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Międzynarodowy Plener Artystyczny 
w Walimiu zgromadził artystów z Polski 

i Republiki Czeskiej. Z lewej główny 
organizator Henryk Hnatiuk

Uroczysta Inauguracja XXII Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej zorganizowana została 

w dniu 15.09.2011 r. w kościele Św. Aniołów 
Stróżów w Wałbrzychu. 

Uroczystość zakończenia XXII Polsko-Czeskie Dni 
Kultury Chrześcijańskiej odbyła się w Hradec Kralove  
w dniu 22.10.2011 r.

Kłodzko, 23.09.2011. Konferencja popularno-
naukowa poświęcona życiu i działalności 
błogosławionego Ks. Gerharda Hirschfeldera. 
Prelekcje wygłasza Ks. R. Brudnowski 
z Kudowy - Czermnej, obok biskup Ignacy Dec.

W czasie  XXII Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej wystąpił z koncertami  
w Nowej Rudzie, Wałbrzychu i Hradec Kralove 
chór STĚNAVAN z Broumova

XXII Polsko-CzeskIe DnI kultury ChrześCIjańskIej
„BąDźmy roDzIną” - 15.08.-30.10.2011 r.



TWÓRCZA NATURA ENERGII
www.tauron-ekoenergia.pl

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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U příležitosti blížících se Vánočních svátků  
přejeme všem čtenářům časopisu „Ziemia Kłodzka” vše nejlepší. 
Blahoslavené, klidné a zdravé Vánoce,  
strávené v kruhu nám nejbližších a milovaných lidí.  
A do nového roku 2012 přejeme spoustu boží laskavosti a osobních úspěchů.
Redakce časopisu „Ziemia Kłodzka – Od kladského Pomezí – Glatzer Bergland”

Allen Leser der Zeitschrift „Ziemia Kłodzka”  
wünschen wir zum Weihnachtsfest  nur das Allerbeste.
Ein gesegnetes, schönes und gesundes Fest im Kreise Ihrer Lieben.
Für das Neue Jahr 2012 wünschen wir Gottes Segen und Wohlergehen. 
Redaktion der Zeitschrift “Ziemia Kłodzka – Od kladského pomezí – Glatzer Bergland”

JAROSLAV SEIFERT

Vánoční píseň  
rolničky slyším, slyším hlasy,  
myslím si: Kdo to přijel asi?  
Dlouho už neviděl jsem sáně,  
a proto toužím dychtivě  
podívat se zas jednou na ně,  
pohladit koně po hřívě. 
Však venku nikdo. Jenom vrána  
do pola sněhem zasypána. 
 
a slyším hudbu. Nechám všeho,  
jdu přivítati neznámého. 
Kdo je to? slyším, někdo troubí,  
housle se ozvou k tomu vráz 

i basa, která zpívá zhloubi.  
Nic, jenom tma a ticho v domě  
opírají se silou o mě. 
 
a v koši u psacího stolu 
hryže si myška. My dva spolu  
známe se dávno. Tiše vklouzla  
tak jednou ke mně. od těch dob  
je pokoj stále plný kouzla. 
Jen, prosím, neplaš, nerozzlob  
tu přítelkyni malých dětí,  
umí tak krásně vyprávěti. 
 
Vždyť je to ona, myška malá,  
jež s Kristem Pánem v seně spala  
a viděla, jak Marie Panna 

už dlouhou cestou umdlévá 
a klesá k zemi uplakaná 
na trochu slámy do chléva. 
a viděla, jak s nebe rázem  
andělé slétali se na zem. 
 
a teď je u mne. Pode dveřmi  
tou škvírou chodí ke mně, věř 
mi.  
a od těch dob mi takhle hrají,  
rolničky slýchám v tento čas,  
okna mi květy rozkvétají 
a s nebe slýchám krásný hlas.  
Ne obyčejný, ale svatý, 
když do tmy ráno vyjdu vraty 
a spěchám sněhem na roráty.

Weihnachtswunder 
von Theodor Strom

Von Himmel in die tiefsten Klüfte 
ein milder stern herniederlacht. 
Vom Tannenwalde steigen Düfte 
und hauchen durch die Winterlüfte, 
und kerzenshelle is die Nacht. 
Mir ist das Herz so froh erschrocken. 
Das ist die liebe Weihnachtszeit! 
ich höre fernher Kirchenglocken 

mich lieblich heimatlich verlocken 
in märchenstille Herrlichkeit. 
Ein frommer Zauber hält mich 
wieder. 
anbetend, staunend muss ich 
stehen. 
Es sinkt auf meine augenlieder 
ein goldener Kindertraum hernie-
der. 
ich fühl’s: Ein Wunder ist geschehen. 

o. Franciszek Czarnowski

 Wiersz wigilijny
czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda,  
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały.  
Patrzył - zimowe ptaki wracały do gniazda,  
Jakby tego wieczoru też świętować chciały.  
 
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,  
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,  
By krucha biel opłatka skłóconych godziła,  
a w sercu znów zamieszkał Ten, co „w żłobie leży”.  
 
Dla tych, co żyli dawniej, co będą w przyszłości,  
i dla nas, byśmy w każdym dostrzegali brata,  
odwieczny Bóg w Dziecięciu zesłał znak miłości,  
Przemieniając oblicze człowieka i świata.

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 
Czytelnikom „Ziemi Kłodzkiej” 
życzymy wszystkiego co najlepsze. 
Błogosławionych, pogodnych i zdrowych Świąt 
spędzonych w gronie najbliższych i życzliwych 
nam ludzi, a Nowy 2012 rok niech obfituje  
w Łaski Boże i wszelką pomyślność.

Redakcja czasopisma „Ziemia Kłodzka 
– Od kladského Pomezí 

– Glatzer Bergland”
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Vaclav Havel wychowywał 
się w znanej czeskiej rodzinie 
przedsiębiorców i intelektuali-
stów, związanej z życiem kultu-
ralnym i politycznym lat dwu-
dziestych i czterdziestych. Fakt 
ten stał się przyczyną tego, że 
władza komunistyczna po za-
kończeniu obowiązkowej nauki 
szkolnej w 1951 roku, uniemoż-
liwiła mu dalszą naukę. Z tego 
powodu w pierwszej połowie lat 
pięćdziesiątych wstąpił do czte-
roletniej szkoły zawodowej jako 
asystent w laboratorium che-

micznym i jednocześnie kończył 
wieczorowe gimnazjum które 
ukończył w 1954. Z powodów 
politycznych nie został przyjęty 
na żadną uczelnię humanistycz-
ną, więc zdecydował się studio-
wać w szkole technicznej. Wy-
dział Ekonomiczny Politechniki 
czeskiej pozostawił po dwóch 
latach.

rodzinna tradycja pielęgno-
wania kultury ukierunkowała 
Vaclava Havla na wartości hu-
manitarne czeskiej kultury, któ-
re w latach pięćdziesiątych były 

niszczone. Po powrocie z dwu-
letniej podstawowej służby woj-
skowej pracował jako technik 
sceny, najpierw w Teatrze aBc, 
a od 1960 roku w Teatrze  Di-
vadlo na zábradlí. od 1962 do 
1966 roku studiował zaocznie 
dramaturgię na wydziale te-
atralnym akademii Muzycznej. 
studia ukończył  Komentarzem 
do gry „Eduard”, która później 
stała się podstawą sztuki „Ztíže-
ná možnost soustředění”.

W 1956 roku poznał olgę 
splichalovą i choć oboje pocho-

dzili z różnych środowisk, szybko 
się do siebie zblizyli. Po ośmiu 
latach znajomości w 1964 roku 
wzięli ślub i od tego momen-
tu  olga Havlová towarzyszyła 
swojemu mężowi w najtrudniej-
szych próbach życiowych. Vac-
lav Havel często mówił o niej, 
jako o swoim filarze życia.

W wieku dwudziestu lat 
Vaclav Havel publikował swoje 
badania i artykuły w czasopi-
smach literackich i teatralnych. 
W teatrze Divadlo na zábradlí 
wystawiane były jego pierwsze 

ŻyCIOryS VÁCLAVA HAVLA
ur. 5. 10. 1936 w Pradze – zm.18.12.2011 w Hradečku
pisarz i dramaturg, jeden z pierwszych rzeczników Karty 77, lider zmian politycznych w listopadzie 1989 roku, ostatni prezydent 
Czechosłowacji i pierwszy prezydent Republiki Czeskiej

Wspomnienie pośmiertne - Vaclav Havel  
W niedzielę rano 18 grudnia 2011 roku w Hradečku, w swoim wiejskim domku w Kar-
konoszach zmarł Vaclav Havel, ostatni prezydent czechosłowacji (1989-92) i pierwszy 
prezydent odrodzonej republiki czeskiej (1993-2003). Vaclav Havel był odważnym 
i niezłomnym działaczem opozycji antykomunistycznej, współtworzył między innymi 
tzw. Kartę 77. 
Był wielokrotnie zatrzymywany, inwigilowany i więziony. Za swoje odważne wypowie-
dzi i niewygodną dla władzy twórczość literacką przesiedział w więzieniach komuni-
stycznych ponad 5 lat. Nigdy nie dał się złamać. 
Vaclav Havel trzykrotnie przebywał (nielegalnie) na terenie Ziemi Kłodzkiej, było to 
w 1987 roku, pierwsze spotkanie odbyło się na Borówkowej Górze, drugie w rejonie 
Masywu Śnieżnika, trzecie w okolicach Przełęczy Černy Kout. Te historyczne spotkania upamiętnia szlak turystycz-
ny solidarności Polsko-czesko-słowackiej. W górach Vaclv Havel zawsze czuł się wolny i przy każdej okazji przyjeż-
dżał do swojego domku w Karkonoszach. Gdy ponownie zamykano Go w więzieniu, zawsze pisał listy do swojej 
żony olgi.  Po odebraniu doktoratu honorowego Uniwersytetu Wrocławskiego w 1992 roku podarował mi książkę 
„listy do olgi”, w której wpisał osobistą dedykację i domalował... małe serduszko. Nigdy nie zapominał o przyjacio-
łach z solidarności Polsko-czesko-słowackiej, zawsze znalazł czas na spotkanie przy piwie. często podczas wizyt 
(także tych oficjalnych), mówił, że jest „szeregowym członkiem” solidarności Polsko-czesko-słowackiej. 
Vaclav Havel szczególnie cenił zaproszenia, które przychodziły z Wrocławia i Warszawy. Tam otrzymał tytuły Honoro-
wego obywatela. ostatni raz przyjechał do Wrocławia kilka lat temu, aby odebrać w Zakładzie Narodowym ossoliń-
skich nagrodę im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. ostatnie nasze spotkanie przed trzema laty miało miejsce w pałacu 
arcybiskupów praskich podczas uroczystego ingresu nowego prymasa czeskiego ks. arcybiskupa Dominika Duki. 
Kilka tygodni temu wysłałem do Vaclava Havla życzenia z okazji 75 rocznicy urodzin. Miałem nadzieję na nasze 
spotkanie 15 grudnia br. we Wrocławiu, bowiem w tym dniu andrzej Jagodziński organizował promocję najnow-
szej książki Vaclava Havla pt. „siła bezsilnych i inne esseje”. 
spotkanie odbyło się jednak bez jego obecności, bowiem stan zdrowia znacznie się pogorszył. W drugiej części 
spotkania mieliśmy okazję zobaczyć niezwykły film pt. „obywatel Havel”. Nikt z uczestników tego spotkania nie 
sądził, że już za trzy dni Vaclava Havla nie będzie wśród żywych. 
Utraciliśmy jednego z największych mężów stanu. Do końca potrafił być normalnym i dobrym człowiekiem. 

Julian Golak 
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sztuki teatralne, wśród których 
szczególne miejsce ma spektakl 
„Garden Party” (1963). sztuka 
ta szybko stała się częścią odra-
dzających się tendencji w spo-
łeczeństwie czechosłowacji lat 
sześćdziesiątych.

obywatelskie samouświada-
mianie, które przeszło do historii 
jako Praska Wiosna, zakończyło 
się w 1968 roku. W tym czasie 
VaclavHavel angażował się nie 
tylko jako autor innych sztuk 
teatralnych jak „Protokół” (1965), 
„Wzrost trudności z koncentra-
cyją” (1968), ale także jako pre-
zes Klubu Niezależnych Pisarzy 
i członek Klubu Zaangażowa-
nych Bezpartyjnych. od 1965 
roku pracował w niemarksistow-
skim  miesięcznieku „Tvář“.

