera. Po Mszy 
Świętej zebrani wysłuchali spek-
taklu poświęconego Św. Siostrze 
Faustynie i Bł. Janowi Pawłowi II 
w wykonaniu Marcina Rogoziń-
skiego, artysty scen wrocław-
skich. Następnie przy pięknie 
przygotowanych stołach i mu-
zyce boguszowskiego zespołu 
„Klub Johna Lenona” toczyły się 
rozmowy. Organizatorem uro-
czystości była pomysłodawczyni 
Henryka Wiaderna wraz z działa-
czami tamtejszego Oddziału Pa-
rafialnego Akcji Katolickiej oraz 
Centrum Kultury w Boguszowie 
Gorcach.

Szanowny Pan 
Ladislav Šikut

Dyrygent Chóru “Stěnavan”

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej z okazji 40-lecia działalności 
Chóru “Stěnavan” składam najserdeczniejsze gratulacje 
i najlepsze życzenia. Życzę wielu tak wspaniałych 
osiągnięć na dalsze lata. 

Serdecznie dziękuję za długoletnią owocną współpracę 
i Państwa niezapomniane koncerty w ramach Polsko-
Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. 

Wszystkim Członkom Chóru życzę zdrowia, radości, 
pogody ducha, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
i zawodowym. 

Z serdecznym Szczęść Boże!

Julian Golak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej

W Muzeum klasztornym w Broumovie chór „stěnavan” obchodził 40-lecie 
działalności artystycznej. z tej okazji dla gości z Polski przygotował i wykonał pieśń 
gaude Mater Polonia oraz kilka innych polskich pieśni narodowych.

Uczestnicy spotkania: ks. kan. Marian lewicki, ks. kan. andrzej Bajak, 
wiceburmistrz Paweł sosialuk oraz dyrektor biblioteki elżbieta gajewska

fo
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MIłOSIerdZIe ISTOTą CHrZeŚCIJańSkIeJ dOSkOnałOŚCI
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Zbieramy pieniądZe na operację serca
dla 11-miesięcZnego antosia Worono 

Z białorusi

Swietłana Worono, polska nauczycielka od wielu lat pracująca w Lidzie na Białorusi zwróciła się 
do Juliana Golaka – radnego Sejmiku Województwa z prośbą o rozpoczęcie zbiórki pieniędzy na 
niezbędną i pilną operację chorego serca jej syna Antosia Worono. 
Antoś ma dopiero 11 miesięcy i posiada wrodzoną wadę serca tzw. zespół Falotta. 
Polscy kardiochirurdzy stwierdzili pilną potrzebę operacji. Najprawdopodobniej operacja będzie 
przeprowadzona w klinice krakowskiej. Potrzebne są pieniądze w kwocie około 30 tys. złotych w celu 
zapewnienia matce możliwości przywiezienia dziecka i przeprowadzenia skomplikowanej operacji. 
Na prośbę matki dziecka sprawą w Polsce zajmuje się: Julian Golak oraz Stowarzyszenie Komitet 
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, które od wielu lat organizuje wakacje dla dzieci z Białorusi w Polsce. 

Konto na które można wpłacać pieniądze 
na operację Antosia Worono: 
PKO BP Oddział Nowa Ruda
68 1020 5112 0000 7802 0079 7142 

Poniżej list matki Swietłany Worono. 

lida, białoruś 
swietłana Worono 
obwód grodzieński 

List matki chorego dziecka z prośbą o pomoc do Ludzi Dobrej Woli w Polsce. 
Od 20 lat jestem nauczycielką języka polskiego na Białorusi. Moi rodzice i dziadkowie mieszkają już 
ponad 100 lat na Grodzieńszczyźnie. Całe swoje życie poświęcam na edukację młodzieży z polskich rodzin 
zamieszkujących na Białorusi. 
Mam męża Wiktora, który także pracuje jako nauczyciel języka polskiego na Białorusi. Razem z mężem 
pracujemy w szkołach miasta Lida, przybliżając kulturę polską oraz dbając o tradycje narodowe. 
Posiadamy Kartę Polaka. Mamy dwoje dzieci. Niestety, młodsze dziecko Antoni – Klemens urodził się 
10 miesięcy temu z wrodzoną wadą serca. Według badań przeprowadzonych przez polskich lekarzy 
(kardiochirurgii dziecięcej) zalecana jest pilna operacja w specjalistycznym ośrodku w Polsce. Niestety nie 
jesteśmy zamożnymi ludźmi i nie stać nas na opłacenie kosztów operacji. 
Zwracam się do Ludzi Dobrej Woli z prośbą o pomoc w sprawie znalezienia możliwości sfinansowania 
operacji naszego synka. 
Jednocześnie upoważniam pana Juliana Golaka i Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej do 
rozpoczęcia zbiórki pieniędzy na operację mojego synka Antosia Worono. 

Serdecznie dziękuję 
Swietłana Worono  

ZbIeraMy pIenIądZe na OperaCJę SerCa dla 
11-MIeSIęCZneGO anTOSIa WOrOnO Z bIałOrUSI
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45. WrOCłaWSkIe SpOTkanIa TeaTrÓW  
JedneGO akTOra

24-27 listopada, Wrocław, Jelenia Góra, legnica,Wałbrzych

 
Tegoroczne WROSTJA  to ju-

bileuszowa 45. edycja Spotkań, 
które odbywają się od 1966 roku. 
W związku z tą okazją w tym roku 
Festiwal powrócił do źródeł i jego 
inauguracja będzie miała miejsce 
we wrocławskiej Piwnicy Świd-
nickiej, która była jej pierwszym 
„domem”. WROSTJA zawsze to-
warzyszy jakiś temat przewodni 
- w tym roku jednak będzie ich 
kilka. Spotkania rozpocznie Dzień 
poświęcony Tadeuszowi Róże-
wiczowi, zorganizowany z okazji 
90. rocznicy urodzin autora. Zo-
baczymy dwa spektakle na pod-
stawie tekstów Różewicza - „Stara 
kobieta wysiaduje” w wykonaniu 

Larysy Kadyrovej  z Ukrainy oraz 
„W środku życia” w wykonaniu Ta-
deusza Malaka. Drugim tematem 
będą „Czarne książeczki z Hamle-
tem” (cykl publikacji wydawanych 
w ramach WROSTJA). Pod tym 
hasłem kryją się spotkania autor-
skie, sesja, dyskusje oraz pokazy 
specjalne bohaterów publikacji, 
m.in. pokaz mistrzowski Birute 
Mar, który będzie można zoba-
czyć we Wrocławskim Teatrze 
Lalek. Trzeci temat to Państwowa 
Wyższa Szkoła Teatralna Filia we 
Wrocławiu, która kolejny raz w 
ramach Dnia PWST przygotowała 
cieszący się niezwykłą popular-
nością pokaz etiud studentów. 

W ramach 40. Ogólnopolskiego 
Festiwalu Teatrów Jednego Akto-
ra (OFTJA) konkurować będzie 9 
spektakli wybranych spośród 24 
zgłoszeń z całej Polski. Spektakle 
konkursowe będą odbywały się w 
salach Teatru PWST (Hotel Savoy) 
oraz Teatru Muzycznego Capi-
tol (Mała Scena). Na Dolny Śląsk 
spektakle wyjadą do Jeleniej 
Góry, Legnicy i Wałbrzycha.

Program Festiwalu dostępny 
na http://wwww.wrostja.art.pl/

Główni organizatorzy: Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 
Wrocławskie Towarzystwo Przyja-
ciół Teatru 

IX WałbrZySkIe FanaberIe TeaTralne
18-24 listopada, Wałbrzych

Bohaterem 9. edycji „Wałbrzy-
skich FANABERII Teatralnych” jest 
AKTOR. 
W przedstawieniach propono-
wanych w festiwalu „IX Wałbrzy-
skie FANABERIE Teatralne” aktor 
jest nie tylko tworzywem, przed-
miotem spektaklu, ale i jego bo-

haterem. Program skonstruowa-
ny jest tak, by prezentował wiele 
odcieni sztuki aktorskiej. Zawiera 
zatem spektakle mistrzowskie, w 
których wybitni aktorzy tworzą 
wspaniałe role, czasem wręcz 
kreacje i przedstawienia, w któ-
rych treścią jest sztuka aktorska. 
Dobór tytułów stanowi swoisty 
przegląd „niewolników sztuki 
kreacyjnej”: gwiazdy mieszają 
się z komediantami, marzyciele 
żyjący w świecie fikcji z celebry-
tami i politykami. Wchodzenie 
w rolę, kreowanie, tworzenie al-
ternatywnych osobowości – to 

wszystko znajdzie się w progra-
mie 9. edycji „Fanaberii”. Aktorzy 
na scenie i aktorzy w życiu – w 
interpretacji mistrzów. Kolejnym 
wyróżnikiem FANABERII w roku 
2011 jest MISTRZOSTWO. W ca-
łym bogactwie propozycji te-
atralnych w Polsce organizatorzy 
wyszukali spektakle, w których 
wybitni artyści tworzą/stworzyli 
wyśmienite role. Zaprezentowa-
na zostanie zarówno „stara szko-
ła” aktorska, jak i nowe rozwią-
zania i metody pracy twórczej. 
Celem jest pokazanie, że polskie 
aktorstwo w każdym aktywnie 

działającym pokoleniu ma się 
świetnie, że w każdym pokoleniu 
można wyróżnić klasę mistrzów. 
Przygotowując repertuar 9. edy-
cji FANABERII,  organizatorzy  
świadomie zdecydowali w tym 
wydaniu festiwalu o rezygnacji 
ze spektakli zagranicznych, by 
skoncentrować się na obserwo-
waniu dokonań POLSKICH AK-
TORÓW. 