Po stłumieniu Praskiej Wio-
sny okupacją czechosłowacji 
przez wojska Układu Warszaw-
skiego, Vaclav Havel występo-
wał przeciw represjom politycz-
nym, charakterystycznym dla 
okresu komunistycznej norma-
lizacji. W 1975 roku napisał list 
otwarty do prezydenta Husaka, 
w którym ostrzegał przed na-
gromadzonymi antagonizmami 
w społeczeństwie czechosło-
wackim. Kulminacją jego pracy 
było, opublikowanie w styczniu 
1977 Karty 77, tekstu, który za-
pożyczył nazwę i charakter od 
ruchu protestujących czechosło-
wackich obywateli. Vaclav Havel 
był jednym z założycieli, a także 
jednym z jej pierwszych trzech 
rzeczników. W kwietniu 1979 
roku stał się współzałożycielem 
Komitetu obrony Niesprawie-
dliwie Ściganych. Za swoją oby-
watelską postawę był trzy razy 
aresztowany, a w więzieniu spę-
dził prawie pięć lat.

W tym czasie władze cze-
chosłowackie zabraniały publi-
kowania jakichkolwiek tekstów 
Havla. Niemal  o całkowitą pu-
blikację jego dzieł, pozostającą 
pod obieką jego ówczesnego 
agenta literackiego Klausa Junc-
kera, postarało się niemieckie 
wydawnictwo rowohlt z siedzi-
bą w reibeku koło Hamburga.

W drugiej połowie lat osiem-
dziesiątych, w czasie dialogu 
między Związkiem radzieckim 
a zachodnimi demokracjami, 
wśród czechosłowackiego spo-
łeczeństwa zauważalny stał się 
wzrost niezadowolenia z rzą-
du. obywatele byli coraz mniej 
skłonni akceptować represyjną 
politykę reżimu komunistyczne-
go, a w konsekwencji tego Kartę 
77, którą podpisało pierwotnie  
tylko kilkaset osób, po dopisaniu 
do petycji kilku zdań, których  

współautorem był Vaclav Havel, 
w 1989 roku podpisały już dzie-
siątki tysięcy obywateli.

Początkiem podstawo-
wych zmian społecznych stała 
się pokojowa demonstracja 
studentów w dniu 17 listopa-
da 1989 roku, która odbyła się 
w rocznicę zamknięcia czeskich 
uczelni przez nazistów. reżim 
komunistyczny  brutalnie stłu-
mił to wydarzenie  interwencją  
policji na Národní třídě w Pra-
dze. W kolejnym wystąpieniu 
wzięli udział studenci i artyści. 
Na spotkaniu w Klubie drama-
tycznym 19 listopada powstało 
Forum obywatelskie, w którym 
zjednoczyli się  indywidualiści 
i grupy, które domagały się za-
sadniczych zmian politycznych 
w czechosłowacji. Vaclav Havel 
od początku był jego wiodącym 
przedstawicielem. Punktem kul-
minacyjnym ruchu społecznego 
stał się 29 grudnia 1989 roku, 
kiedy to Havel jako kandydat 
Forum obywatelskiego został 
wybrany na prezydenta Zgro-
madzenia Federalnego cze-
chosłowacji. W swoim przemó-
wieniu inauguracyjnym obiecał 
doprowadzić kraj do wolnych 
wyborów, które odbyły się la-
tem 1990 roku. Po raz drugi  na 
funkcję Prezydenta wybrało go 
nowe Zgromadzenie Federacji 
5. lipca 1990 roku.

Vaclav Havel dzięki swojm 
poglądom w latach totalitary-
zmu stał się uznanym autory-
tetem moralnym. Dzięki głębo-
kim przemyśleniom  na temat 
problemów cywilizacjnych 
i przemyślanym sposobom  ich 
formułowania stał się szanowa-
ną postacią, wyjątkową wśród 
polityków.

Podczas jego drugiej ka-
dencji jako Prezydenta czeskiej 
i słowackiej republiki Federa-
cyjnej, narastały różnice między 
czeskimi i słowackimi przedsta-
wicielami w sprawie  przyszłych 
rozwiązań konstytucyjnych. 
Vaclav Havel był wyraźnie zwo-
lennikiem wspólnego państwa 
związkowego czechów i słowa-
ków i w tym kierunku. Po czerw-
cowych wyborach parlamentar-
nych w 1992 roku, decydujące 
w społeczeństwie siły polityczne 
nie umiały uzgodnić funkcjonal-
nej formy federacji, a konflikty 
czeskch i słowackich polityków 
stały się głównym powodem 
tego, że przy wyborze prezy-
denta 3 lipca 1992 roku Vaclav 
Havel  nie uzyskał wystarczają-
cej liczby głosów parlamentar-
nych. Zgodnie z prawem nadal 
pozostawał tymczasowo  pre-

zydentem, mimo niekorzystne-
go wyniku wyborów. Z funkcji 
Prezydenta czeskiej i słowackiej 
republiki Federacyjnej  ustąpił 
dnia 20 lipca 1992 r., uzasadnia-
jąc, że nie może nadal wypełniać 
zobowiązań płynących z przy-
sięgi wierności wobec republiki 
Federalnej w sposób niezgodny 
z przekonaniami i sumieniem jej 
założycieli.

Po zakończeniu urzędu wy-
cofał się z życia publicznego na 
kilka miesięcy. W połowie listo-
pada 1992 r., w momencie two-
rzenia niezależnego państwa 
czeskiego, potwierdził, że chce 
ubiegać się o funkcję prezyden-
ta republiki. oficjalną nominację 
jego kandydatury złożyły 18. 
stycznia 1993 roku cztery par-
tie koalicji rządowej. W dniu 26. 
stycznia 1993 roku izba Deputo-
wanych wybrała Václava Havla 
pierwszym prezydentem nieza-
leżnej republiki czeskiej.

olga Havlová poświęciła 
się głównie działalności chary-
tatywnej. Zainspirowana pra-
cami w Komitetecie obrony 
Niesprawiedliwie Prześladowa-
nych, w 1990 r. założyła Komitet 
Dobrej Woli, którego działal-
ność skoncentrowana była na 
pomocy niepełnosprawnym 
fizycznie i psychicznie. Pracy 
pełnej poświęcenia nie przerwa-
ła nawet wtedy, gdy poważnie 
zachorowała w styczniu 1996 
roku, zmarła. Jej odejście Vaclav 
Havel,  określił najtrudniejszym 
momentem w swoim życiu.

Koniec 1996 roku przyniósł 
mu kolejny cios – zachorował 
na raka płuc. Wczesne wykrycie 
i konsekwentne działania me-
dyczne umożliwiły skuteczne 
leczenie. oparciem w trudnej 
sytuacji życiowej stała się dla 
niego jego przyjaciółka aktor-
ka Dagmar Veškrnová, z którą 

prezydent czech ożenił się krót-
ko po jego wyjściu ze szpitala 
w styczniu 1997 roku.

Niedługo po ślubie Dagmar 
Havlová zalożyła Fundację ViZE 
97, której w pełni się poświęciła. 
W 1998 roku jej fundacja połą-
czona została z fundacją Vác-
lava Havla. Powstała Fundacja 
Dagmar i Vaclava Havlów ViZE 
97, prezesem jej zarządu do dziś 
jest Pani Havlová. swoją pracą 
na rzecz pomocy charytatywnej, 
a także za wsparcie dla swoje-
go małżonka, zwłaszcza w cza-
sie choroby i walki o jego życie 
Dagmar Havlová zdobyła sza-
cunek opinii publicznej w cze-
chach, i za granicą. Docenieniem 
wszystkich jej działań są liczne 
nagrody i doktoraty honoris 
causa,  a także wiele zaproszeń 
jakie otrzymuje na różne impre-
zy charytatywne odbywające się 
w Europie i Usa.

W trudnej sytuacji we-
wnętrznej Vaclav Havel 20 stycz-
nia 1998 roku został ponownie 
wybrany na prezydenta przez 
obie izby parlamentarne. ostat-
nią kadencję zakończył 2. lutego 
2003 r., a od 3. lutego nie pełni 
żadnych funkcji politycznych.

Po odejściu od  wielkiej poli-
tyki poświęca się przestrzeganiu 
praw człowieka w świecie i agen-
dzie literackiej. Jako współzało-
życiel Fundacji Dagmar i Václav 
Havel Vize’97 wspiera wiele akcji 
humanitarnych,  medycznych 
i projektów edukacyjnych.

Za swój dorobek literacki, 
przekonania i wysiłki całego ży-
cia na rzecz przestrzegania praw 
człowieka Vaclav Havel otrzymał 
wiele odznaczeń państwowych, 
nagród międzynarodowych 
i doktoratów honoris causa.

Źródło: www.vaclavhavel.cz, 
tłum. Joanna Golak

Wrocław, 21 Xii 1992 r. Vaclav Havel doktorem honoris causa Uniwersytetu 
Wrocławskiego. spotkanie z przyjaciółmi z sPcz-s i redakcją „ziemi kłodzkiej”
od lewej: Warcisław Martynowski, Marketa Fialkova, Julian golak, Vaclav Havel, 
Marek kulpa i Mirosław Jasiński
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Václav Havel vyrůstal ve 
známé pražské podnikatelsko-
intelektuálské rodině, spjaté 
s českým kulturním a politic-
kým děním dvacátých až čty-
řicátých let. Tento fakt se stal 
důvodem, proč mu komunistic-
ká moc po ukončení povinné 
školní docházky v roce 1951 ne-
dovolila dále studovat. V první 
polovině padesátých let proto 
nastoupil do čtyřletého učeb-
ního oboru chemický laborant 
a zároveň večerně vystudoval 
gymnázium (ukončil ho v roce 
1954). Z kádrových důvodů ne-
byl přijat na žádnou z vysokých 
škol humanitního směru, a pro-
to se rozhodl studovat na škole 
technické. Ekonomickou fa-
kultu Českého vysokého učení 
technického ale po dvou letech 
opustil.

Kulturní tradice rodiny 
orientovala Václava Havla k hu-
manistickým hodnotám české 
kultury, v padesátých letech 
potlačovaným. Po návratu 
z dvouleté vojenské základní 
služby pracoval jako jevištní 
technik, nejprve v Divadle aBc 
a od roku 1960 v Divadle Na 
zábradlí. V letech 1962 až 1966 
studoval dálkově dramaturgii 
na Divadelní fakultě akademie 
múzických umění a svá studia 
zakončil komentářem ke hře 
„Eduard”, který se později stal 
základem hry „Ztížená možnost 
soustředění”.

V roce 1956 se seznámil 
s olgou Šplíchalovou, a jakko-
li oba pocházeli z odlišného 
prostředí, brzy se velmi sblížili. 
Po osmileté známosti se v roce 
1964 vzali, a od té doby pro-
vázela olga Havlová svého 
manžela nejtěžšími životními 
zkouškami. Václav Havel o ní 
později často hovořil jako o své 
nepostradatelné životní opoře. 

od svých dvaceti let pu-
blikoval Václav Havel studie 
a články v různých literárních 
a divadelních periodikách. V Di-
vadle Na zábradlí byly uvedeny 
jeho první divadelní texty, mezi 
nimiž měla zásadní místo hra 
„Zahradní slavnost” (1963). Toto 
představení se stalo výraznou 
součástí obrodné tendence 
v československé společnosti 
šedesátých let.

občanské sebeuvědomo-
vání, které se do historie zapsa-
lo jako Pražské jaro, vyvrcholilo 
v roce 1968. V této době se Vác-
lav Havel angažoval nejen jako 
autor dalších divadelních her 
„Vyrozumění” (1965), „Ztížená 
možnost soustředění” (1968), 
ale také jako předseda Klubu 

nezávislých spisovatelů a člen 
Klubu angažovaných nestra-
níků. od roku 1965 působil v ne-
marxistickém měsíčníku Tvář.

Po potlačení Pražského jara 
obsazením Československa voj-
sky Varšavské smlouvy, vystupo-
val Václav Havel proti politické 
represi, příznačné pro léta ko-
munistické normalizace. V roce 
1975 napsal otevřený dopis pre-
zidentu Husákovi, v němž upo-
zornil na nahromaděné rozpory 
v československé společnosti. 
Vyvrcholením jeho činnosti 
však bylo v lednu 1977 publi-
kování charty 77, textu, který 
propůjčil název i charakter hnu-
tí protestující části českosloven-
ských občanů. Václav Havel byl 
jedním ze zakladatelů této ini-
ciativy a jedním z jejích prvních 
tří mluvčích. V dubnu 1979 se 
stal spoluzakladatelem Výboru 
na obranu nespravedlivě stíha-
ných. Za své občanské postoje 
byl celkem třikrát uvězněn a ve 
vězení strávil téměř pět let.

V této době bylo českoslo-
venskými úřady znemožněno 
publikovat veškeré Havlovy te-
xty. o téměř kompletní vydání 
se v péčí jeho tehdejšího literár-
ního agenta pana Klause Junc-
kera postaralo německé na-
kladatelství rowohlt se sídlem 
v reibeku u Hamburku.

V druhé polovině osmde-
sátých let, v čase navazování 
dialogu mezi sovětským sva-
zem a západními demokracie-
mi, byl i v československé spo-
lečnosti patrný nárůst otevře-
né nespokojenosti s vedením 
státu. občané byli stále méně 
ochotni přijímat represivní po-
litiku komunistického režimu, 
a zatímco chartu 77 podepsalo 
původně pouze několik set lidí, 
k petici Několik vět, jejímž spo-
luautorem byl i Václav Havel, se 
v roce 1989 již přihlásily desetiti-
síce občanů.

Počátkem zásadních spole-
čenských změn se stala poklid-
ná manifestace studentů 17.li-
stopadu 1989, ve výroční den 
uzavření českých vysokých škol 
nacisty, kterou komunistický 
režim tvrdě potlačil policejním 
zásahem na Národní třídě v Pra-
ze. Do čela následného občan-
ského vystoupení se postavili 
studenti a umělci. Na setkání 
v Činoherním klubu 19.listopa-
du bylo ustaveno občanské fó-
rum, na jehož půdě se sjednotili 
jednotlivci i skupiny, kteří usilo-
vali o zásadní politické změny 
v Československu. Václav Havel 
se od počátku stal jeho vedo-
ucím představitelem. spole-

čenský pohyb pak vyvrcholil 
29.prosince 1989, kdy byl jako 
kandidát občanského fóra zvo-
len Federálním shromážděním 
československým prezidentem. 
Ve své inaugurační řeči slíbil 
přivést zemi ke svobodným 
volbám, což v létě 1990 splnil. 
Podruhé jej do funkce preziden-
ta republiky zvolilo již nové Fe-
derální shromáždění 5.července 
1990.

Václav Havel si svými postoji 
v letech totality získal postave-
ní uznávané morální autority. 
Hloubkou názorů na problémy 
soudobé civilizace a promy-
šleností jejich formulací se stal 
i v nové ústavní funkci respekto-
vanou osobností, mezi politiky 
ojedinělou.

Během druhého funkčního 
období v úřadu prezidenta 
České a slovenské Federativní 
republiky však narůstaly roz-
pory mezi českou a slovenskou 
politickou reprezentací v názo-
rech na budoucí státoprávní 
uspořádání. Václav Havel byl 
jednoznačným zastáncem spo-
lečného federativního státu Če-
chů a slováků a v tomto směru 
uplatňoval i svůj politický vliv. 
Po červnových parlamentních 
volbách v roce 1992 se ale roz-
hodující politické síly ve spole-
čnosti již nedokázaly shodnout 
na funkční podobě federace 
a rozpory českých a slovenských 
politiků se staly hlavním důvo-
dem, že při volbě prezidenta 
dne 3. července 1992 již Václav 
Havel dostatek poslaneckých 
hlasů nezískal. Podle zákona 
ještě dočasně zůstával prezi-
dentem i po této neúspěšné 
volbě. Z funkce prezidenta 
České a slovenské Federativní 
republiky odstoupil dne 20. če-
rvence 1992 s odůvodněním, 
že nemůže nadále plnit závazky 
vyplývající ze slibu věrnosti fe-
derativní republice způsobem, 
který by byl v souladu s jeho za-
ložením, přesvědčením a svědo-
mím.

Po opuštění úřadu ustoupil 
na několik měsíců z veřejného ži-
vota. V polovině listopadu 1992, 
v době politického směřování 
k samostatnému českému státu, 
potvrdil, že se chce ucházet 
o funkci prezidenta republiky. 
oficiální návrh jeho kandidatu-
ry podaly 18. ledna 1993 čtyři 
poslanecké kluby vládní koali-
ce. Dne 26. ledna 1993 zvolila 
Poslanecká sněmovna Václava 
Havla prvním prezidentem sa-
mostatné České republiky.

olga Havlová se po boku 
hlavy státu věnovala především 

charitativní činnosti. inspiro-
vána prací ve Výboru na obranu 
nespravedlivě stíhaných, založi-
la v roce 1990 Výbor dobré vůle, 
jehož činnost se zaměřila na po-
moc tělesně a mentálně post-
iženým. obětavou práci nepře-
rušila ani v době, kdy sama těžce 
onemocněla, v lednu 1996 však 
olga Havlová umírá. Její odchod 
označil Václav Havel za nejtěžší 
okamžik svého života.

Konec roku 1996 mu přinesl 
ještě jednu těžkou životní zko-
ušku - nádorové onemocnění 
plic. Počáteční stadium nálezu 
a radikální lékařský zákrok však 
umožnily úspěšné léčení. opo-
rou ve složité životní situaci se 
mu stala jeho přítelkyně here-
čka, Dagmar Veškrnová, s níž se 
český prezident oženil krátce po 
propuštění z nemocnice v led-
nu 1997.

Krátce po sňatku založila 
Dagmar Havlová nadaci ViZE 
97, které se plně věnovala. 
V roce 1998 se její nadace slo-
učila s Nadací Václava Havla 
a vznikla tím Nadace Dagmar 
a Václava Havlových ViZE 97, je-
jíž předsedkyní správní rady je 
paní Havlová dodnes. Za svou 
činnost na poli charitativních 
organizací a za svou podporu 
manželovi, především v době 
jeho těžkých onemocnění 
a boje o život si Dagmar Havlo-
vá získala respekt široké veřej-
nosti nejen v České republice, 
ale také v zahraničí. oceněním 
všech jejích aktivit v této ob-
lasti je několik vyznamenání 
a čestných doktorátů, jež ve 
světě obdržela a četná pozvání 
na rozmanité akce charitati-
vního charakteru v rámci Evro-
py a Usa. 

V obtížné vnitropolitické 
situaci byl Václav Havel 20.led-
na 1998 opětovně oběma par-
lamentními komorami zvolen 
prezidentem republiky. Posled-
ní prezidentský mandát ukončil 
2. února 2003 a od 3. února je 
Václav Havel bez jakékoli poli-
tické funkce.

Po odchodu z vysoké poli-
tiky se věnuje dodržování lid-
ských práv ve světě a literární 
agendě. Jako spoluzakladatel 
Nadace Václava a Dagmar Ha-
vlových Vize’97 podporuje řadu 
humanitárních, zdravotních 
a vzdělávacích projektů.

Za své literární dílo, za 
smýšlení a celoživotní úsilí 
o dodržování lidských práv, ob-
držel Václav Havel řadu státních 
vyznamenání, mezinárodních 
cen a čestných doktorátů.
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Stanisław
Grochociński 

Działacz społeczny i tury-
styczny. W 1968 roku był współ-
założycielem oddziału PTTK 
w Ząbkowicach Śląskich, które-
mu z krótką przerwą prezesuje 
do dziś. Był organizatorem prze-
wodnictwa turystycznego w po-
wiecie ząbkowickim, animato-
rem turystyki górskiej i twórcą 
części szlaków turystycznych. 
Pełnił szereg funkcji organiza-
cyjnych w Zarządzie okręgu 
i Zarządzie Województwa PTTK, 
wielokrotnie odznaczony za 
działalność w tej organizacji. 

(słownik geografii tury-
stycznej sudetów) tom 21 n-ż 
str. 506 

Teresa Bazała

rOZmOWA ZE STANISŁAWEm 
GrOCHOCIńSKIm dZIAŁACZEm PTTK 
I POLSKO-CZESKICH 
dNI KULTUry CHrZEŚCIJAńSKIEJ

- Jest Pan bardzo aktywnym 
działaczem Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej, 
a także przewodnikiem 
sudeckim. Jak zaczęła się Pana 
przygoda z turystyką? 

- Moje zainteresowanie 
turystyką zaczęło się na po-
czątku lat pięćdziesiątych. 
Przygoda z turystyką rozpo-
częła się na dobre po wstą-
pieniu do Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego. Mój udział w różnych 
imprezach turystycznych 
powodował coraz większe za-
interesowanie turystyką i kra-
joznawstwem. 

W roku 1967 ukończyłem 
kurs dla przewodników tu-
rystycznych w Ząbkowicach 
Śląskich, uzyskując uprawnie-
nia przewodnika turystyczne-
go po Dolnym Śląsku. Z mojej 
inicjatywy powstało w 1967 
Koło Przewodników Tury-
stycznych w Ząbkowicach 
Śląskich, a ja zostałem jego 
przewodniczącym. Powstanie 

Koła Przewodników umożli-
wiło powstanie w Ząbkowi-
cach Śląskich oddziału PTTK. 
Działania skierowane na jego 
powstanie przyniosły oczeki-
wany rezultat. 15 marca 1968 
roku został powołany oddział 
PTTK, który działa do dzisiaj. 
oddział rozwijał się i dobrze 
działał, ale trzeba było włożyć 
wiele pracy. Położono nacisk 
na szkolenie kadry. Wielo-
krotnie byłem organizatorem, 
kierownikiem i wykładowcą 
na kursach dla przewodni-
ków oraz innych organizo-
wanych w PTTK. Przez wiele 
lat byłem członkiem Komisji 
Kwal i f ik ac yjno -Egzamina-
cyjnej dla Przewodników we 
Wrocławiu. Jestem instruk-
torem Przewodnictwa, Prze-
wodnikiem sudeckim i klasy, 
Przewodnikiem Terenowym 
po Dolnym Śląsku, instrukto-
rem Krajoznawstwa Polski, in-
struktorem Kształcenia Kadr 
PTTK , Kierownikiem Kursów 
Przewodników PTTK. stałem 
się organizatorem wystaw, 
konkursów, prelekcji, auto-
rem informatorów turystycz-
nych oraz wielu artykułów 
w czasopismach i wydawnic-
twach turystycznych. Byłem 
również współautorem opra-
cowań map i folderów tury-
stycznych. 

Nieprzerwanie od powsta-
nia oddziału PTTK organizo-
wałem i współorganizowałem 
różne imprezy turystycznye 
o zasięgu ogólnopolskim i re-
gionalnym. 

od 40 lat działam nieprze-
rwanie we władzach PTTK, w 
Zarządzie okręgu we Wrocła-
wiu, Zarządzie Wojewódzkim 
w Wałbrzychu,  Zarządzie 
oddziału w Ząbkowicach Ślą-
skich. W tym okresie pełniłem 
wiele funkcji w komisjach 
problemowych Towarzystwa. 

od powstania oddziału 
PTTK w Ząbkowicach w 1968 
roku pełniłem różne funkcje 
w jego Zarządzie. Funkcję 
prezesa pełniłem w latach 
1971-1974. Jestem prezesem 
Zarządu oddziału od 1992 
roku do dzisiaj.   

Wchodzę także w skład 
rady Programowej rady Po-
rozumienia oddziałów PTTK 
Województwa Dolnośląskie-
go.

Za pracę w Polskim Towa-
rzystwie Turystyczno-Krajo-
znawczym byłem wielokrot-
nie wyróżniany i odznaczany, 
m.in. otrzymałem: srebrny 
Krzyż Zasługi, srebrną i Złotą 
odznakę „Zasłużony Działacz 
Turystyki”, odznakę „Za Za-
sługi dla Województwa Wał-
brzyskiego”, srebrną i Złotą 
Honorową odznakę PTTK, 
Honorową odznakę „Turysta 
Dolnego Śląska”, Medal 35-le-
cia Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawcze-
go, odznakę Honorową „Za-
służony Przewodnik PTTK”, 
Medal 50-lecia PTTK, odzna-
ka Honorową „Za Zasługi dla 
Turystyki”. Posiadam dyplo-
my i podziękowania od Pre-
zesa Urzędu Kultury Fizycz-
nej i Turystyki, Ministerstwa 

Gospodarki i Polskiej orga-
nizacji Turystycznej, władz 
rządowych i samorządowych. 
Uhonorowany zostałem Dy-
plomem Papieskim jako Prze-
wodnik po Dolnośląskich 
sanktuariach Maryjnych. Po-
siadam tytuł – Zasłużony dla 
Gminy Ząbkowice Śląskie. 
oddział PTTK w Międzygórzu 
nadał mi godność Honoro-
wego członka oddziału PTTK 
w Międzygórzu. 

- Proszę opowiedzieć o Waszej 
współpracy z turystami 
z Červeneho Kostelca. 