Organizator: Teatr Dramatycz-
ny im. Jerzego Szaniawskiego 
w Wałbrzychu http://teatr.wal-
brzych.pl
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X WrOCłaW IndUSTrIal FeSTIval 
10-13 listopada, Wrocław

bIała blUZka - MOnOdraM krySTyny Jandy
13 listopada, lubin

SWary papIerU Z WłÓkneM  
WySTaWa MOnOGraFICZna evy daMbOrSkIeJ

17 listopada 2011-17 stycznia 2012, Wrocław

Wroclaw Industrial Festival 
jest największą tego typu impre-
zą w tej części Europy. Na festi-
walu prezentowana jest nie tylko 
muzyka, ale też sztuki plastycz-
ne, video i performance-art.

Festiwal od lat ma ambicje 
prezentowania tego, co w sze-
roko pojętym industrialu ważne. 
Co roku słyszymy we Wrocławiu 

przedstawicieli wielu odmian 
tej muzyki, ale każda edycja ma 
swoją myśl przewodnią, która 
różni ją od poprzednich: raz na 
festiwalu dominują gitarowe 
zespoły, kiedy indziej ekstremal-
na elektronika lub ambientowe 
przestrzenie.

Podczas tegorocznej edycji 
usłyszymy między innymi forma-

cje takie jak: CLOCK DVA, ABSO-
LUTE BODY CONTROL i ZOVIET 
FRANCE.

aktualny program dostęp-
ny na stronie Festiwalu http://
industrialart.eu/festival/

Organizator: 
Stowarzyszenie Industrial Art 

Uniwersalna opowieść 
Agnieszki Osieckej, mądra ada-
ptacja Magdy Umer i brawuro-
wa kreacja Krystyny Jandy – to 
gwarancja emocji i prawdziwych 
wzruszeń.

„Bohaterka - dziś dojrzała 
kobieta po przejściach - i inter-
pretuje, i myśli odmiennie. To 
samo, ale w innym zabarwie-
niu, inaczej akcentując proble-
my. Spektakl, mamy nadzieję, 

opowie nowym pokoleniom, 
w sposób specyficzny dla Osiec-
kiej, klimat i koloryt czasu mi-
nionego. Agnieszce Osieckiej 
udało się nadzwyczajnie zapisać 
tamten czas, w codziennych roz-
mowach i szczegółach, hasłach, 
problemach, które do dziś są 
czytelne i budzą stare demony. 
W spektaklu pojawi się część 
dawnych piosenek i kilka no-
wych, zmieniona będzie też ada-

ptacja tekstu Osieckiej, inaczej 
rozłożone akcenty. Reżyserem 
jest znów pani Magda Umer, 
muzyką i aranżacjami zajmie się 
na nowo pan Janusz Bogacki. 
Bohaterkę zagra jak przed laty 
Krystyna Janda.” /Och-teatr/

Organizator: Centrum Kultury 
MUZA w Lubinie 
http://www.ckmuza.eu/

Na wystawie zaprezentowa-
ne zostaną niezwykle oryginalne 
prace czeskiej artystki Evy Dam-
borskiej wytworzone z ręcznie 
czerpanego papieru w kombina-
cji z włóknem, gazą i celofanem, 
wykonane technikami szycia, 
omotania i lepienia.

Autorka ukończyła szkołę Ar-
tystyczno-Przemysłową w Ostra-

wie. Jej twórczość koncentruje 
się wokół unikatowej, ekspery-
mentalnej tkaniny artystycznej, 
papieru czerpanego i grafiki. 
Zainteresowanie sztuką włókna 
zawdzięcza zetknięciu z polską 
twórczością gobelinową.

Wernisaż wystawy odbędzie 
się 17 listopada o godz. 18.00 
w Muzeum Etnograficznym.

Organizatorzy: Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu - Instytucja 
Kultury Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Czeskie 
Centrum w Warszawie, Galeria 
Tkacka na Jatkach we Wrocławiu, 
Konsulat Honorowy Republiki 
Czeskiej we Wrocławiu

http://www.okis.pl
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Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej 
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu 
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

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.

TrZy ŻyWIOły  
– FeSTIWal FIlMÓW ŚWIaTa

25-27 listopada, Wrocław

Trzy dni najlepszych, nagra-
dzanych na światowych festiwa-
lach dokumentów o zmieniają-
cym się świecie, innych kulturach 
i dalekich podróżach. 15 godzin 
projekcji, od piątku do niedzie-
li we wrocławskim Kinie Lwów. 
W piątek, 25 listopada, do Kina 

Lwów we Wrocławiu zjadą miło-
śnicy dobrych filmów dokumen-
talnych - rasowego „kina świata”, 
podróżnicy, odkrywcy i eksplora-
torzy. Festiwal otworzy Ryszard 
Czajkowski – znany podróżnik, 
dziennikarz, operator filmowy, 
polarnik, członek The Explorers 

Club. Zaprezentuje filmy z 35 lat 
swoich podróży - niezwykle rze-
telne, ciepłe obrazy, pełne sza-
cunku dla odległego świata.

Organizator: Klub Podróżników 
“3 Żywioły” http://3zywioly.pl/

Mag. der gerManischen Philologie

IrENa rogoWSka
Vereidigte dolmetscherin  

und übersetzerin der deutschen sprache

Tel. (00-48) 74 8726091 

magister filologii germańskiej

Irena Rogowska
TłUMaCZ prZySIęGły JęZyka nIeMIeCkIeGO

Wyjazdy Au-pair

telefon
(74) 

8726091

14. WrOCłaWSkI FeSTIWal GITarOWy GITara 2011
18-27 listopada, Wrocław

Wrocławski Festiwal Gitaro-
wy zasługuje na miano najatrak-

cyjniejszego na polskiej scenie 
gitarowej i jednego z najcie-
kawszych w świecie. Jego wy-
jątkowość polega na niezwykłej 
różnorodności stylów, repertu-
aru i gatunków prezentowanej 
muzyki gitarowej - od gitarowej 
klasyki, a nawet dawnej muzyki 
lutniowej, poprzez fascynującą 
tradycję sztuki flamenco, aż po 
pełną temperamentu muzykę 

latynoską i tętniący wolnością 
i energią jazz. Owa różnorod-
ność, a także niezwykle wysoki 
poziom artystyczny sprawia, że 
z roku na rok grono miłośników 
wrocławskiej imprezy się po-
większa.  

Podczas tegorocznej edycji 
gwiazdą Festiwalu będzie Paco 
de Lucia (27.11), ale na szcze-
gólną uwagę zasługuje rów-

nież spektakl flamenco Carlosa 
Piñany - Projekt Body & Soul 
(18.11 ) czy koncert Prestona Re-
ed’a – mistrza techniki fingerstle 
(26.11).

Organizator: Wrocławskie To-
warzystwo Gitarowe 
Program Festiwalu dostępny na 
http://www.gitara.wroclaw.pl
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DoDaTEk ProEkoLogIczNy 

Oficynka POd RóŻĄ k OdzkĄ

SelekTyWna ZbIÓrka OdpadÓW na ZIeMI kłOdZkIeJ 
– rZeCZyWISTOŚĆ CZy abSTrakCJa?

Głównymi źródłami odpa-
dów stałych na terenie woje-
wództwa dolnośląskiego są: 
przemysł, gospodarka komu-
nalna i handel.  Największym 
problemem na Dolnym Śląsku 
w dalszym ciągu pozosta-
je brak systemu selektywnej 
zbiórki i powtórnego wykorzy-
stania odpadów, jak również 
gospodarka odpadami niebez-
piecznymi i problemy związane 
z likwidacją oraz rekultywacją 
kopalń. 

W województwie, podob-
nie jak w innych regionach 
Polski, podstawowym sposo-
bem unieszkodliwiania odpa-
dów jest ich deponowanie na 
składowiskach, które bardzo 
szybko przepełniają się. 

Odpady przemysłowe
W 1999r. na terenie woje-

wództwa powstało około 32 
530,1 tys Mg, co stanowi 95,4 % 
całkowitej ilości odpadów wy-
tworzonych w województwie. 
Dolny Śląsk zajmuje drugie 
miejsce pod względem produk-
cji odpadów przemysłowych, 
wytwarzając 25,7% ogólnej 
ilości odpadów powstających 
w Polsce. 

Głównymi źródłami od-
padów przemysłowych są: 
górnictwo węgla, wydobycie 
surowców mineralnych, prze-
mysł energetyczny i hutnictwo. 
Szczególnie dużą grupę od-
padów stanowią skały płonne 
i odpady powęglowe z kopal-
ni i zakładów przeróbczych. 
Ponadto duże ilości odpadów 
powstają z procesów flotacyj-
nych z przemysłu metali nieże-
laznych, osadów z mechanicz-
nego oczyszczania wód kopal-
nianych oraz popiołów lotnych 

i żużli z elektrowni, elektrocie-
płowni i kotłowni. 

Unieszkodliwianie od-
padów w województwie 
z wyłączeniem składowania 
prowadzone jest obecnie na 
stosunkowo mała skalę i od-
bywa się przede wszystkim 
w instalacjach przemysłowych 
pracujących na potrzeby za-
kładów właścicieli tych insta-
lacji. Wolny rynek usług w tym 
zakresie dopiero powstaje. 
W 1999r. unieszkodliwiono 
8000,6 tys. Mg odpadów. Z 23 
967,7 tys. Mg wykorzystanych 
odpadów przemysłowych aż 
81,5% zostało zużytych na 
cele przemysłowe (energetyka 
i budownictwo), zaś pozostałe 
18,5% wykorzystano na cele 
nieprzemysłowe, tj. rekultywa-
cja składowisk oraz rolnictwo. 