- rok 1996 to początek 
współpracy oddziału PTTK 
w Ząbkowicach Śląskich 
z Klubem czeskich Turystów 
z Červeneho Kostelca, mia-
sta partnerskiego Ząbkowic 
Śląskich Przez pierwsze dwa 
lata organizowaliśmy wspól-
nie imprezy na pograniczu 
polsko-czeskim. Były to wy-
cieczki dwudniowe autoka-
rowo-piesze, związane z ob-
chodami Polsko-czeskich Dni 
Kultury chrześcijańskiej. są 
one organizowane do dziś. 
Następne lata przynoszą jesz-
cze lepszą współpracę. W roku 
1998 podjęto wspólnie decy-
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zję o organizacji w miesiącu 
maju każdego roku dwudnio-
wych rajdów turystycznych, 
organizowanych na przemian 
po polskiej i czeskiej stronie 
granicy. imprezy te cieszą się 
dużą popularnością. Poza wy-
mienionymi imprezami, nasi 
turyści uczestniczą w różnych 
imprezach turystycznych 
organizowanych przez kole-
gów z czech. odbywają się 
wspólne spotkania, narady. 
Dotychczasowa współpra-
ca zasługuje na uznanie. Na 
wniosek Zarządu oddziału 
PTTK w Ząbkowicach Ślą-
skich, Zarząd Główny PTTK 
w Warszawie przyznał Klubo-
wi czeskich Turystów z Če-
rveneho Kostelca „Medal za 
Pomoc i Współpracę z PTTK”. 
Nasz oddział został również 
wyróżniony dyplomem przez 
naczelne władze turystyczne 
czech. 

- Jakie są najbliższe plany 
Prezesa PTTK w Ząbkowicach 
Śląskich?

-  Utrzymanie działalności 
oddziału na dotychczasowym 
poziomie. Polepszenie współ-
pracy ze szkołami. Uatrakcyj-
nienie organizowanych im-
prez turystycznych. 

chcielibyśmy utrzymać 
działalność oddziału przynaj-
mniej na dotychczasowym 
poziomie. Naszym marzeniem 
jest lepsza współpraca ze 
szkołami. Życzylibyśmy sobie, 
żeby we wszystkich szkołach 
były Koła PTTK. chcielibyśmy 
rozwinąć dotychczasowe 
rajdy:  „Topienie Marzanny”, 
„Do książęcego kamienia”, 
„spacery niedzielne”. Będzie-
my kontynuować prelekcje 
k rajoznawczo-tur ystyczne 
we współpracy z biblioteką 
w Ząbkowicach i Ząbkowic-
kim ośrodkiem Kultury. 

Zatroszczymy się o utrzy-
manie ponad 200 km pie-
szych górskich szlaków tury-
stycznych, którymi opiekuje 
się nasz oddział. 

 W dalszym ciągu będzie-
my rozszerzać współpracę  

z klubem czeskich Turystów 
z Červeneho Kostelca.  

- Na koniec proszę powiedzieć 
Czytelnikom Ziemi Kłodzkiej, 
czym dla Pana jest ta 
działalność? 

- Jest to moja życiowa 
pasję. Zbieram mapy i prze-
wodniki turystyczne, oprowa-
dzam wycieczki turystyczne 
po Dolnym Śląsku, zbieram 

informacje krajoznawcze i po-
głębiam wiedzę o turystyce, 
opracowywuję opisy szlaków 
turystycznych oraz ich wyty-
czanie. czas wolny spędzam 
na wycieczkach pieszych, 
zwłaszcza górskich oraz na 
wycieczkach rowerowych.  

- Dziękuję bardzo za rozmo-
wę. Życzę wielu dalszych tak 
wspaniałych sukcesów.

z grupą polskich i czeskich turystów w Jaworniku iX Rajd Turystyczny „Polsko-czeskie spotkania na Wielkim szlaku. 19-21 V 2006
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AKTIVISTENTrEFFEN dEr POLNISCH-
TSCHECHOSLOWAKISCHEN SOLIdArITäT
AUF dEm HEIdELBErG
 

Nach 30 Jahren fand ein er-
neutes Zusammentreffen der 
polnischen und tschechischen 
Kuriere statt, die in den acht-
ziger Jahren des 20. Jahrhun-
derts verbotene literatur über 
die „grüne Grenze“ brachten.

am 20. september 2011 
trafen sich am Heidelberg die 
aktivisten der Polnisch-Tsche-
choslowakischen-solidarität, 
die über viele Jahre an den 
schmuggelaktionen an der 
Polnisch-Tschechoslowaki-
schen Grenze beteiligt waren. 
Dort wird mit zwei Gedenk-
platten an die damaligen Ereig-
nisse erinnert. auf der ersten 
(schon früher errichteten) Tafel 
wird an den legendären Kaplan 
der Polnisch-Tschechoslowaki-
schen solidarität sPcz-s Prälat 
stefan Witczak „Krümelchen“ 
erinnert. im oktober war sein 
5. Todestag. 

auf der zweiten Tafel, die 
am 20. september d.J. enthüllt 
wurde, wird der Kuriere der 
sPcz-s gedacht. Man muss da-
ran erinnern, dass sich an die-
sem ort so bekannte aktivisten 
wie Vaclav Havel, Jacek Kuroń, 
Mieczysław Piotrowski oder 
Jan lityński trafen. Gerade der 
letztgenannte war persönlich 
zugegen (schon als Mitarbeiter 
der Kanzlei des Präsidenten der 
republik Polen und Berater des 
Präsidenten Bronisław Komo-
rowski).

Jan lityński hielt einen 
Vortrag, in dem er über ver-
schiedene Einzelheiten der da-

maligen aktionen berichtete. 
Die zahlreich anwesenden ak-
tivisten der sPcz-s aber auch 
die Touristen aus Polen und 
Tschechien erhielten wertvolle 
informationen Erinnerungen 
von: Zbigniew Janas aus War-
schau, Warcisław Martynowski 
aus lądek Zdrój (Bad landeck)  
(dem Veranstalter der Feier-
stunde), Mirosław Jasiński aus 
Wrocław (Breslau), dem Mitbe-
gründer der sPcz-s.

anwesend waren auch: 
Zdzisław Dumański, Paweł 
skrzymanek und Julian Golak 
– der chef und sprecher der 
sPcz-s aus Nowa ruda (Neu-
rode). Dort befindet sich auch 
der Hauptsitz der sPcz-s. Julian 
Golak versprach auch die Her-
ausgabe eines Büchleins über 
das leben und die Verdienste 
von Pfr. „Krümelchen“.

anwesend waren auch die 
Vertreterin der Botschaft der 
rP in Prag Frau Krystyna Krauze 
– die Vertreterin des Direktors 
des Polnischen instituts in Prag 
sowie der tschechische Histori-
ker Petr Blażek, der sich mit der 
Geschichte und den aktionen 
der sPcz-s befasst.

Drei Priester aus Polen und 
Tschechien weihten die Ge-
denkplatte ein. Der zweifellos 
legendäre Kurier und aktivist  
Mieczyław Piotrowski „Dućina“ 
war leider krank und konnte 
nicht zugegen sein.

Die Polnisch-Tschechoslo-
wakische solidarität widme-
te Dućina die ganze aktion. 

Gleichzeitig sprach sie ihren 
Dank aus an die Forstdienste in 
lądek Zdrój (Bad landek) und 
Javornik (Jauernig) aus. Die 
Kosten für die Gedenktafel und 
die Durchführung der aktion 
tragen die Behörden der bei-
den städte.

Die Teilnehmer der Feier-
stunde konnten darüber hinaus 
die historische ausstellung mit 
bis dato unbekannten Doku-
menten über die Ereignisse aus 
dem Jahre 1968 besichtigen. 
Die ausstellung wurde vom in-
stitut für Nationales Gedenken 
vorbereitet.

Große Verdienste bei den 
Vorbereitungen der Feierstun-

de auf dem Heidelberg er-
warben die Behörden beider 
städte sowie das Zentrum für 
rekreation und die oberförste-
rei in lądek Zdrój.

Der Wanderweg entlang 
der polnisch-tschechoslowaki-
schen Grenze erinnert an meh-
reren stellen an die Kuriere der 
sPcz-s. Es lohnt sich dort, auf 
eine Bergwanderung aufzu-
brechen, zumal dort spezielle 
stationen vorbereitet sind, die 
an wenig bekannte aktionen 
der polnisch-tschechischen an-
tikommunistischen opposition 
aus den achtziger Jahren des 
20. Jh. dargestellt sind.

Bildunterschriften:

seite 10 oben:  Tafel auf dem Heidelberg  zur Erinnerung an Pfr. stefan Witczak „Krümelchen“ Tafeltext: „Der Mensch ist so viel wert, wieviel Gutes er dem Nächsten 
getan hat ...“ Dem Bindeglied zwischen dem polnischen und tschechischen Volk zum Gedenken ! Pfr. stefan Witczak „Krümelchen“ 10.9.1948 – 8.10.2006

seite 10 unten: Mirosław Jasiński erinnert in seiner rede an die aktionen am Heidelberg
seite 11 oben links: Pfr. Piotr Niewiadomski arbeitet in Javornik seit vielen Jahren,rechts daneben: Jan lityński (links) sowie Petr Blażek
seite 11 oben rechts: Die Enthüllung der Gedenktafel nahmen aktivisten der sPcz-s vor, rechts daneben Zbigniew Janusz aus Warschau

Tafeltext:
„Es gibt keine Freiheit ohne solidarität“ - lech Walęsa 
charta 77   „Wofür man einsteht, muss man leiden“ -  Vaclav Havel
„Gewalt ist kein Zeichen von stärke, sondern von schwäche“ – Pfr. Jerzy Popieluszko
seite 11 unten links: Bei der Feierstunde auf dem Heidelberg waren auch zwei bekannte Historiker z gegen: Dr. Waldemar Wieja und Petr Blażek
seite 11  unten rechts: Warcisław Matynowski im Gespräch mit oberförster Miecysław Krywesko und dem Bürgermeister von lądek Zdrój – J szkudlarek

tłumaczył/übersetzt von: H. Wolf Bad Hersfeld
Quelle: Ziemia Kłodzka  Nr. 206 Seite 10/11 dateiname: Heidelberg2011

20.08. 2011, Borówkowa góra. odsłonięcia pomnika dokonali działacze 
solidarności Polsko-czesko-słowackiej. z lewej zbigniew Janas z Warszawy

2) charta 77
 „Existuji vĕci,
 pro které stojí za to trpĕt”

 Václav Havel

3)  „Násilí není znakem síly
 ale slabosti”
 „Przemoc nie jest oznaką 
 siły lecz słabości”

 ks. Jerzy Popiełuszko

naPisy na TaBlicacH:
1) solidarność 1980 r.
 „Nie ma wolności
 bez solidarności”

 lech Wałęsa
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NAGrOdA PELIKAN 2011 dLA IVETy rAdIčOVEJ
 

CENA PELIKÁN 2011 IVETě rAdIčOVé
 

Nagroda Pelikan 2011 za 
zasługi dla kultury politycznej 
i dialog społeczny po raz pierw-
szy powędruje na słowację, do 
rąk socjolożki, przewodniczącej 
rządu republiki słowackiej ive-
ty radičovej. Nagrodę przyznał 
jej komitet, którego członkami 
oprócz redaktorów „listów” są  
a. J. liehm (dziennikarz, Paryż), 
Karel skalický (ksiądz katolic-
ki, teolog, České Budějovice), 
Jan Šimsa (ksiądz ewangelicki, 
publicysta, Brno) a Jiří Vančura 
(publicista, historyk, Praga).

Dotychczasowymi laure-
atami nagrody byli pierwszy 
niekomunistyczny premier 
w ówczesnym bloku sowiec-
kim Tadeusz Mazowiecki, pisar-

ka alena Wagnerova, węgierski 
bohemista György Varga, polski 
dziennikarz, członek demokra-
tycznej opozycji przed rokiem 
1989 adam Michnik, polityk 
i publicysta polityczny Jaroslav 
Šabata, politolożka Vladimíra 
Dvořáková i  ksiądz katolicki 
starający się o pojednanie nie-
miecko-czeskie.

autorem statuetki Pelikana, 
upamiętniającej założyciela „li-
stów”, jest artysta plastyk Pavel 
Herynek. laureat zyskuje także 
możliwość wyboru młodego 
naukowca, dziennikarza lub 
artysty z zagranicy, który bę-
dzie zaproszony przez redakcję 
„listów” na miesięczny pobyt 
w republice czeskiej.

Wręczenie ósmej nagro-
dy „listów” i debata na temat 
"Przyszłość Europy i odpowie-
dzialność osobista polityka" 
odbyły się na uroczystym wie-
czorze w centrum regional-
nym olomouc 12-go grudnia 
o godz. 17:00 w obecności 

laureatki, wiceprzewodniczą-
cego czeskiego senatu Petra 
Pitharta, słowackiej dziennikar-
ki Marty Šimečkové polskiego 
dziennikarza, znawcy czeskiej 
i słowackiej polityki i kultury 
aleksandra Kaczorowskiego.

cena listů Pelikán 2011 za 
zásluhy o politickou kulturu 
a občanský dialog zamíří po-
prvé na slovensko, do rukou 
socioložky, předsedkyně vlády 
sr ivety radičové. cenu jí při-
znal výbor, jehož členy jsou kro-
mě redaktorů listů a. J. liehm 
(novinář, Paříž), Karel skalický 
(katolický kněz, teolog, České 
Budějovice), Jan Šimsa (evan-
gelický farář, publicista, Brno) 
a Jiří Vančura (publicista, histo-
rik, Praha).

Dosavadními laureáty ceny 
jsou první nekomunistický pre-
miér v někdejším sovětském 
bloku Tadeusz Mazowiecki, 
spisovatelka alena Wagnerová, 
maďarský bohemista György 
Varga, polský novinář, příslu-
šník demokratické opozice 
před r. 1989 adam Michnik, 
politik a politický publicista 
Jaroslav Šabata, politoložka 
Vladimíra Dvořáková a anton 

otte, katolický kněz zasazující 
se o německo-české smíření.

Tvůrcem plastiky pelikána, 
upomínající zakladatele listů, 
je výtvarník Pavel Herynek. 
oceněná osobnost získává 
také možnost vybrat mladého 
vědce, novináře či umělce ze 
zahraničí, který bude redakcí 
listů pozván k měsíčnímu po-
bytu v České republice.

Předání osmé ceny listů 
a debata na téma Budoucnost 
Evropy a osobní odpovědnost 
politika se bude konat na sla-
vnostním večeru v regionálním 
centru olomouc 12. prosince 
od 17 hodin za účasti laureátky, 
místopředsedy českého senátu 
Petra Pitharta, slovenské novi-
nářky Marty Šimečkové a pol-
ského novináře, znalce české 
a slovenské politiky i kultury 
aleksandra Kaczorowského.

tłum. Joanna Golak
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Julian Golak

Od NIENAWIŚCI dO WSPóŁPrACy I PrZyJAźNI
Kończący się rok 2011 

ogłoszony został jako Euro-
pejski rok Wolontariatu. War-
to zapoznać się z działalnością 
niektórych działaczy społecz-
nych w małym pogórniczym 
mieście Nowa ruda. szczególny 
aspekt tej działalności stanowiły 
rozmaite inicjatywy międzyna-
rodowe, zwłaszcza budowanie 
„oddolnej” współpracy polsko-
niemieckiej i polsko-czeskiej. 
Były to działania niezwykle trud-
ne, bowiem trzeba było przeła-
mywać nabrzmiałe od wielu lat 
bolesne doświadczenia wojen-
ne i „złe stereotypy”. Wydaje się, 
że przez ostatnie ćwierć wieku 
na Ziemi Kłodzkiej a przede 
wszystkim dzięki autentyczne-
mu zaangażowaniu społeczne-
mu zrobiono dużo, aby Polacy, 
czesi i Niemcy mogli rozwijać 
autentyczną współpracę.

od ponad 20 lat w Nowej 
rudzie realizowane są inicjaty-
wy społeczno-kulturalne o zna-
czeniu międzynarodowym. 

Najbardziej znane to Polsko-
czeskie Dni Kultury chrześcijań-
skiej „Bądźmy rodziną”, Polsko-
Niemieckie sympozja Wittigow-
skie, wydawanie polsko-cze-
sko-niemieckiego czasopisma 
„Ziemia Kłodzka – od Kladskeho 
pomezi – Glatzer Bergland”. 

Te cenne inicjatywy orga-
nizuje grupa ludzi skupionych 
w organizacjach pozarządo-
wych, przede wszystkim w sto-
warzyszeniu Komitet obywatel-
ski Ziemi Kłodzkiej, w Fundacji 
odnowy Ziemi Noworudzkiej 
oraz w stowarzyszeniu solidar-
ność Polsko-czesko-słowacka, 
którego główna siedziba od wie-
lu lat mieści się w Nowej rudzie 
przy ul. Bohaterów Getta 4.

Jeszcze w 1990 roku da-
wało się odczuć duże obawy 
przed współpracą z Niemca-
mi, a niekiedy nawet sprzeciw. 
Pamiętam, że gdy jako świeżo 
wybrany przewodniczący rady 
Miejskiej w Nowej rudzie jesie-
nią 1990 roku zaproponowałem 
radnym podpisanie porozu-
mienia o współpracy z miastem 
niemieckim castrop-rauxel, to 
spotkało się to z niechęcią kilku 
radnych. Przypomniało mi się 
powiedzenie moich rodziców: 

„że jak świat światem, Niemiec 
Polakowi nigdy nie będzie bra-
tem”. 

Jednak dalsze osiągnięcia 
działaczy z Nowej rudy prze-
rosły najśmielsze oczekiwania. 
W narastającym kryzysie gospo-
darczym (wskutek całkowitej 
likwidacji przemysłu węglowe-
go i tekstylnego) podjęto inicja-
tywy obywatelskie: powołanie 
do życia muzeum prof. Josepha 
Wittiga, wydawanie czasopi-
sma polsko-czesko-niemieckie-
go „Ziemia Kłodzka – Glatzer 
Bergland”, organizacja polsko 
niemieckich sympozjów Witti-
gowskich, organizacja oddziału 
Maltańskiej służby Medycznej 
i współpraca z Malteser Hilfs-
dienst w Münster, jak również 
działania na rzecz upowszech-
niania wśród Polaków posta-
ci przedwojennych znanych 
mieszkańców Ziemi Kłodzkiej. 
Największym przełomem było 
zorganizowanie w domu rodzin-
nym Josepha Wittiga, jedynego 
na świecie muzeum poświę-
conego jego życiu i twórczo-
ści. idea wittigowska jest także 
regularnie wzbogacana przez 
kolejne lata przez organizację 
sympozjów Wittigowskich oraz 
edukację dzieci i młodzieży. Jed-
na ze szkół w mieście przyjęła 
Josepha Wittiga za patrona. 

Polsko-niemieckie inicja-
tywy społeczno-kulturalne 
realizowane w Nowej rudzie 
- małe kalendarium

1986
Zaczęło się wszystko w ląd-

ku Zdroju podczas prywatnej 
rozmowy, w której uczestniczyło 
sześć osób: agnes Gröger, Gün-
ter Gröger, Georg Hoffmann 
(przedwojenni mieszkańcy Zie-
mi Kłodzkiej) oraz Warcisław 
Martynowski, Marek Żmijewski 
-i Julian Golak (aktualni miesz-
kańcy Ziemi Kłodzkiej).

agnes Gröger, Günter Gröger 
oraz Georg Hoffman zaintereso-
wali polskich rozmówców osobą 
prof. Josepha Wittiga – pisarza, 
teologa i myśliciela. rezultaty tej 
przypadkowej rozmowy okazały 
się bardzo ważne, ponieważ już 
po czterech latach rozpoczęły 
się działania na rzecz utworzenia 
Muzeum  Josepha Wittiga. . 

1989
W 1989 roku powstaje sto-

warzyszenie Komitet obywatel-
ski Ziemi Kłodzkiej, a następnie 
Wydawnictwo „Ziemia Kłodzka” 
w Nowej rudzie. rozpoczyna się 
wydawanie czasopisma polsko-
czesko-niemieckiego „Ziemia 
Kłodzka – od Kladského pomezí 
– Glatzer Bergland”.

„Ziemia Kłodzka” regularnie 
publikuje artykuły dotyczące ży-
cia i twórczości Josepha Wittiga. 
Pierwsze demokratyczne władze 
Nowej rudy (1990 r.) przekazują 
zrujnowany dom rodzinny prof. 
J. Wittiga do zagospodarowania 
na przyszłe muzeum, poświęco-
ne jedynemu kronikarzowi mia-
sta Nowa ruda. 

1990
Uzgodnienie i podpisanie 

porozumienia o współpracy 
miast Nowa ruda – castrop-
rauxel. Partnerstwo funkcjonu-
je przede wszystkim w formule 
wymiany kulturalnej i szkolnej.

Powstaje dwutygodnik „Ga-
zeta Noworudzka”, który rozpo-
czyna publikację fragmentów 
książek Jospeha Wittiga.

W siedzibie Wydawnictwa 
Ziemia Kłodzka w Nowej rudzie 
powstaje nieformalne centrum 
organizacji Pozarządowych. 
Na prośbę poszczególnych sto-
warzyszeń w siedzibie wydaw-
nictwa pracują wolontariusze 
działający w następujących or-
ganizacjach: Polski Klub Ekolo-
giczny (koło w Nowej rudzie), 
Związek inwalidów Wojennych, 
Światowy Związek Żołnierzy 
armii Krajowej, stowarzyszenie 
Poszkodowanych przez iii rze-
szę Niemiecką, stowarzyszenie 
solidarność Polsko-czesko-sło-
wacka. 

Wydawnictwo Ziemia Kłodz-
ka przez kilkanaście lat pokrywa 
koszty związane z działalnością 
w/w organizacji (np. światło, 
ogrzewane, telefony). Niektóre 
stowarzyszenia zakończyły już 
działalność ponieważ umarli 
ostatni wolontariusze, dotyczy 
to stowarzyszenia Poszkodowa-
nych przez iii rzeszę Niemiecką 
i Światowy Związek Żołnierzy 
armii Krajowej.  

1992
Powstaje Fundacja odnowy 

Ziemi Noworudzkiej. W 1992 
roku wyremontowano dach 
i elewację domu rodzinnego 
prof. Josepha Wittiga w Nowej 
rudzie. Przedwojenni miesz-
kańcy Ziemi Kłodzkiej ufundo-
wali tablicę pamiątkową, która 
została wmurowana w ścianę 
frontową budynku. W uroczy-
stościach biorą udział władze 
miasta i województwa oraz 
Konsul Generalny rFN we Wro-
cławiu. 

1993-1997
remont kapitalny całego 

wnętrza Domu Wittiga przy ul. 
słupieckiej. instalacja nowej 
kotłowni na olej opałowy oraz 
montaż małej oczyszczalni ście-
ków. Urządzenie Muzeum prof. 
Josepha Wittiga, zdobywanie 
ocalałych pamiątek i książek. 
Wydanie przez Wydawnictwo 
„Ziemia Kłodzka” zbioru opo-
wiadań Josepha Wittiga w języ-
ku polskim i niemieckim oraz 
przygotowaqnie pierwszej 
mapy turystycznej pograni-
cza polsko-czeskiego w języku 
polskim, czeskim i niemieckim 
(z podaniem także nazw przed-
wojennych)..

1995
Uruchomienie Biura infor-

macyjnego Współpracy Przy-
granicznej w Nowej rudzie przy 
ul. Bohaterów Getta 4.

8.05.1997
otwarcie Muzeum w Domu 

Wittiga. Uroczystość z udzia-
łem konsulów generalnych rFN 
we Wrocławiu, rep. czeskiej 
w Katowicach i rzeczpospolitej 
Polskiej w Pradze. Poświęcenia 
Domu Wittiga dokonał J. Em. Ks. 
Kard. Henryk Gulbinowicz – Me-
tropolita Wrocławski.

8-10.05.1997
Zostaje zorganizowane 

i sympozjum Wittigowskie pn. 
„Joseph Wittig, śląski teolog i hi-
storiograf”.

1998
W Nowej rudzie powsta-

je oddział Maltańskiej służby 
Medycznej – Pomoc Maltańska 
(z inicjatywy Malteser - Hilfs-
dienst w Müenster). MsM – od-
dział Nowa ruda współpracuje 
z Malteser – Hilfsdienst w Mün-
ster, lipsdadt i Telgte. rozpoczy-
na się regularna i owocna praca. 
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Powstaje także bezpłatna wypo-
życzalnia sprzętu rehabilitacyj-
nego dla osób niepełnospraw-
nych oraz punkt charytatywny. 
MsM działa bardzo aktywnie 
w Nowej rudzie przez 10 lat.  

09-11.09.1999
Zorganizowano ii Polsko-

Niemieckie sympozjum Witti-
gowskie, odbyło się ono w 50. 
rocznicę śmierci Josepha Witti-
ga. W sympozjum udział wzięło 
80. osób z Polski i Niemiec.

20-22.09.2001
Zorganizowano iii sympo-

zjum Wittigowskie pn. „Joseph 
Wittig i nasze czasy”.

Telewizja Polska (oddział 
Wrocław) nakręciła film doku-
mentalny o historii życia i twór-
czości prof. Josepha Wittiga.

2002
Z inicjatywy rodziców i na-

uczycieli szkoła Podstawowa 
nr 3 w Nowej rudzie przyjmuje 
imię profesora Josepha Wittiga. 