Plan Gospodarki Odpadami 
(PGO) dla powiatu kłodzkiego, 
na lata 2009 - 2012, w perspek-
tywie na lata 2013 – 2016. jest 
podstawą do wprowadzania 
optymalnych rozwiązań w za-
kresie gospodarki odpadami 
oraz określa, w jaki sposób 
będą na terenie powiatu reali-
zowane różnorodne wymogi 
postawione przez przepisy 
polskie i Unii Europejskiej. Na 
jego podstawie kształtowane 
są też plany gminne/związko-
wy. Stanowi on też podstawę 
do wydania pozwoleń i opinii 
w zakresie gospodarki odpada-
mi wynikających z przepisów 
prawnych.

Zgodnie z Art. 16 ustawy 
o odpadach przedsięwzięcia 
związane z unieszkodliwianiem 
odpadów mogą być realizowane 
z udziałem środków z funduszy 
ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej jedynie w przypadku, 

gdy zostały ujęte w planach go-
spodarki odpadami.

W przedmiotowym planie 
przeanalizowano następujące 
zagadnienia:
- charakterystyka obowiązują-

cego prawodawstwa krajo-
wego i unijnego,

- zestawienie obowiązków 
stojących przed władzami 
gminy,

- analiza stanu istniejącego 
oraz prognoza zmian,

- analiza słabych i mocnych 
stron (S.W.O.T.),

- określenie dotychczasowej 
realizacji zadań w zakresie 
gospodarki odpadami na tle 
przyrodniczych ograniczeń,

- identyfikacja problemów 
i celów,

- prognoza zmian z zakresu 
gospodarki odpadami,

- określenie zadań – ustalenie 
krótkoterminowego planu 
działań obejmującego okres 
4 lat oraz długoterminowego 
planu strategicznego,

- aspekt komunikacji spo-
łecznej i form edukacji, jako 
czynnika warunkującego po-
wodzenie we wprowadzaniu 
całości systemu,

- przeprowadzenie analizy od-
działywania projektu planu 
na środowisko.

Analiza stanu gospodarki 
odpadami na terenie powiatu 
kłodzkiego wykazała, iż do naj-
istotniejszych przedsięwzięć 
należą: w okresie czterech lat 
2009 - 2012:
1) optymalizacja na tere-

nie powiatu selektywnej 
zbiórki odpadów, w szcze-
gólności zbiórki odpadów 
opakowaniowych, proble-
mowych, wielkogabaryto-
wych, AGD i innych;

2) dążenie do zapewnienia 
zgodnego z prawem ogra-
niczenia ilości odpadów 
ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowa-
nia, poprzez poddawanie 
odpadów zielonych i orga-
nicznych procesom kom-
postowania i biologicznej 
stabilizacji;

3) prowadzenie akcji eduka-
cyjno-informacyjnej społe-
czeństwa lokalnego, w za-
kresie selektywnej zbiorki, 
przydomowych kompo-
stowni itp.; w perspektywie 
2013 - 2016:

4) stworzenie zintegrowanego 
systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi 
uwzględniającego nową 
hierarchię postępowania 
z odpadami, zapewniają-
cego przede wszystkim 
minimalizację i odzysk od-
padów („składowanie na 
końcu”);

5) dążenie do osiągnięcia wy-
maganych prawem limitów 
odzysku i recyklingu wy-
branych frakcji odpadów 
poprzez rozwój systemu 
selektywnej zbiórki;

6) budowa Zakładu Zagospo-
darowania Odpadów (ZZO), 
jako głównego elementu 
zintegrowanego systemu 
gospodarowania odpadami;

7) kontynuacja współpracy 
międzygminnej mającej na 
celu realizację wszystkich 
lub pojedynczego podane-
go powyżej kierunku dzia-
łań i zapewniającej ograni-
czenie kosztów jednostko-
wych ponoszonych przez 
mieszkańca.

8) prowadzenie akcji informa-
cyjno-edukacyjnych.
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Charakterystyka zadań 
długoterminowych 

W perspektywie długoter-
minowej (do 2016 roku) prze-
widuje się następujące pod-
stawowe założenia gospoda-
rowania odpadami na terenie 
powiatu kłodzkiego:

I Budowa nowych składowisk
Dopuszcza się budowę no-

wych składowisk odpadów ko-
munalnych. Lokalizacja powinna 
być zgodna z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 24 
marca 2003 r. w sprawie szczegó-
łowych wymagań dotyczących 
lokalizacji, budowy, eksploata-
cji i zamknięcia jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy 
składowiska odpadów.

W związku z tym budowa 
nowych składowisk odpadów 
nie ujętych w Wojewódzkim 
Planie gospodarki odpadami, 
będzie wymagała aktualizacji 
WPGO.

Jedną z inwestycji zgłoszo-
nych przez gminy jest:
1)  Budowa składowiska odpa-

dów komunalnych na tere-
nie miejscowości Wolibórz 
Gmina Nowa Ruda na te-
renie obecnych osadników 
powstałych po działalności 
kopalni węgla kamiennego.

2)  Realizacja inwestycji moż-
liwa jest po aktualizacji 
Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami. 
Należy traktować ją, jako 
propozycję zmian aktuali-
zacyjnych.

II. Budowa nowych instalacji 
zagospodarowania odpadów.

Według informacji przeka-
zanych przez gminę miejską 
Nowa Ruda planowana jest 
budowa sortowni odpadów 
komunalnych wraz z kompo-
stownią, wagą i budynkiem so-
cjalnym – termin realizacji.

III. Rekultywacja składowisk
Przewiduje się następujące 

ustalenia w zakresie zamknię-
cia i rekultywacji gminnych 
składowisk odpadów:
1)  Szacunkowy koszt prac 

rekultywacyjnych wyno-
si średnio 1,35 mln zł za 1 
ha powierzchni kwatery. 

Określony w ten sposób 
koszt rekultywacji składo-
wisk wyniesie:

 - składowisko w Bystrzycy 
Kłodzkiej (1,1353 ha) 1 532 
655 zł

 - składowisko w Słoszowie 
(gm. Szczytna) (b.d.) - składo-
wisko w Kłodzku – Ustroniu 
(1,4 ha) 1 890 000 zł

 - składowisko w Kudowie 
Zdroju – Brzozowie (2,2 ha) 
2 970 000 zł

 - składowisko w ZHO Lądek 
Zdrój (0,4242 ha) 572 670 zł

 - składowisko w Międzylesiu 
(1,0 ha) 1 350 000 zł

 - składowisko w Nowej 
Rudzie (3,5 ha) 4 725 000 zł

 - składowisko w Polanicy 
Zdroju (2,3542 ha) 3 178 
170 zł

 - składowisko w Ścinawce 
Dolnej (dm. Radkow) (0,92 
ha) 1 242 000 zł

 - składowisko w Stroniu 
Śląskim Wieś (2,84 ha) 3 834 
000 zł

2)  Zakłada się, że dotychczaso-
wi zarządcy składowisk po 
przeprowadzeniu procedu-
ry zamykania i rekultywacji 
prowadzić będą ich dalszy 
monitoring.  Monitoring 
obowiązuje także składowi-
ska zamknięte.

3) Dla wszystkich obiektów 
zamknięcie i rekultywa-
cja składowisk prowadzo-
na powinna być zgodnie 
z obowiązującymi przepi-
sami. Rekultywacja objąć 
powinna wykonanie: odga-
zowania, uszczelnienia mi-
neralnego, warstwy drena-
żowej, pokrywy glebowej 
(z możliwością wykorzysta-
nia osadów ściekowych lub 
kompostu), nasadzeń ro-
ślinnych – szczegółowy za-
kres prac rekultywacyjnych 
określają dokumentacje 
oraz stosowne decyzje wy-
dane dla każdego ze skła-
dowisk. Przed ostatecznym 
wykonaniem warstw rekul-
tywacyjnych przewiduje się 
odpowiednie kształtowanie 
czaszy składowiska.

IV. Dotychczasowe plany inwesty-
cyjne budowy ZZO w Ścinawce 
Dolnej Projekt nr 1 – „Wspólny 

system gospodarki odpadami 
dla Międzygminnego Związku 
Celowego z siedzibą w Kłodzku”. 

W 2007 roku, w ramach 
przygotowania niezbędnej 
dokumentacji do wniosku 
o dofinansowanie z Funduszu 
Spójności projektu pn. „Wspólny 
system gospodarki odpadami 
dla Międzygminnego Związku 
Celowego z siedzibą w Kłodzku”, 
zrealizowane zostały:
- Studium Wykonalności 

Przedsięwzięcia;
-  Badania ilości i składu morfo-

logicznego odpadów komu-
nalnych;

-  Program selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych;

-  Wnioski o decyzje „środowi-
skowe” wraz z raportami od-
działywania na środowisko 
dla stacji przeładunkowych, 
zamknięcia i rekultywacji 
składowisk;

- dokumentacje związane 
z ustaleniem lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego dla 
budowy stacji przeładunko-
wych;

- wnioski o wydanie zgody na 
zamknięcie składowisk od-
padów wraz z dokumenta-
cjami określającymi warunki 
zamknięcia;

Zaprojektowany ZZO  
w Ścinawce Dolnej stanowił 
integralną część wdrażanego 
na terenie Międzygminnego 
Związku Celowego nowego 
modelu gospodarki odpadami 
komunalnymi.