W Wydawnictwie „Zie-
mia Kłodzka” odbywa roczny 
staż absolwent Uniwersytetu 

w Bonn Benedykt  Voigt.
W miesięczniku „Ziemia 

Kłodzka” rozpoczyna się regu-
larne publikowanie nieznanych 
informacji dotyczących życia 
i działalności ks. Gerharda Hir-
schfeldera. 

2004
Wydawnictwo „Maria” w No-

wej rudzie rozpoczyna druk 
kroniki miasta Nowa ruda Jose-
pha Wittiga w języku polskim.

Zostaje zorganizowane iV 
Polsko-Niemieckie sympozjum 
Wittigowskie pn. „Joseph Wittig, 
człowiek-religia-kultura”.

7-9. 09. 2006
odbyło się V Polsko-Nie-

mieckie sympozjum Wittigow-
skie pn. „Joseph Wittig a wy-
zwania współczesności”.

2008
W Wydawnictwie Ziemia 

Kłodzka odbywają staż trzej ab-
solwenci z Goethe-Gimnazjum 
z Bensheim (rFN).

2009
Wydawnictwo Ziemia 

Kłodzka wydało książkę w wer-

sji polskiej i niemieckiej z okazji 
10-lecia współpracy Maltańskiej 
służby Medycznej – oddział 
Nowa ruda z Malteser Hilfs-
dienst w Münster.

2010
Wydawnictwo „Ziemia 

Kłodzka” w Nowej rudzie przy-
gotowuje i wydaje specjalny 
numer czasopisma w języku 
polskim i niemieckim w całości 
poświęcony księdzu Gerhardo-
wi Hirschfelderowi. Przedstawi-
ciele wydawnictwa przewożą 
tę publikację do Münster, gdzie 
zostaje rozdana uczestnikom 
mszy świętej beatyfikacyjnej 
w katedrze. Przez ostatnie dwa-
naście lat w miesięczniku „Zie-
mia Kłodzka” opublikowano 
około 100 artykułów dotyczą-
cych życia i działalności publicz-
nej ks. Gerharda Hirschfeldera.  

2011
stowarzyszenie Komitet 

obywatelski Ziemi Kłodzkiej 
i Wydawnictwo Ziemia Kłodzka 
wydają w języku polskim i nie-
mieckim książkę pt. „Kruszynka”, 

w której dokonano podsumo-
wania współpracy przedwojen-
nych mieszkańców Ziemi Kłodz-
kiej z wiejskim proboszczem śp. 
stefanem Witczakiem owocem 
tej współpracy jest także od-
budowanie i wyremontowanie 
wielu kaplic i kościołów  wiej-
skich na terenie Ziemi Kłodzkiej 
(w ostatnich dwudziestu latach). 
W Zakładzie Karnym w Kłodzku 
dzięki staraniom wolontariuszy 
dochodzi do premiery przed-
stawienia o życiu i działalności 
ks. Gerharda Hirschfeldera – 
więźnia, który został wyniesiony 
na ołtarze.

Głównymi organizatorami 
tego przedstawienia są: stowa-
rzyszenie Komitet obywatelski 
Ziemii Kłodzkiej i Fundacja od-
nowy Ziemi Noworudzkiej.

Przez cały 2011 rok bar-
dzo dobrze rozwijała się także 
współpraca Miejskiego Zespo-
łu szkół nr 1 w Nowej rudzie 
z Gimnazjum w Broumovie.
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Ks. prof. ndzw. dr hab. Tadeusz  Fitych

ŚWIęTA PrZESTrZEń KUdOWSKIEJ ZIELONEJ dOLINy
- SAKrALNy OGród mAryJNy Z 1887 r.

Bogate dziedzictwo kultu-
ry i piękno krajobrazów Ziemi 
Kłodzkiej współtworzy wiele 
kategorii,  w tym także gęstą 
sieć aż ponad pięciu tysięcy 
obiektów małej architektu-
ry sakralnej. W tej liczbie  220 
krzyży i kapliczek przydrożnych 
znajdujemy w malowniczym 
obniżeniu kudowskim (zob. 
m.in. www.boze-mlyny.eu). Na 
ziemi kudowskiej, zwłaszcza 
dwa obiekty małej architektury 
sakralnej, wpisały się zarówno  
w niepowtarzalny krajobraz, 
jak i w lokalną pamięć histo-
ryczną i świadomość społecz-
ną. Pierwszym z nich jest Kapli-
ca czaszek w Kudowie-czerm-
nej, a drugi – mający nawet 
znacznych rozmiarów tablicę 
informacyjną o standardach  
europejskich (umieszczoną 
przy międzynarodowej drodze 
E-8), stanowi kompleks Źródeł-
ka Maryi (z 1830 r.) i domkowej 
kapliczki Matki Bożej Bolesnej 
w Zielonej Dolinie z 1887 r.  

Ten drugi obiekt, należy 
łączyć z okresem drugiej pan-
demii cholery z 1832 r.. Wów-
czas dokonało się tu niezwykle 
cenne i fundamentalne do-
świadczenie – „laboratorium” 
indywidualnej i wspólnotowej 
wiary mieszkańców słonego. 
Uzewnętrznili oni dziecięcą 
prostotę wiary i przekonanie, 
że sami bez pomocy Boga nie 
są w stanie ani obronić, ani 
kształtować swego życia. W od-
powiedzi otrzymali oni  szcze-
gólną Bożą łaskę, m.in. w po-
staci uratowanego życia. od 
tego momentu, to wymowne 
i przepiękne miejsce - uroczy-
sko Zielonej Doliny (położone 
na stoku wzgórza Brzezie - 493 
m n.p.m.), za prorokiem oze-
aszem – możemy określać mia-
nem „brama nadziei”.

 Dotychczasowe nieliczne 
i amatorskie publikacje, jak też 
i jedyna profesjonalna doku-
mentacja  w postaci kartoteki, 
należącej do zbiorów Narodo-
wego instytutu Dziedzictwa 
(z 30 Vi 1983 r.), w jednostron-
ny sposób podejmowały te-

mat: Brzozowie, kaplica pw. 
Matki Boskiej Bolesnej.   Do-
piero systemowa i uważna 
lektura oraz głębsza analiza 
zarówno lapidarnych kronikar-
skich zapisków lokalnej trady-
cji, odnalezionych materiałów 
graficznych  oraz niemiecko-
języcznych publikacji, pre-
zentujących lapidarne opisy 
dziejów kultu MBB w Zielonej 
Dolinie, pozwala sformułować 
opinię, że w 1887 r.  dokonał 
się tu jakościowy przełom, gdy 
idzie zarówno o organizację 
przestrzeni sakralnej, wymiar 
architektury sakralnej, jak i po-
bożność maryjna. Doszło nie 
tylko do długo oczekiwanej 
akceptacji przez nachodzki 
magistrat, architektonicznego 
projektu kapliczki, w wydaniu 
monachijskiego architekta Jo-
sepha Elsnera (rodem ze sło-
nego), ale także do wytyczenia 
przez miejskich funkcjonariu-
szy w Zielonej Dolinie niezbęd-
nego dla jej budowy terenu. 
Na zasadzie hipotezy możemy 
twierdzić, że zachowana czar-
no-biała grafika wyszła z warsz-
tatu Josepha Elsnera – seniora 
i była graficznym szkicem ca-
łościowej, studyjnej koncepcji 
przestrzennego otoczenia ka-
pliczki MBB (najprawdopodob-
niej została ona przedłożona 
w nachodzkim ratuszu, łącznie 
z oficjalnym podaniem). 

Wówczas, w środowisku 
słonego w znaczący sposób 
odwołano się do liczącej już 
ponad 60 lat lokalnej tradycji 
kultu MBB i wotywnych proce-
sji odbywanych w uroczystość 
Trójcy Świętej. Z często zacie-
rającej się i ginącej świadomo-
ści indywidualnej i społecznej, 
wyrażanej m.in. znaczną ilością 
darów wotywnych (spontanicz-
nie wieszanych na drzewach 
otaczających Źródełko Maryi) 
oraz ich typem i przesłaniem, 
a z drugiej strony umacnianej 
konkretną troską, zarówno 
o ochronę łaskami słynące-
go obrazu MBB i ciągle nie do 
końca zadaszonych wotów, 
jak też o staranną organizację 

i przebieg wotywnej procesji, 
liczący sobie zaledwie 42 lata 
życia, monachijski architekt - 
Joseph Elsner – senior (* 29 iX 
1845 słone + 03 iii 1933 Mona-
chium)  - precyzyjnie rozróżnił 
sacrum  od profanum. co wię-
cej, wbrew systemowo szerzo-
nemu renesansowi kultów cel-
tyckich, dawnym lokalnym hie-
rofaniom (związanym z wodą 
czerpaną ze studni i źródeł), 
nadał on nową, znacznie po-
głębioną formę wyrazu i prze-
słania,  tzn. chrześcijańskiego 
chrztu. istniejącemu w tym 
miejscu od ok. 1830 r. Źródeł-
ku Maryi, Joseph Elsner nadał 
teraz kształt biblijnej sadzaw-
ki – nawiązującej  do tematu 
źródła chrzcielnego. Następnie 
w świetle odczytanych najwyż-
szych wartości transcendent-
nych, z tym miejscem związa-

nych, w kompleksowy sposób 
uporządkował  architektonicz-
nie przestrzeń terenu leśnego, 
udostępnionego gminie słone-
go przez nachodzkie władze. 

W konsekwencji Joseph 
Elsner wykreował, prostą, 
oszczędną, ale przede wszyst-
kim czytelną i godną tego 
lokalnego miejsca świętego, 
koncepcję ogrodu sakralnego 
– w postaci mistagogicznego  
ogrodu maryjnego. architek-
toniczno-mistagogiczną wizję 
Elsnera możemy odczytać jako 
propozycję duchowej piel-
grzymki, odbywanej od fak-
tu odnowionej świadomości 
chrztu św., poprzez umacnianą 
więź z Maryją i świętymi, zjed-
noczenie z Jezusem Euchary-
stycznym i Kościołem, aż do 
zamieszkania w domu ojca, 
czyli w personalnej komunii 

Domkowa kaplica MBB  (projekt arch.  J. elsnera z 1887 r.; stan współczesny)
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z osobami Trójcy Św. (tzn. od-
zyskania utraconego, ale upra-
gnionego i obiecanego raju). 
Mamy tu więc do czynienia 
z jedną z pierwszych na Ziemi 
Kłodzkiej, tak staranną (wręcz 
nowatorską)  i systemowo 
opracowaną realizacją ogrodu 
maryjnego. Jest to więc nie 
tylko dzieło sztuki sakralnej, 
ale wręcz pomnik kultury du-
chowej. Było ono przeznaczo-
ne jako użyteczne instrumen-
tarium na rzecz umocnienia 
w tym środowisku zarówno 
pobożności, kultu maryjnego 
i pasyjnego oraz liturgii eucha-
rystycznej. Zarazem  na tym 
etapie wspólnotowych dziejów 
mieszkańców wsi słone (mimo 
znacznej rangi tej miejscowo-
ści, do roku 1909 nie posiadali 
oni swej świątyni), można się tu 
dopatrzeć spełnienia obietnicy 
danej ludziom przez Boga (tzn. 
antycypacji pełnej komunii 
w Niebieskim Jeruzalem): „przy-

prowadzę na moją Świętą Górę 
i rozweselę w moim domu mo-
dlitwy” (iz 56,7). Zauważmy, że 
w dziejach kultury chrześcijań-
skiej, ogrody sakralne powsta-
wały w przestrzeni klasztornej 
jako owoc wysokiej kultury mo-
nastycznej, ale w tym konkret-
nym przypadku  było to dzieło 
młodego architekta - świeckie-
go chrześcijanina, opracowane 
w służbie zdrowej pobożności 
i żywej wiary jego pobratym-
ców - wiejskiego ludu.