W ramach modelu plano-
wane były następujące działa-
nia:
•	 wprowadzenie	 selektywnej	

zbiórki surowców wtórnych 
w następujących frakcjach: 
papier, szkło, tworzywa 
sztuczne, metale. Zakłada się 
przy tym, że w poszczegól-
nych gminach ilość segre-
gowanych frakcji może być 
rożna;

•		 wprowadzenie	 głównie	
w miastach selektywnej 
zbiórki odpadów organicz-
nych (nadających się do 
kompostowania) oraz odpa-
dów wielkogabarytowych;

•		 składowanie	odpadów	zmie-
szanych (balastu pozostałe-
go po selektywnej zbiórce) 

na projektowanej kwaterze
•	 przyjmowanie,	 przygotowy-

wanie do sprzedaży i okreso-
we magazynowanie wszyst-
kich wysegregowanych na 
terenie Związku surowców 
wtórnych na terenie ZZO;

•		 czasowe	 magazynowanie	
odpadów niebezpiecznych 
(mogących znajdować się 
w przywożonych odpadach 
zmieszanych), w dostosowa-
nym do tego miejscu na tere-
nie ZZO;

•		 zagospodarowywanie	 odpa-
dów organicznych i wielkoga-
barytowych na terenie ZZO;

•		 przyjmowanie	i	obróbka	gru-
zu budowlanego.

Zakład Zagospodarowania 
Odpadów to obiekt, który miał 
na celu zapewnienie:
-  odzysk surowców wtórnych 

i ich obróbkę,
-  demontaż odpadów wielko-

gabarytowych i skierowanie 
uzyskanych produktów do 
odpowiedniego zagospoda-
rowania,

-  kompostowanie odpadów 
biodegradowalnych,

-  czasowe magazynowanie 
odpadów niebezpiecznych,

-  obróbka i odzysk materiałów 
sypkich z kruszenia gruzu 
budowlanego.

-  unieszkodliwianie przez 
deponowanie na kwaterze 
balastu wyodrębnionego 
z wstępnej segregacji zmie-
szanych odpadów komunal-
nych oraz odpadów zmie-
szanych komunalnych nie 
poddanych segregacji.

Program usuwania azbe-
stu i wyrobów zawierających 
azbest na terenie powiatu 
kłodzkiego

Na terenie powiatu realizo-
wane są działania zmierzające 
do usunięcia wyrobów zawie-
rających azbest. Przewiduje się 
następujące wytyczne do dal-
szej realizacji:
-  W miarę możliwości fi-

nansowych, należy dążyć, 
aby program realizowany 
z Państwowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej był rozszerzany 
w kolejnych latach;

-  Przyjęty system przyznawa-
nia dofinansowania jest wła-
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ściwy, a ewentualne zmiany 
powinny wynikać ze zmie-
niających się uwarunkowań;

-  Należy dążyć do koordy-
nowania programu z dzia-
łaniami podejmowanymi 
przez poszczególne gminy, 
w szczególności polegają-
cymi na przyznawaniu do-
finansowania z gminnych 
FOŚiGW;

- W celu obniżenia kosztów 
istnieje możliwość bezpo-
średniego zaangażowania 
się powiatu kłodzkiego w de-
montaż i utylizację azbestu 
poprzez zawarcie umowy 
ze specjalistyczną firmą. 
Podmiot ten powinien być 
odpowiedzialny za usunięcie 
azbestu z szeregu wytypo-
wanych budynków;

- Przy okazji naboru wniosków 
o dofinansowanie usuwania 
azbestu z PFOŚiGW należy 
prowadzić kampanię informa-
cyjno-edukacyjną o szkodli-
wości azbestu i bezpiecznym 
użytkowaniu i konieczności 
bezpiecznego usuwania wy-
robów zawierających azbest.

Powinna ona być powiązana 
z podobnymi działaniami infor-
macyjnymi prowadzonymi na 
terenie poszczególnych gmin.

W listopadzie 2007 r. do 14 
gmin wchodzących w skład po-
wiatu kłodzkiego wystąpiono 
o przedłożenie aktualnej in-
wentaryzacji wyrobów zawie-
rających azbest, które wystę-
pują lub znajdują się na terenie 
danej gminy. Według stanu na 
styczeń 2008 r. na terenie po-
wiatu znajdowało się 10 268,55 
Mg (361 964,82 m2) wyrobów 
zawierających azbest.

W celu uszczegółowienia 
zadań związanych z usuwa-
niem azbestu, istnieje możli-
wość opracowania osobnego 
dokumentu „Planu gospodar-
ki odpadami zawierającymi 
azbest na terenie powiatu 
kłodzkiego”.

Charakterystyka zadań 
krótkoterminowych

Do podstawowych zapisów 
planu gospodarki odpadami 
dla powiatu kłodzkiego do 
krótkoterminowego programu 
działań należą:

I. Zapobieganie i minimali-
zacja powstawania odpadów

Zapobieganie dotyczy 
wszystkich uczestników życia 
produktu - od producenta do 
konsumenta, a z chwilą gdy 
staje się odpadem komunal-
nym także władz lokalnych.

Segreguj odpady
1)  Gminny system selektywnej 

zbiórki oparty będzie nadal 
na podmiotach odbierają-
cych odpady (tzw. operato-
rzy lokalni): komunalnych 
(z udziałem gminnym) i pry-
watnych (zewnętrznych fir-
mach wywozowych).

2)  Zezwolenie na odbiór od-
padów komunalnych zmie-
szanych może być wydane 
tylko wtedy, gdy podmiot 
zapewni także selektywną 
zbiórkę odpadów opako-
waniowych (od miesz-
kańców, którym prowadzi 
usługę odbioru odpadów 
zmieszanych.

3) Frakcje odpadów opakowa-
niowych, jakie powinny być 
zbierane (docelowo) to:

 - szkło (bezbarwne, kolo-
rowe) np. pojemnik dwu-
dzielny lub dwa oddzielne 
pojemniki;

 - tworzywa sztuczne (bu-
telki PET, folie, opakowania 
po chemii gospodarczej – 
tzw. twardy plastik), łącznie 
z opakowaniami aluminio-
wymi i stalowymi;

 - papier i tektura (głównie 
przy szkołach i urzędach) 
łącznie z odpadami wielo-

materiałowymi (kartony po 
napojach typu TETRAPAK),

4) Wszystkie pojemniki (oraz 
worki) obowiązywać powin-
na jednolita kolorystyka:

 - szkło bezbarwne – kolor 
biały,

 - szkło kolorowe – kolor zie-
lony,

 - papier i tektura – kolor 
niebieski,

 - tworzywa sztuczne – ko-
lor, żołty (dozwolone są po-
jemniki siatkowe).

5)  Informacja o efektach se-
lektywnej zbiórki jest nie-
zbędna do opracowania 
przez gminę rocznego 
sprawozdania. Zgodnie 
z ustawą o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania odpadami 
oraz o opłacie produktowej 
i opłacie depozytowej Wójt/
Burmistrz/Prezydent (lub 
zarząd związku gmin) zo-
bowiązany jest do składania 
rocznego sprawozdania. 

6)  Zakłada się, że poprzez 
selektywną zbiórkę odpa-
dów opakowaniowych do 
pojemników, worków nie 
jest możliwe osiągnięcie li-
mitów odzysku i recyklingu 
przewidzianych dla przed-
siębiorców. Należy zazna-
czyć, że powyższe wyma-
gania odzysku i recyklingu 
wszystkich opakowań okre-
ślone zostały dla całego 
kraju, a nie dla poszcze-
gólnych regionów czy po-
szczególnych składowisk, 
podobnie szczegółowe „li-

mity” dla konkretnych frak-
cji dotyczą przedsiębior-
ców, a nie władz konkretnej 
gminy. Stanowią one jed-
nak wytyczne dla planowa-
nia gospodarki odpadami 
w województwach, powia-
tach czy gminach, gdyż 
osiągnięcie przez każdą 
jednostkę administracyjną 
tych wymagań zapewni au-
tomatycznie ich osiągnięcie 
w całym kraju. Przewiduje 
się, że zwiększenie odzysku 
możliwe będzie poprzez 
segregację odpadów zmie-
szanych w ZZO.

7) Podmioty wprowadzające 
selektywną zbiórkę surow-
ców wtórnych powinny 
wykazać, że mają możli-
wości techniczne i orga-
nizacyjne jej prowadzenia 
(w tym między innymi 
miejsce zgodnego z pra-
wem ich magazynowania). 
Przewiduje, że elementem 
systemu selektywnej zbiorki 
odpadów w gminie są stacje 
doczyszczania i magazy-
nowania odpadów eksplo-
atowane samodzielnie po-
przez operatora lokalnego. 
Docelowym miejscem przyj-
mowania odpadów z selek-
tywnej zbiorki powinien być 
Zakład Zagospodarowania 
Odpadów (ZZO).

8) Kształt systemu obsługi se-
lektywnej zbiórki odpadów 
na terenie powiatu kłodz-
kiego uwzględnia dwa 
możliwe warianty. Pierwszy 
jest to tzw. wariant „Firm 
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Dodatek proekologiczny jest dofinansowany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

wywozowych” określający 
samodzielną zbiórkę pro-
wadzoną przez poszcze-
gólne podmioty odbiera-
jące odpady (zbiórka przez 
operatorów lokalnych). 
Pojemniki zakupywane 
są przez firmę wywozową 
i przez cały czas pozostają 
one jej własnością, a obo-
wiązek zbiórki surowców 
zawarty jest w pozwoleniu 
na odbiór odpadów komu-
nalnych. System zakłada mi-
nimalną ingerencję gminy. 
Innym możliwym rozwiąza-
niem jest realizacja warian-
tu z dominującą rolą gmi-
ny, tzw. wariant „Gminny”. 
Pojemniki zakupuje gmina/
Związek i zleca obsługę 
operatorowi lokalnemu. 
Gmina płaci za odbiór i ob-
sługę pojemników do se-
lektywnej zbiórki, w konse-
kwencji zebrane surowce 
są własnością Urzędu, który 
czerpie korzyści z ich sprze-
daży. Mieszkańcy nie płacą 
za selektywną zbiórkę.

plan gospodarowania 
odpadami ulegającymi 
biodegradacji
1)  Przewiduje się, że gospo-

darowanie odpadami orga-
nicznymi obejmować bę-
dzie następujące działania:

w okresie krótkoterminowym

-  prowadzenie przydomo-
wych, kompostowników;

-  selektywna zbiórka odpa-
dów z terenów zielonych.

w okresie długoterminowym
- wprowadzenie selektywnej 

zbiórki bioodpadów do po-
jemników przez mieszkań-
ców największych miast;

-  stabilizacja biologiczna zmie-
szanych odpadow komunal-
nych w ramach ZZO.

2) Zwiększenie liczby gospo-
darstw prowadzących przy-
domowe kompostowniki 
jest jednym z podstawo-
wych celów. Przewiduje się 
następujące ustalenia go-
spodarki odpadami i funk-
cjonowania przydomowych 
kompostowników:

-  propagowanie przydomo-
wych kompostowników po-
winno być elementem pro-
wadzonej akcji edukacyjno-
informacyjnej społeczniości 
lokalnej;

-  odpady nadające się do 
kompostowania to: odpady 
kuchenne, odpady zielone 
z ogródków przydomowych 
i innych terenów zielonych, 
papier i tektura szczególnie 
(opakowaniowe i pozostałe);

-  wymagane jest, aby przed-
siębiorcy odbierający od-
pady komunalne, w celu 
zapewnienia warunków 

ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych 
do składowania, prowadzi-
li wykaz właścicieli nieru-
chomości, którzy prowadzą 
przydomowe kompostowni-
ki. W praktyce wskazane jest, 
aby przedsiębiorcy pobierali 
od właścicieli nieruchomości 
oświadczenia o fakcie pro-
wadzenia przydomowych 
kompostowników. Będą one 
podstawą późniejszego ra-
portowania przedsiębiorców 
o masie odpadów komu-
nalnych ulegających biode-
gradacji nieskładowanych 
na składowiskach odpadów 
i sposobie ich zagospodaro-
wania;

- w celu określenia rzeczywistej 
ilości odpadów poddanych 
kompostowaniu proponuje 
się przyjmować, że staty-
styczny mieszkaniec w 2010 
roku może poddać kompo-
stowaniu 77 kg domowych 
odpadów organicznych i od-
padów zielonych (ok. 230 kg 
na gospodarstwo domowe/
kompostownik);

- informacja o liczbie kompo-
stowników przydomowych, 
którą posiadać będą  przed-
siębiorcy odbierający odpa-
dy powinna być przekazy-
wana (w sposób zbiorczy) do 
wiadomości urzędów gmin-

nych;
- prowadzenie  rejestru kom-

postowników przydomo-
wych może być jednym 
z zadań określonych przez 
przedsiębiorców w „Rocznym 
planie wdrażania i realizacji 
selektywnej zbiorki odpa-
dów biodegradowalnych”;

- w powiecie kompostowniki 
przydomowe powinny być 
prowadzone przede wszyst-
kim w zabudowie jednoro-
dzinnej w celu uzyskania za-
łożonych ilości odzysku bio-
odpadów w przydomowych 
kompostownikach.

Założenia programu 
informacyjno-edukacyjnego

1) Plan gospodarki od-
padami dla powiatu kłodz-
kiego przedstawia założenia 
programu Informacyjno-
edukacyjnego w zakresie 
ochrony środowiska i gospo-
darki odpadami.

Cele informacyjno-eduka-
cyjne powiatu to:
-  uświadomienie korzyści wy-

nikających z segregacji od-
padów;

- wyrobienie nawykowego 
uczestnictwa w segregacji;

- świadomy udział mieszkań-
ców w systemie, gwarantu-
jący wysoką ilość i czystość 
surowców wtórnych;

- właściwe postępowanie 
mieszkańców z odpadami, 
w tym niebezpiecznymi i or-
ganicznymi, minimalizacja 
odpadów zmieszanych;

- eliminowanie dzikiego skła-
dowiska i spalania odpadów.

2)  Istotnym elementem dzia-
łań informacyjnych powin-
ny być akcje odnoszące się 
do wyrobów zawierających 
azbest.

3)  W ramach działań eduka-
cyjnych należy kontynu-
ować coroczne akcje in-
formacyjne i edukacyjne, 
w szczególności związane 
ze „Sprzątaniem Świata”.fo
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Kulturní program
listopad 2011MĚSTO BROUMOV

Středa 2. 11.  19:00

POSEIDON - podzemní labyrint
ROAD MOVIE ROMANA MLEJNKA
Podzemní labyrint Poseidon se nachází v národní přírodní rezervaci 
Adršpašsko-teplické skály, převážně mimo značené turistické cesty. 
Propasti a úzké pukliny labyrintu jsou většinou přístupné pouze za 
pomoci speleoalpinistické techniky. Běžný návštěvník Teplických skal 
proto nemá možnost vidět to, co speleologové. Z toho důvodu vzni-
kl film, který představuje unikátní přírodní fenomén přesahující svým 
významem hranice České republiky.
Koncertní sál Kreslírna – Klášter Broumov. Pořádá: Agentura pro roz-
voj Broumovska. Vstupné 70 Kč.

Pátek 4. 11.  17:00 – 18:30

STRAŠIDELNÁ
ALEJKA
Přijďte se bát do parku Alejka, vystraší Vás bludný mnich se svým 
obrpsem, ježibaba, krvežíznivý upír a jiní. Spousta zábavy a úkolů ne-
jen pro děti. Park Alejka Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 
Zdarma.

Sobota 5. 11.  15:00
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
1. neratovická divadelní společnost. Pohádka H. Ch. Andersena.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč.

Úterý  8. 11.   19:00
40. VÝROČÍ PĚVECKÉHO SBORU STĚNAVAN
Pěvecký sbor Stěnavan byl založen na podzim roku 1971. 
To nejlepší z širokého repertoáru Stěnavanu –česká i světová klasika, 
české lidové písně, operety, operetky, Hašlerky, afroamerická hudba. 
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov ve spolupráci 
s pěveckým sborem Stěnavan. Vstupné: 40,- Kč.

Neděle 13. 11.  14:00
BROUMOVANKA
Taneční odpoledne.
KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.

Úterý 15. 11.  19:00

RICHARD
NEDVĚD
kouzelník a komik
Účastník soutěže Česko Slovensko má talent.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: 160,-Kč.

Středa  23. 11.  19:00
SBOROVNA
Divadlo Pavla Trávníčka, Praha. Pedagogická komedie. 
Hrají: Uršula Kluková, Pavel Trávníček, Kateřina Kornová a další.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: 180,-Kč.

Čtvrtek 24. 11.  18:00
60. VÝROČÍ ZUŠ BROUMOV
Na slavnostním koncertu vystoupí solisté a soubory ZUŠ Broumov, 
partneři z polského kulturního centra MOK Nowa Ruda. Konferenční 
sál infocentra Broumov. Pořádá: Město Broumov ve spolupráci 
se ZUŠ Broumov. Vstupné: Zdarma.

Neděle 27. 11.  

1. ADVENTNÍ NEDĚLE
• 16:30 POHÁDKOVÝ BETLÉM

Pohádka s vánočními koledami.
Mírové náměstí Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: Zdarma.

• 17:30 ROZSVÍCENÍ STROMEČKU
Mírové náměstí Broumov. 
Pořádá: Město Broumov. 

• 18:00 JAZZ GENERATION
Adventní koncert
Konferenční sál infocentra Broumov. Pořádá: Město Broumov. 
Vstupné: Zdarma.

PŘIPRAVUJEME:

Pátek  2. 12.  19:00
HROBKA S VYHLÍDKOU
Komediální horor s detektivní zápletkou v nastudování Divadla 
Broumov. Hrají: Petr Hofman, Petr Hlavatý, Michaela Šišková, Denisa 
Koudelková, Zuzana Rainová, Klára Vašáková, Eva Žemličková, Jan 
Holek, Antonín Kohl/ Antonín Zelený, Bára Hrdá
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 80,-Kč.

Pondělí 5. 12. 2011
MIKULÁŠ
Přijďte si užít zábavu s Mikulášem, čertem a andělem. Pro hodné děti 
je připravená odměna. Konferenční sál infocentra Broumov. Pořádá: 
Město Broumov. Vstupné: Zdarma.

náš TIP!

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

náš TIP!
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NOVĚ V NERATOVĚ
Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

CHYSTÁME,
PLÁNUJEME,
ZVEME VÁS!