W efekcie, pierwszy znany 
w tym regionie maryjny ogród 
sakralny powstał w Zielonej 
Dolinie i to na niewielkim ob-
szarze o kształcie zbliżonym 
do prostokąta (o boku ok. 25 
i 35 m). Można w nim wyod-
rębnić cztery typy przestrzeni, 
zróżnicowane pod względem 
funkcjonalności, kompozycji 
i wyposażenia. Tworzyło go 
kilka stref sakralnych, odmien-
nych co do rangi i kompozycji: 

(a) - od polnej drogi prowadzą-
cej ze słonego na  zalesione 
zbocze wzgórza Brzezie, leśna 
ścieżka wiodła (płyciną ła-
godnie opadającego wąwozu 
o wym. ok. 20 m x 2-2,5 m) na 
niewielkich rozmiarów dolny 
placyk uroczyska Zielonej Do-
linki (o wymiarach ok. 7m x 10 
m). W jego centrum znajdowa-
ło się odkryte w 1830 r. Źródeł-
ko Maryi, ukształtowane teraz 
na wzór kamiennej sadzawki 
o kształcie prostokąta. Było 
one dostępne dla pątników 
poprzez wygodne, kilkumetro-
wej długości zejście, jakie two-
rzyły trzy szerokie, bezpieczne 
stopnie. W otoczeniu sadzawki 
umieszczone zostały dwie pro-
ste ławki (ustawione na kształt 
szeroko rozwartej litery „V”. Wy-
mownym jest tutaj m.in. fakt, że 
w wersji z ok. 1887 r., wokół źró-
dła - sadzawki, której patronką 
była Maryja, nie umieszczono 
żadnych darów wotywnych, 
tzn. gromadzonych dotych-
czas figur i obrazów maryjnych. 
W tym czasie naturalną i nie-
zbyt wysoką ścianę dolnego 
placyku maryjnego stanowił 
tylko młody las iglasty; (B) - od 
zachodniej części sadzawki - 
Źródła Maryi na południowym 
stoku niezbyt wysokiego zbo-
cza, w dwóch ciągach zreali-
zowano swego rodzaju „święte 
schody  maryjne” (symbolizo-
wały one 15 tajemnic różańco-
wych wyjętych z życia Jezusa 
i Maryi oraz 10 pozdrowień 
anielskich wypowiadanych 
przy medytacji każdej z nich). 
Uświadamiały one wiernym 
syntezę orędzia ewangeliczne-
go i zarazem podkreślały sa-
kralną rangę obiektu. omawia-
ne schody o szerokości ok. 1,5 
m miały wówczas jedynie ziem-
no-drewnianą konstrukcję, 
a z obu stron były ograniczone 
poręczami. co więcej, ciąg 10 
stopni był prawie równoległy 
do północnej ściany murowa-
nej kapliczki i na tym etapie 
był tylko zalążkiem przyszłego 
ambulatio (tzn. ścieżki obcho-
dowej poprowadzonej łukiem 
dookoła kapliczki) (c) - dom-
kowa kapliczka MBB kapliczki 
(z orientowanym na wschód oł-
tarzem) górowała nad Źródeł-
kiem Maryi. Prowadziły do niej 
symboliczne schody, natomiast 
przed wejściem powstał górny 
placyk „maryjny” z niewidoczną 
na obu rycinach ścieżką, prowa-
dzącą do wspomnianej już le-

śnej drogi. Miał on wymiary ok. 
19 m x 30 m i był dostosowany 
do postoju i przemarszu proce-
sji (był traktowany jako miejsce 
pielgrzymkowe, na którym mo-
gły znaleźć się zarówno osoby 
niosące chorągwie i sztandary 
kościelne, jak i licząca ponad 
20 członków orkiestra dęta 
ze słonego, jak też właścicie-
le kramów odpustowych, itd. 
od południa i zachodu placyk 
otaczały ściany młodego lasu 
iglastego) (D) - najważniejszą 
strefę sakralną - miejsce in-
dywidualnej i wspólnotowej 
sakralizacji osób,  stanowiło 
wnętrze domkowej kapliczki  
(o powierzchni jedynie ok. 13 
m2) z eucharystycznym ołta-
rzem (o wymiarach zew. 3,68 m  
x 6,5 m). W jego centrum, w ar-
chitektonicznie powiększonej 
i „zdublowanej” ramie, przed-
stawiany był łaskami słynący 
obraz MB Bolesnej. W kaplicz-
ce, także z udziałem pątników 
była sprawowana Eucharystia 
– przedsmak niebiańskiej ko-
munii z Bogiem i Maryją Królo-
wą apostołów oraz wszystkich 
świętych.  Kolejnym znaczącym 
faktem i novum w organizacji 
przestrzeni sakralnej było to, 
że w całej przestrzeni ogrodu 
Maryjnego z 1887 r., jedynym 
miejscem, w którym Elsner 
umieścił najcenniejsze i odre-
staurowane wota (figury świę-
tych), stało się odtąd wnętrze 
domkowej kapliczki. 

 Uświadamiając sobie waż-
ny fakt, że od 1887 r. przestrzeń 
sakralna Zielonej Doliny, stano-
wi cenny typ  mistagogicznego 
ogrodu Maryi, skupmy naszą 
uwagę na zagadnieniu religij-
nej wymowy każdej z czterech 
zasadniczych stref sakralnych, 
natury funkcjonalno-ducho-
wej. Pierwsza z nich – dolna, 
miała w swym centrum  Źró-
dełko Maryi, któremu nadano 
teraz szczególny kształt, jak 
gdyby nawiązujący do pro-
stokątnej i znanej w Biblii sa-
dzawki w siloe (nb. odkrytej 
przez archeologów w XiX w.). 
Umocnienie górnego obra-
mowania wykonane zostało 
z kamienia na wzór biblijnych 
sadzawek. Po obu stronach jej 
dłuższych boków, znajdowały 
się trzystopniowe schody, które 
umożliwiały dogodne dojście 
do Źródełka Maryi. W bardzo 
wygodnej pozycji siedzącej, 
możliwym było zaczerpnię-
cie wody. co więcej, zgodnie 

grafika nowo wzniesionej domkowej kaplicy MBB  (stan z ok. 1887 r. (?), z procesją 
wotywną przybyłą na uroczystość Trójcy Św.) autor nieznany, najprawdopodobniej 
J. elsner, albo ktoś z jego bliskich współpracowników.
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z tradycją biblijną pielęgnowa-
no tu na wzór uzdrowionego 
przez chrystusa niewidomego 
od urodzenia, obmycie czoła 
i oczu. czyniono to z intencją 
przypomnienia sobie rzeczywi-
stości przyjętego sakramentu 
chrztu św., który uwalnia od 
skutków grzechu i oczyszcza. 
Niezwykle aktualnymi stawały 
się w tym miejscu ważkie słowa 
zarówno proroka izajasza: „To 
mówi Pan Bóg: Wszyscy spra-
gnieni, przyjdźcie do wody, 
przyjdźcie, choć nie macie 
pieniędzy! (iz 55,1) , jak i słowa 
psalmisty: „Kto wstąpi na górę 
Pana, kto stanie w Jego świę-
tym miejscu?/ człowiek o rę-
kach nieskalanych i o czystym 
sercu, który nie skłonił swej du-
szy ku marnościom i nie przy-
sięgał fałszywie” (Ps 24, 3-4). od 
strony wschodniej, na przedłu-
żeniu kamiennego prostokąta 
sadzawki znajdowała się bliżej 
niezidentyfikowana drewniana 
konstrukcja. Z kolei od strony 
południowej, ustawione zosta-
ły dwie proste ławeczki, uży-
teczne dla osób modlących się 
w tej strefie ciszy i być może 
odpoczywających, przy dźwię-
kach szemrzącej źródlanej 
wody. 

Drugą tego typu strefę, 
swoisty łącznik, pomiędzy 
dwoma najważniejszymi z nich 
w całej przestrzeni  rekreacji, 
wyciszenia, modlitwy i  kon-
templacji Zielonej Doliny, sta-
nowiły tzw. schody „maryjne”. 
Wstępowanie po nich w górę, 
bez pośpiechu, z modlitwą na 
ustach i rozważaniem, choćby 
jednej z tajemnic różańcowych, 
doskonale usposabiało i przy-
gotowywało wiernych zarów-
no do osobistego spotkania 
z Matką Bożą Bolesną, obecną 
w Jej cudownym obrazie, jak 
też do uczestnictwa w Eucha-
rystii sprawowanej na kaplicz-
nym ołtarzu. 

W komunikatywny sposób 
tę ważną rzeczywistość, po-
głębianej komunii duchowej,  
wyjaśnia nam romano Gu-
ardini (jeden z największych 
teologów XX-go w.): „Gdy wstę-
pujemy po stopniach, wówczas 
podnosi się wzwyż nie tylko 
nasza noga, ale i cała istotność 
nasza. Podnosimy się ducho-
wo. a jeśli czynimy to z roz-
wagą, tedy przewidywaniem 
naszym obejmujemy podno-
szenie się aż ku duchowym 
wyżynom, gdzie wszystko jest 

wielkie i doskonałe: ku niebu, 
w którym mieszka Bóg. ale jed-
nocześnie wykrywamy tajem-
nicę. czyż Bóg jest w górze? 
ależ „góra” i „dół” nie istnieją dla 
Niego! Do Boga dochodzimy 
jedynie wtedy, gdy stajemy się 
czyści, bardziej szczerzy i lepsi. 
To polepszanie się i doskonale-
nie jakąż może mieć łączność 
z fizycznym wznoszeniem się 
w górę? Jakąż łączność może 
mieć zachowanie czystości 
z przebywaniem w górze? ale 
tu już niepodobna wyjaśnić 
nic więcej. „Dół” jest po prostu 
z natury swej przenośnią na 
oznaczenie tego, co złe i małe; 
„góra” zaś jest symbolem tego, 
co dobre i szlachetne; przeto 
proste dążenie wzwyż mówi 
nam o wznoszeniu się naszej 
istoty ku Najwyższemu, ku 
Bogu. Nie potrafimy tego wyja-
śnić, ale tak jest: wyczuwamy to 
i widzimy. Dlatego to z ulicy do 
kościoła wiodą stopnie. Mówią 
one: „idziesz w górę, do domu 
modlitwy, zbliżasz się ku Bogu”. 
Z nawy kościelnej znów prowa-
dzą stopnie do prezbiterium. 
Mówią one: „Teraz wchodzisz do 
miejsca najświętszego ze świę-
tych”. a dalej stopnie wiodą do 
ołtarza. Kto na nie wstępuje, do 
tego one przemawiają, jak nie-
gdyś Bóg do Mojżesza na górze 
Horeb: „Zdejm obuwie swoje, 
bo miejsce, na którym stoisz, 
ziemią świętą jest”. ołtarz jest 
progiem wieczności’ .

Trzecią z kolei strefę funk-
cjonalno-mistagogiczną stano-
wił mały placyk przed kapliczką, 
na którym zatrzymywali się  za-
równo indywidualni pielgrzymi, 
jak i liczne doroczne procesje  
wotywne. Nawet bez obecne-
go kapłana (co tutaj było raczej 
zasadą aż przez półtora wie-
ku), doświadczali oni zarówno 
prawdziwości obietnicy Jezusa 
o Jego obecności – jako Zmar-
twychwstałego - pośród nich 
(Mt 18, 20), jak też umacniali 
swoją świadomość bycia Ko-
ściołem – Mistycznym ciałem 
chrystusa i Świątynią Ducha 
Św.. Watykańskie Dyrektorium 
o pobożności ludowej i liturgii 
(z 14 grudnia 2001 r.) podkreśla 
że, „procesja jest znakiem stanu 
Kościoła, ludu Bożego w dro-
dze, który wraz z chrystusem 
i za chrystusem, świadomy, że 
nie ma on stałego miejsca na 
tym świecie (por. Hbr 13,14)” 
i zmierza po ziemskich drogach 
do niebieskiego Jeruzalem – 

celu ostatecznego. Wielu teo-
logów zauważa, że kluczowym 
prototypem każdej procesji 
jest exodus narodu wybra-
nego z Egiptu, który zmierzał 
pod przewodnictwem Mojże-
sza do ziemi obiecanej.  Ko-
ściół - nowy naród wybrany 
– prowadzony przez chrystusa 
Zmartwychwstałego (nowego 
Mojżesza) zmierza do nowej 
ziemi obiecanej, tzn. - nieba. 
Zewnętrznym znakiem jest tu 
krzyż – symbol chrystusa – 
niesiony na początku każdej 
procesji, który prowadzi cały 
pochód. liturgia, jako prze-
strzeń antycypacji, staje się 
miejscem, gdzie łączy się to co 
doczesne z wiecznością. Wier-
ni zebrani na liturgii, w symbo-
liczny sposób przeżywają swą 
ludzką, pielgrzymią kondycję. 
istotę tych nadprzyrodzonych 
rzeczywistości, a zwłaszcza 
obecność Jezusa w czynno-
ściach liturgicznych, doskonale 
opisuje soborowa Konstytucja 
o Świętej liturgii (Kl 5-7).