Máme tu teprve začátek listopadu, v Neratově ale už podezřele často mluvíme o Vánocích. Není divu,
kromě vánočního koncertu Lucie Bílé a začínajícího Adventu mezi horami už plánujeme i letošního
"Neratovského Ježíška". Možná si pamatujete, že díky stejnojmenné akci se loni našlo mnoho štědrých
dárců, kteří obyvatelům našeho chráněného bydlení (tedy lidem, kteří často nemají rodiny, u nichž by
strávili Vánoce, a slaví je proto s námi v Neratově) splnili jejich vánoční přání a nadělili jim teplé
ponožky, kosmetiku, plyšáky či knížky, ale i žehličky nebo granule pro kočky.
Neratovského Ježíška chystáme i letos. Aby ale nikdo nikomu nemusel závidět "hezčí" nebo "lepší"
dárek, rozhodli jsme se tentokrát sepsat přání společná. Vymýšlíme taková, která by nám zpříjemnila
bydlení a volný čas. Na našem seznamu tak už jsou například pingpongové pálky a míčky, společenské
hry či malířské barvy.
Všechna přání zveřejníme během listopadu na našich stránkách a podrobně vás s nimi seznámíme
v prosincovém Nově v Neratově. Pokud se rozhodnete stát se letos jedním z našich Ježíšků, budeme
vám velmi vděční.

LISTOPAD 2011

NERATOVSKÝ JEŽÍŠEK PŘIJDE I LETOS

Sotva jsme si v Neratově od-
dechli po zářijovém koncertu
houslisty Pavla Šporcla, při
němž se na neratovský kostel
stála fronta až daleko za faru,
a už se chystáme na další vel-
kou akci, kterou symbolicky
zahájíme letošní předvánoční
dobu. V rámci svého turné
k nám s koncertem Bílé Váno-
ce přijede zpěvačka Lucie Bílá!

Spolu s  klavíristou Petrem
Maláskem u nás vystoupí
o státním svátku 17. listopadu,
a to od 16 hodin.

Asi víte, že výtěžek většiny
akcí v Neratově je věnován na
dobrou věc. Tentokrát vybra-
né peníze nebudou věnovány
na obnovu kostela a poutního
místa, ale na činnost neratov-
ského sdružení. To se jako
většina neziskových organizací
bohužel potýká s klesajícími
státními dotacemi a neustále
hledá nové sponzory a dárce.

Všem milovníkům hudby
a  předvánoční atmosféry se
tak nabízí jedinečná možnost
– užít si skvělý hudební záži-

tek a zároveň podpořit naše
sdružení, jež prostřednictvím
chráněného bydlení a celkem
šesti chráněných dílen pečuje
o  osoby s  postižením. Těch
v  současnosti zaměstnáváme
už více než 45!

Prodej lístků na Bílé Váno-
ce Lucie Bílé nezajišťujeme
my, na starost ho má společ-
nost Ticketstream (odkaz na
stránky předprodeje najdete
na www.neratov.cz). V nabíd-
ce jsou vstupenky na sezení
i na stání.

S myslivci v uniformách, jejich
trubači, psy, dravými ptáky i jele-
nem se v neratovském kostele
budete moci potkat v sobotu
5.  listopadu. Od 16 hodin tu to-
tiž proběhne myslivecká Svato-
hubertská mše. Pořádáme ji ve
spolupráci s Lesy ČR.

- - -
Vzpomínáte si ještě na srpnový
divadelní projekt studentů
DAMU a obyvatel našeho chrá-
něného bydlení? Projekt "Di-
vadlo má (s)mysl" se předsta-
ví na festivalu divadla s přesa-
hem Akcent 2011, a to prostřed-
nictvím dokumentárního filmu
Tomáše Kratochvíla. Jeho premi-
éra proběhne v sobotu 19.  listo-
padu od 15 hodin v pražském
Divadle Archa. Přijďte se po-
dívat!

- - -
Už v listopadu začne cyklus pu-
tovních koncertů Advent mezi
horami, které budou hostit čes-
ké i polské obce – závěrečný
koncert se bude konat v Nerato-
vě. Na ten první se můžete vy-
pravit už 26. listopadu do kostela
sv. Jana Křtitele v Orlickém Zá-
hoří. Od 14 hodin tu vystoupí le-
tohradský dětský sbor Petrklíč
a  polský sbor Duszniki Zdrój,
akci doprovodí jarmark lidových
řemesel a od 16  hodin naváže
rozsvícení vánočního stromu
a  odhalení dřevěného betléma
v životní velikosti.

www.neratov.cz

LUCIE BÍLÁ ZAZPÍVÁ V NERATOVĚ
Foto: Luboš Drapák

Foto: Zdeněk Čermák
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V sobotu 22. října se pod
prosklenou střechou neratov-
ského kostela odehrálo divadel-
ní představení Oskar a růžová
paní. Ve hře Erica Emmanuela
Schmitta v režii Ivana Baladi
účinkovali Jan Sklenář a Mar-
tina Eliášová.

Dojemný příběh o nemoc-
ném chlapci Oskarovi a jeho
přátelství se svéráznou ošetřo-
vatelkou, který je plný tref-
ných, dětsky prostých postře-
hů o životě, v  Neratově na-
vzdory lezavé zimě zhlédlo na
100 diváků. Věříme, že si před-
stavení užili stejně jako my.

Za to, že se vůbec mohlo
uskutečnit, děkujeme Králové-
hradeckému kraji, který ho
finančně podpořil. Velký dík

patří také hercům a všem,
kteří svou návštěvou přispěli
na další obnovu neratovského
kostela.

V sobotu 22. října jste v Nera-
tově mohli potkat anděly – te-
dy členy Klubu neratovských
andělů, kteří k nám přijeli na
každoroční podzimní setkání.
Členů klubu, sdružujícího

všechny, jimž je myšlenka naše-
ho sdružení sympatická, je už
163. A  i  když nemají křídla,
s nebeskými bytostmi je přece
něco spojuje – otevřená srdce

a ochota pomáhat. Letošní set-
kání bylo komorní, sletělo se
k nám jen deset andělů. Chápe-
me však, že Neratov je pro
mnohé členy hodně vzdálený,
a těší nás, že si k nám nacháze-
jí cestu jindy během roku, ne-
bo dění v Neratově sledují ale-
spoň přes internet.

A jak setkání vypadalo?
Začalo přátelským posezením

v  naší jídelně, kde se nad
buchtami z Kuchyně probral
uplynulý rok i plány do bu-
doucna, a pokračovalo exkurzí
po Neratově a našich středis-
cích. Odpoledne pak zakonči-
lo divadelní představení (více
si o něm přečtěte níže). Všem
zúčastněným andělům děku-
jeme a těšíme se nejpozději za
rok na viděnou!

NOVĚ 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.

Ve středu 19. října jsme na mši
svaté v Neratově měli celebran-
ty až z Indie! Zavítal k nám totiž
biskup diecéze Belgaum, Peter
Machado, a farář obce Mansapur,
George Lopez. Právě v Mansa-
puru pomáhají naši přátelé ze
sdružení PONS21 postavit školu
pro chudé děti. Více informací
najdete na www.pons21.cz.

- - -
Nový, bytelný prodejní stánek
mají od října naše chráněné dílny
Kopeček. Těm ho darovala spo-
lečnost Alza.cz, jejíž maskot "Al-
záček" také zdobí plachtu stánku.

- - -
Z Domova jsme se vypravili
na Rytmus – taneční zábavu,
kterou pořádal Domov Na Stříbr-
ném Vrchu v Rokytnici v Orl.h.

- - -
Na Kopečku se vypalovalo ve
venkovní peci na dřevo. Na vyn-
dávání vypálené keramiky i na
přípravu a sázení domácího
chleba do pece Berta se přišlo
podívat na 100 návštěvníků.

- - -
Sdružení Neratov se představilo
na dvoudenním veletrhu sociál-
ních služeb v Rychnově nad
Kněžnou.

- - -
V Domově si pochutnáváme na
moštu, který jsme si nechali vy-
robit z vlastnoručně nasbíra-
ných jablíček.

CO SE U NÁS
DĚLO

V ŘÍJNU?

O2 POMÁHÁ NA KOPEČKU

Pokud jste v nedávné době
navštívili naše chráněné dílny
Kopeček, asi vám neušlo, že

jejich okolí je čím dál tím
upravenější. Co ale nejspíš ne-
víte, je, že za tímto zkrášlová-

ANDĚLÉ V NERATOVĚ

ním stojí Nadace O2 a její do-
brovolníci, zaměstnanci spo-
lečnosti Telefónica O2.

Ti na Kopeček jezdí pravi-
delně pomáhat se vším, co je
zrovna potřeba. V září a říjnu
pečovali o vrby a zakládali no-
vý prutník, čas si ale našli i na
opravu podstavce pod kříž-
kem a na úklid stodoly.

V listopadu čekáme další
"brigádu". Tentokrát půjde
o čistě ženskou záležitost. Na
jejich dobrou náladu a nevy-
čerpatelnou energii už se těší
jednotlivé dílny, v nichž bu-
dou "ouťačky" pomáhat!

Foto: Luboš Drapák

S OSKAREM O ŽIVOTĚ, PŘÁTELSTVÍ I SMRTI
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AtrAkcje turystyczno-kulturowe
BeschreiBung der touristischen AttrAktionen

PoPisy tuRistických zajímavostí

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

Holzkirche in kamieńczyk 
(Steinbach). Die Holzkirche St. 
Michael stammt aus 1710. Im Dorf 
befinden sich auch einige Bauern-
hütten, die Beispiel der Dorfbebau-
ung des 18. Jh. sind. 

kamieńczyk – kostel. dřevěný 
kostel sv. Michala z roku 1710. 
V Kamieńczy ku se nachází také 
několik chalup, které jsou příkladem 
venkovské architektury 18. století.

Schloss-park-anlage in Między-
lesie (Mittelwalde). Reste der 
gotischen Burg mit dem Schwarzen 
Turm und die  Schlossresidenz im Re-
naissance-Barockstil. In einem Flügel 
ist ein Hotel eingerichtet. 

Międzylesie – hrad a zámek. 
Zbytky gotického hradu s Černou 
věží, renesanční dvůr a barokní 
zámek. Jedno křídlo zámku je ada-
ptováno na hotel.

Zespół zamkowo-pałacowy 
w Międzylesiu. Pozostałości go-
tyckiego zamku z Czarną Wieżą oraz 
renesansowo-barokową rezydencją 
pałacową. W jednym skrzydle urzą-
dzony jest hotel. 

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

die Glatzer Festung und die 
laby rinthe. Das wertvollste Werk 
der neu zeitlichen Verteidigungsar-
chitektur in Polen aus dem 17. und 
18. Jahrhundert. Zu sehen sind hier 
gewaltige Bastionen und Kasemat-
ten, und mit dem Reiseleiter kann 
man einen Teil der kilometerlangen 
unte rirdischen Miniergänge besich-
tigen. Von der Aussichtsplattform 
genießt man eine herrliche Aussicht 
auf das ganze Glatzer Land.

kladsko – vojenská pevnost 
a minérské chodby. Kladská pe-
vnost je považována ze nejcennější 
dílo novodobé obranné architektu-
ry 17. – 18. století na území  Polska. 
Spatříme zde mohutné bastiony 
a objemné kasematy. Zpřístu pně-
na je také část několik kilometrů 
dlouhého labyrintu minér ských 
chodeb. Z vyhlídkové terasy se 
rozprostírá nádherný výhled na 
Kladskou kotlinu. 

rynek w kłodzku. XIV-wieczny 
ratusz w środku pochyłego pl. 
Chrobrego, wielokrotnie przebudo-
wywany. Obok w 1620 r. wzniesiono 
wotywną kolumnę Maryjną w oto-
czeniu świętych. Przy wejściu do 
ratusza widnieje barokowa studnia 
z lwem z dwoma ogonami. 

der ring in kłodzko (Glatz). 
Das Rathaus aus dem 14. Jh. in 
der Mitte des steil ansteigenden 
Chrobry-Platzes wurde mehrmals 
umgebaut. Daneben wurde 1620 
die Mariensäule errichtet. Am Ein-
gang ins Rathaus steht der barocke 
Brunnen mit dem doppelschwänzi-
gen Löwen.

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

Most gotycki św. Jana na Mły-
nówce w kłodzku. Wybudowany 
w 1390 r., połączył wyspę Piasek ze 
Starym Miastem. Przetrwał nienaru-
szony liczne powodzie dotykające 
Kłodzko dzięki, jak głosi legenda, 
zaprawie z dodatkiem jajek. Ka-
mienną balustradę wieńczy sześć 
grup z figurami świętych. 

die gotische brücktor brücke 
über dem Mühlgraben in kłodzko 
(Glatz) wurde 1390 errichtet und 
verband die Sandinsel mit der Alt-
stadt. Der Legende nach überstand 
die Brücke unberührt zahlreiche 
Überschwemmungen in der Stadt 
dank dem Mörtel mit Eiweißzuga-
be. Die Steinmauer zu beiden Seiten 
der Brücke ist mit sechs Heiligenfi-
gurengruppen geschmückt.

kladsko – gotický most sv. 
Jana na kanále Młynówka. Most 
byl postaven v roce 1390 a spojuje 
historickou část města s městskou 
částí Wyspa Piasek. Jeho kamenné 
zábradlí zdobí šest barokních 
soch.

Uzdrowisko polanica Zdrój. 
Bije tu 5 źródeł mineralnych, a chlu-
bą uzdrowiska jest woda mineralna 
„Staropolanka”, uhonorowana go-
dłem „TERAZ POLSKA”. 

kurort polanica Zdrój (bad 
altheide). Hier gibt es fünf Heilqu-
ellen, und der Ruhm des Kurortes 
ist die Heilquelle „Staropolanka“, die 
mit dem Emblem „TERAZ POLSKA / 
JETZT POLEN“ geehrt wurde. 

polanica Zdrój – lázně. Ve 
městě a okolí vyvěrá pět minerál-
ních pramenů. Chloubou lázní je 
stáčená minerální voda Staropolan-
ka, která získala ocenění v soutěži 
Teraz Polska.

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

kurort duszniki Zdrój (bad re-
inerz). Ein Kurort, in dem F. Chopin 
ein Konzert gab und wo sich der 
Sitz der historischen Papiermühle 
befindet.

duszniki Zdrój – lázně. V Dusz-
nikách se svého času léčil hudební 
skladatel F. Chopin, podle něhož je 
pojmenován klavírní festival, který 
zde každoročně probíhá. Zajíma-
vým objektem ve městě je historic-
ká papírna z počátku 17. století.
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Uzdrowisko kudowa Zdrój. 
Eksploatacja 5 źródeł mineralnych 
stanowi podstawę balneoterapii 
w tym uzdrowisku, ponadto ważne 
przejście graniczne z Czechami. 

kurort kudowa Zdrój (bad 
kudowa). Die Wasserförderung 
aus fünf Heilquellen bildet die 
Basis der Balneotherapie in die-
sem Kurort, der gleichzeitig ein 
wichtiger Grenzübergang mit 
Tschechien ist. 

kudowa Zdrój – lázně. Léčba v 
těchto lázních, které leží u význam-
ného hraničního přechodu s Českou 
republikou, se opírá o využití zde-
jších pěti minerálních pramenů. 

bazylika nawiedzenia nMp 
w Wambierzycach. Wambierzyce 
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany 
ośrodek pielgrzymkowy, związany 
z kultem cudownej figurki Matki 
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV 
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do 
 której wejścia prowadzą monumen-
talne schody. 

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

Wambierzyce – bazilika navští-
vení panny Marie. Wambierzyce, 
často nazývané slezským Jeruza-
lémem, jsou známé poutní místo 
spojené s kultem zázračné sošky 
Panny Marie s dítětem, pocházející 
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí 
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede 
široké schodiště.

Uzdrowisko lądek Zdrój. Le-
czenie 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 Przyrodoleczni-
czy „Wojciech”, w którym obecnie 
mieści się basen leczniczy i pijalnia 
wód mineralnych. 

kurort lądek Zdrój (bad lan-
dek). Die Behandlung in Lądek Zdrój 
(Bad Landek) – dem ältesten Kurort 
in Polen – basiert auf 7 Termalheilqu-
ellen. 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 na-
chází bazén s termální vodou a hala 
k pití léčivých vod.

Jaskinia niedźwiedzia w klet-
nie. Jedna z najpiękniejszych pod 
względem szaty naciekowej jaskiń 
Polski. W osadach na dnie jaski-
ni odnaleziono wiele szczątków 
kostnych zwierząt plejstoceńskich, 
wśród których dominują kości 
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz 
z przewodnikiem przechodzi się 
labirynt korytarzy, podziwiając 
unikalne stalaktyty i stalagmity, 
kaskady i draperie kalcytowe. 

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

kletno – Medvědí jeskyně. Jed-
na z nejkrásnějších krápní kových 
jeskyní v Polsku. V usazeninách na 
dně jeskyně byly nalezeny kosterní 
pozůstatky zvířat ze staršího období 
čtvrtohor, mezi nimiž převládají ko-
sti medvědů jeskynních. Prohlídka 
s průvodcem vede chodbami s 
unikátní krasovou výzdobu. 

rezerwat „Wodospad  Wilczki” 
w Międzygórzu. Najwyższy wo-
dospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda 
spada tu obecnie ze skalnego progu 
na wysokości 21 m i płynie dalej 
głębokim kanionem. Pierwotny 
las dolnoreglowy rosnący wokół 
wodospadu objęty jest ochroną 
i stanowi krajobrazowy rezerwat 
przyrody. 

naturschutzgebiet „Wodo-
spad Wiczki” w Międzygórzu 
(„Wölfelsfall in Wölfelsgrund). Der 
Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall 
im Glatzer Land. Das Wasser stürzt 
21 m tief und fließt weiter in einer 
engen Schlucht. Der Gebirgswald, 
der die Gegend um den Wasserfall 
bewächst, steht unter Naturschutz 
und bildet ein Landschaftsnatur-
schutzgebiet. 

Międzygórze – vodopád na 
říčce Wilczka. Nejvyšší vodopád v 
oblasti Kladska. Voda padá ze skal-
ního prahu výšky 21 metrů a dále 
plyne hlubokou soutěskou. Vodo-
pád spolu s okolním horským lesem 
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

Uzdrowisko długopole Zdrój. 
Urokliwy kurort, znany z wyśmieni-
tej wody mineralnej „Długopolanka” 
rozlewanej w Szczawinie nieopodal 
Długopola Zdroju. 

kurort długopole Zdrój (bad 
langenau). Es ist ein reizvoller 
Kurort, der für das  ausgezeichnete 
Mineralwasser „Długo polanka”, ab-
gefüllt in Szczawina (Neubrunn) bei 
Bad Langenau bekannt ist.

długopole Zdrój. Půvabné 
lázeňské středisko, známé zásluhou 
chutné minerální vody Długo-
polanka, stáčené v nedaleké vsi 
Szczawina.

kompleks pałacowo-parko-
wy w bożkowie. W centrum wsi 
w 1708 r. wzniesiono barokowy 
pałac, który przebudowano w II 
połowie XIX w. Do pałacu przylega 
park z pawilonem ogrodowym. 
W pobliżu stoi barokowy kościół św. 
Piotra i Pawła z oryginalną amboną 
w kształcie łodzi. 

Schloss - parkanlage in boż-
ków (ecker sdorf). In der Mitte des 
Dorfes wurde 1708 ein barockes 
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte 
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das 
Schloss ist von  einem Park Umge-
ben, in dem ein Gartenpavillon 
steht. In der Nähe befindet sich die 
barocke Kirche „St. Peter und Paul“ 
mit der originellen Schiffskanzel. 

bożków – zámek. V centru 
vesnice Bożków byl v roce 1708 
vybudován barokní zámek, který 
ve 2. polovině 19. století prošel 
komplexní přestavbou. K zámku 
při léhá park se zahradním paviló-
nem. Nedaleko zámku stojí barokní 
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou 
kazatelnou ve tvaru lodě.

Szczeliniec Wielki. Wspinając się 
po kamiennych schodach z Karłowa 
zdobyć można wierzchowinę najwyż-
szego szczytu Gór Stołowych (919 m 
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi 
między piaskowcowymi formami 
skalnymi i głębokimi szczelinami, 
dochodzącymi do 17 m. Z punktów 
widokowych podziwiać można roz-
ległą panoramę Sudetów. 
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Große Heuscheuer. Indem man 
von Karłów (Karlsberg) aus die Stu-
fen hinaufsteigt, gelangt man zum 
höchsten Gipfel der Heuscheuer 
(919 m ü.d.M.). Der Besichtigung-
srundweg führt zwischen Sandste-
infelsenformen und tiefen Klüften 
(bis 17 m). Von den Aussichtspunk-
ten kann man das Panorama der 
Sudeten bewundern. 

velká Hejšovina. Stezkou ve-
doucí po kamenných schodech 
z vesnice Karłów lze vystoupit na 
nejvyšší vrchol Stolových hor – Vel-
kou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki, 
919 m n. m.). Nachází se zde skalní 
labyrint tvořený pískovcovými útva-
ry a rozsedlinami, jejichž hloubka 
dosahuje 17 metrů. Z několika vyh-
lídek můžeme obdivovat rozlehlé 
sudetské pohoří.

ratusz w nowej rudzie. Na 
środku rynku już w XV w. wznie-
siono pierwszy ratusz. Zbudowany 
w XIX w. posiada rozczłonkowaną 
bryłę. W płn. narożniku nad misą 
fontanny umieszczona jest kamien-
na figura św. Floriana. 

rathaus in nowa ruda (neu-
rode). In der Mitte des Rings wurde 
schon im 15. Jh. das erste Rathaus 
errichtet. Das aus dem 19. Jh. be-
sitzt einen zergliederten Kör per. In 
der Nordecke des Rings befindet 
sich ein Brunnen mit der Figur des 
Johannes des Täufers. 

nowa ruda – radnice. Původní 
radnice byla uprostřed náměstí 
v Nowé Rudě postavena již v 15. 
století. Dnešní radnice, pocházející 
z 19. století, má členitý prostorový 
tvar. Do severního nároží budovy je 
zasazena kašna s kamennou sochou 
sv. Floriána.

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

befestigungen in Srebrna 
Góra (Silberberg). Die gewaltige 
Festung, die den Ort und das Tal 
überragt, ist eins der interessante-
sten Bauwerke der Militärarchitek-
tur in Polen. Sie wurde als strenges 
Gefängnis genutzt. Während des 
letzten Krieges wurde hier das 
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“ 
Eingerichtet.

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

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

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

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

podziemia w Osówce. To najcie-
kawszy i najdłuższy udostępniony 
kompleks podziemnych korytarzy, 
wybudowany w ramach programu 
RIESE. Cel prac utrzymywany był w ta-
jemnicy. Do dziś wielu historyków 
spiera się co do przeznaczenia tych 
podziemnych i naziemnych obiek-
tów, które powstały w Górach Sowich 
w czasie II wojny światowej.

Unterirdische Stadt in Osówka 
(bei Wüstewaltersdorf). Das ist 
der interessanteste und längste 
zugängliche Komplex der unterir-
dischen Korridore, die im Rahmen 
des Programms RIESE gebaut wur-
den. Das Ziel der Arbeiten wurde 
geheimgehalten. Bis heute sind 
sich die Historiker nicht einig, we-
lche Bestimmung diese  Objekte 
über- und untertage, die während 
des 2. Weltkrieges im Eulengebirge 
entstanden sind, haben sollten. 

podzemní komplex Osówka. 
Nejzajímavější a nejrozsáhlejší 
zpřístupněný soubor podzemních 
chodeb a nadzemních objektů, 
budovaný za druhé světové války v 
oblasti Sovích hor v rámci programu 
Riese. Účel tohoto komplexu je 
dodnes zahalen tajemstvím.

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

www.domwittiga.ng.pl

Muzeum prof. J. Wittiga v 
nowé rude. Expozice približující 
osobnost prof. Josepha Wittiga 
(1879-1949), významného nemec-
kého teologa, filosofa a spisovatele, 
autora kroniky mesta Nowa Ruda. 
Provozovatelem muzea je Nadace 
obnovy Noworudska. V objektu je 
k dispozici byt a 7 lužek pro hosty. 
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des be-
deutenden deutschen Theologen, 
Philosophen und Schriftstellers, 
Verfassers der Chronik von Neurode 
/ Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec. 
Das Haus der kreativen Arbeit nach 
Joseph Wittig benannt. Zur Ver-
fügung steht eine Wohnung und 
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. 
Das Haus wird von der Stiftung zur 
Erneuerung der Region Nowa Ruda 
geleitet.

bystrzyca kłodzka. Zachowany 
został tu średniowieczny układ 
urbanistyczny: czworoboczny rynek 
z prostopadłymi ulicami i ratuszem 
wzniesionym pośrodku w XIV w. 
Obok znajduje się  baro ko wa figura 
św. Trójcy z XVIII w. Pręgierz z 1556 
r. stanowi jeden z nielicznych przy-
kładów  autentycznych zabytków 
dawnego sądownictwa.

bystrzyca kłodzka. Město, jehož 
centrum si zachovalo původní stře-
dověkým půdorys – centrální čtver-
cové náměstí s kolmo vedenými 
ulicemi a radnicí postavenou v po-
lovině 14. století. Vedle radnice stojí 
barokní socha sv. Trojice z 18. století. 
Pranýř z roku 1556, stojící na Malém 
náměstí, je jednou z mála původních 
památek starého soudnictví.

bystrzyca kłodzka (Habel-
schwerdt). Hier ist das mittelal-
terliche, städtebauliche System 
erhalten geblieben: der viereckige 
Ring mit senkrecht verlaufen-
den Stra ßen und dem im 14. Jh. 
 errichteten Rathaus in der Mitte. 
Daneben befindet sich die barocke 
Figur der Dreifaltigkeit aus dem 18. 
Jh. Der Pranger aus 1558 ist eins 
der wenigen Beispiele der authen-
tischen Denkmäler des früheren 
Gerichtswesens. 
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Boguszów – Gorce to malownicza miejscowość położona w południowej części województwa 
dolnośląskiego, rozpostarta między trzema górami: Chełmcem (851 m n.p.m.), Mniszkiem (702,4 m 
n.p.m.) i Dzikowcem  (836  m n.p.m.). Specyficzne położenie dodaje miastu walorów czyniąc go tym 
samym doskonałą atrakcją turystyczną regionu. Miasto jest także świetnym miejscem wypadowym 
w okoliczne góry.

„Góra Dzikowiec”
Z myślą o miłośnikach sportów zimowych, a także dla amatorów 
górskich pejzaży powstał ośrodek sportowy „Góra Dzikowiec”. Ośrodek 
dysponuje koleją linową z dwuosobowymi kanapami, wyciągiem 
orczykowym, systemem sztucznego zaśnieżania, nowoczesnym 
sprzętem do utrzymania tras narciarskich. „Góra Dzikowiec” 
posiada trasy do narciarstwa zjazdowego, biegowego, a także trasy 
downhillowe. Dzikowiec tworzy również raj dla paralotniarzy.

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
Pl. Odrodzenia 1 / tel. 74/844-93-11

www.boguszow-gorce.pl
www.dzikowiec.info

Smiřice - nazwa miasta najprawdopodobniej została utworzona od rodu Smirowych, którzy tu według 
rzekomej kroniki rodu Zarębów zamieszkiwali już w IX wieku.
Życie sportowe zapewnia m.in. nowoczesny publiczny kompleks sportowy włącznie z przestrzenią 
dla deskorolkarzy. Działa tam również klub futbolowy, klub kręglowy oraz Towarzystwo gimnastyczne 
Sokol. Okolica miasta jest stworzona do łatwych pieszych i rowerowych wycieczek – w 2012 r. zostanie 
ukończona nowa trasa rowerowa prowadząca spod Hradca Kralove przez Smiřice i Jaroměř aż do Kuksu.

Kaplica zamkowa Objawienia Pańskiego w Smiřicach
Kaplica Smirzicka jest bardzo ceniona pod względem 
architektonicznym, a jako budowla barokowa również 
z powodu wystroju wnętrz stworzonym przez 
znakomitych artystów. Dekorację freskową zapewnił 
Jan Jakub Steinfels ze Steinfelsu.
Kaplica jest wykorzystywana jako sala koncertowa 
ze świetną akustyką. Od 2004 roku miasto organizuje 
tam festiwal muzyczny - Smirzickie święto muzyki, 
którego ojcem duchowym jest wirtuoz skrzypkowy 
Jaroslav Svěcený. W kaplicy również odbywają się śluby. 

Město Smiřice
Palackĕho 106
503 03 Smiřice

www.smirice.cz
www.festival.smirice.cz

ProGram wSParcia Promocji miaSt PartnerSkich 

BoGuSzów-Gorce – Smiřice

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013
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