Najwyższą i najważniej-
szą, pod każdym względem, 

czwartą strefą sakralną ogro-
du maryjnego był, w tej nie-
zwykle dojrzałej wizji architek-
ta Josepha Elsnera – seniora, 
ołtarz z obrazem MBB. W celu 
przybliżenia jego religijnego 
znaczenia, kolejny raz odwo-
łujemy się do myśli romano 
Guardiniego i do jego - ciągle 
aktualnego tekstu o chrze-
ścijańskiej symbolice ołtarza: 
„różnorodne siły są w czło-
wieku. siłą poznania może on 
ogarniać rzeczy znajdujące się 
wokoło: gwiazdy i góry, morza 
i rzeki, zwierzęta i drzewa oraz 
wszelkie otaczające go ludzkie 
istoty - i wciągać je w obręb 
swego świata wewnętrznego. 
Może je kochać, może też nie-
nawidzić i odpychać je od sie-
bie. Może chwytać swoje oto-
czenie i kształtować je wedle 
swej woli. Mnogie i zmienne 
fale radości i pożądania, miło-
ści i smutku, ciszy i podniece-
nia przeciągają przez jego ser-
ce /.../ ale najszlachetniejszą 
jego siłą jest zrozumienie, że 
ponad nim jest coś wyższego; 
w ślad za tym idzie cześć dla 

MBB

D

B

A

C

10

15

Placyk
p¹tniczy

³a
w
ka

³a
w
ka

Brzozowie S one³

Maryjny�Ogród�Sakralny
w�Zielonej�Dolinie�z�1887�roku

oprac.�ks. T.�Fitych

Schody�Maryjne

Kapliczka
domkowa�MBB

z�1887�r.

�róde³ko
Maryi

wg.�arch.�Joseph�Elsner�(�*�29�IX�1845�S³one,�Kudowa-Zdrój,
+�3�III�1933�Monachium)

Maryjny ogród sakralny w zielonej Dolinie, wersja pierwsza z 1887 r. (projekt arch.  
J. elsnera z 1887 r.; stan z k. XiX. w.), oprac. ks. T. Fitych.



17 Ziemia Kłodzka nr 210

owej istoty wyższej i prze-
znaczenie do tej czci samego 
siebie. człowiek umie uznać 
Boga ponad sobą, umie Go 
wielbić i oddawać samego 
siebie, „ażeby Bóg był przezeń 
uświetniony”.

To, że wielkość Boga jaśnie-
je w duchu, że człowiek składa 
hołd tej wielkości i że nie za-
mykając się samolubnie we 
własnym „ja”, wznosi się ponad 
siebie, siebie samego poświę-
ca, ażeby Bóg był uświetniony 
- to właśnie nazywamy ofiarą. 
Moc ofiary jest najgłębszą wła-
snością człowieka [pielęgnują 
ją wyznawcy każdej z monote-

istycznych religii]. W najskryt-
szej głębi człowieka przebywa 
owa jasność i cisza, z której 
ofiara wznosi się ku Bogu.

Widomym znakiem ze-
wnętrznym tego, co w czło-
wieku najgłębsze, najcichsze 
i najsilniejsze jest ołtarz. stoi 
on w najświętszym miejscu 
kościoła [kapliczki], szeregiem 
stopni wzniesiony ponad resz-
tę przestrzeni, która sama jest 
wyłączona z obszaru działal-
ności ludzkiej, wyodrębniona 
jak świętość duszy. stoi zbu-
dowany mocno na masywnym 
cokole, jak ta niekłamliwa wola 
w człowieku, wiedząca o Bogu 

i zdecydowana stanąć w Jego 
sprawie. a na cokole spoczywa 
płyta, mensa, miejsce przysto-
sowane wybornie do składa-
nia ofiary: swobodna, równa 
płaszczyzna, bez żadnych 
zakamarków i załomów. Nie 
masz tu żadnych praktyk nie-
jasnych, schowanych w półcie-
niu - wszystko tu jasne, dostęp-
ne spojrzeniom każdego. Tak 
samo powinna się odbywać 
ofiara w sercu: powinna być ja-
sna wobec Bożego spojrzenia, 
wolna od wszelkich zastrzeżeń 
i podstępów. ale oba ołtarze 
należą do siebie wzajemnie: 
ów ołtarz zewnętrzny, stojący 
na powszechnym widoku, i ten 
drugi, wewnętrzny. Pierwszy 
z nich jest sercem kościoła; 
drugi - najgłębszym przybyt-
kiem żywej piersi ludzkiej, tej 
duchowej świątyni, której wy-
razem i podobieństwem jest 
owa świątynia widoma, ze-
wnętrzna ze swymi ścianami 
i sklepieniem”.

Po raz pierwszy w lokalnych 
dziejach, w tak dojrzałej, kon-
sekwentnie zorganizowanej 
i naznaczonej boskim i ludz-
kim pięknem, sakralnej prze-
strzeni  Zielonej Doliny, chrze-
ścijanie ze wsi słone i okolicy, 
często odbywali fundamen-
talną duchową pielgrzymkę 

od leśnego mikrosanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej (która 
jako Niepokalana, doznała tak 
wielkiej łaski Bożego Miłosier-
dzia), do sanktuarium swego 
sumienia, a wreszcie do sank-
tuarium relacji międzyludz-
kich, bogatego w sanktuarium 
rzeczywistego „spotkania” (Mt 
18,20). Ta ważna rzeczywi-
stość, po części, przybliża i wy-
jaśnia nam charakterystykę re-
ligijności mieszkańców Ziemi 
kudowskiej, jak i całej Ziemi 
Kłodzkiej – „Krainy Pana Boga 
i Maryi”.

Kończąc, należy podkre-
ślić, że kapliczkę MBB w Zielo-
nej Dolinie, wraz z jej pierwszą 
wersją ogrodu maryjnego, na-
leży postrzegać łącznie, zarów-
no w kręgu dwóch XiX-nych 
kaplic pątniczych – mikro-
sanktuariów byłego Hrabstwa 
Kłodzkiego (tzn. wraz z rado-
chowem k/lądka-Zdroju), jak 
też w liczbie 16-tu maryjnych 
miejsc pielgrzymkowych ist-
niejących na Ziemi Kłodzkiej  
(a zarazem 340 dolnośląskich 
obiektów sakralnych dedy-
kowanych  Matce Bożej, przy 
czym, aż 1/3 z nich nosiła we-
zwanie Matki Bożej Bolesnej, 
czyli było to aż 5% ogółu).

grafika kaplicy MBB  (z ok. 1887 r.), najprawdopodobniej obrazek pamiątkowy 
przygotowany na konsekrację kapliczki w 1887 r.; autor nieznany, 
najprawdopodobniej J. elsner, albo ktoś z jego bliskich współpracowników.

Ewa Glura

BIELAWA I OKOLICE W TrZECH WymIArACH
W dniu 11 listopada 2011r. 

W Galerii „Korytarz” Miejskiego 
ośrodka Kultury i sztuki w Bie-
lawie odbył się wernisaż wysta-
wy anaglifów ( fotografii 3D ) 
autorstwa Jarosława Florczaka.

W wernisażu uczestniczyli 
zaproszeni goście, a mianowi-
cie: z Nowej rudy Julian Go-
lak Przewodniczący Komitetu 
organizacyjnego Polsko-cze-
skich Dni Kultury chrześcijań-
skiej, Burmistrz Miasta Bielawa 
– ryszard Dźwiniel, Przewod-
niczący rady Miejskiej Biela-
wy – leszek stróżyk, Dyrektor 
Miejskiego ośrodka Kultury 
i sztuki – Jan Gładysz, przed-
stawiciele Zarządu Towarzy-

stwa Przyjaciół Bielawy, przy-
jaciele i koledzy autora prac.

Wszystkie anaglify były wy-
eksponowane na sztalugach. 
Przy każdej pracy znajdowały 
się okulary, przez które można 
było oglądać piękne fotografie 
wykonane w trzech wymia-
rach.  

Prezentowane prace 
przedstawiają współczesną 
Bielawę i jej okolice. Na foto-
grafiach 3D znajdują się obiek-
ty architektoniczne, wnętrza 
kościołów, przepiękne drzewa 
i krzewy w parku miejskim, 
równie piękne tereny wokół 
zbiornika sudety i oczywiście 
Góry sowie. 

anaglify wykonane były 
w różnych okresach roku 
i o różnych porach dnia. autor 
wystawy poinformował gości 
o swojej nowej pasji, o sposo-
bie i czasie wykonywania swo-
ich prac. Wszyscy z zachwytem 
i podziwem oglądali fotografie 
wykonane w trzech wymia-
rach.

Prowadzącymi byli: Dyrek-
tor Miejskiego ośrodka Kultu-
ry i sztuki – pan Jan Gładysz 
i prezes Towarzystwa przyja-
ciół Bielawy – pani Ewa Glu-
ra. Ewa Glura poinformowała 
zebranych o  albumie, który 
ma się wkrótce ukazać. album 
pod nazwą: „Bielawa i okolice 

w obiektywie” będzie zawie-
rał bardzo dużo fotografii 3D 
wykonanych przez Jarosława 
Florczaka.  Będzie wydany 
przez Towarzystwo Przyjaciół 
Bielawy. Do każdego albumu 
będą załączone specjalne oku-
lary. Promocja tego albumu 
odbyła się 2 grudnia o godz. 
17.00 w Teatrze MoKis w Bie-
lawie.

Zapraszamy wszystkich za-
interesowanych na promocję 
albumu, a wszystkich kocha-
jących piękno do zwiedzania 
wystawy w godzinach pracy 
Miejskiego ośrodka Kultury 
i sztuki w Bielawie.
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 „GdZIE ZACZyNA SIę JUTrO” 
– PrOmOCJA KSIąŻKI VÁCLAVA KLAUSA
(TyTUŁ OryGINAŁU: KdE ZAčíNÁ ZíTřEK)

 

OPŁATEK POLONIJNy W AmBASAdZIE rP W PrAdZE 
 

(Red.) W dniu 12-go grud-
nia 2011 roku odbyła się w auli 
leopoldina Uniwersytetu Wro-
cławskiego promocja książki 
Václava Klausa pt. „Gdzie zaczy-
na się jutro”. Książka została wy-
dana przez Wydawnictwo osso-
lineum we Wrocławiu, a tłuma-

czenia dokonała Julia różewicz.  
Promocja zgromadziła wielu 
zainteresowanych czytelników, 
w tym bardzo znane osobisto-
ści: ambasadora republiki cze-
skiej Jana sechtera, Konsula Ho-
norowego republiki czeskiej 
arkadiusza ignasiaka, senatora 

rP Wiesława Kiliana, Posłankę 
Ewę Wolak, prof. Jacka Balucha 
z Krakowa, Prezydenta Wro-
cławia – rafała Dutkiewicza, 
radnego Województwa Dol-
nośląskiego – Juliana Golaka. 
Prezydent Václav Klaus, któ-
ry przybył osobiście na pro-
mocję, przez ponad godzinę 
odpowiadał na pytania czy-
telników, a następnie podpi-
sywał swoją książkę wszystkim 
zainteresowanym. W dalszej 
części dnia zwiedził  w towa-
rzystwie Prezydenta Wrocławia 
Zakład Narodowy im. ossoliń-
skich oraz wrocławski rynek. 
Następnego dnia przed połu-
dniem spotkał się z działacza-
mi solidarności Polsko-czesko-
słowackiej oraz zwiedził kościół 
św. Wacława i św. Doroty.  Na-
stępnie tramwajem marki sko-
da przejechał na nowy stadion 
miejski na Maślicach i zapoznał 
się z przygotowaniami Wrocła-
wia do przeprowadzenia fina-
łów Mistrzostw Europy w pił-
ce nożnej, bowiem Wrocław 

będzie bazą dla reprezentacji 
narodowej republiki czeskiej. 
Prezydent Václav Klaus w ko-
ściele pw. św. Doroty (który 
wypełniony był ludźmi), złożył 
kwiaty pod pamiątkową tablicą 
w 30-rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego.

(Red.) 7.12.2011 roku 
w ambasadzie rP w Pradze 
odbyło się tradycyjne spo-
tkanie przedświąteczne zor-
ganizowane przez ambasa-
dora rP w republice czeskiej 
Jana Pastwę i Kierownika 
Wydziału Konsularnego rP 
w Pradze aurelię Krynicką.  
W czasie spotkania życze-
nia i błogosławieństwo dla 
wszystkich uczestników 
przekazał ks. kard. Miro-
slav Vlk – Prymas czech 
oraz pobłogosławił trady-
cyjne polskie opłatki, któ-
rymi przełamali się wszy-
scy uczestnicy spotkania.  
W czasie tej uroczystości 
przemawiali ambasador 

Jan Pastwa i konsul aurelia 
Krynicka, którzy kończą już 
swoją kadencję w republice 
czeskiej. Julian Golak prze-
wodniczący Komitetu orga-
nizacyjnego Polsko-czeskich 
Dni Kultury chrześcijańskiej 
w swoim wystąpieniu  prze-
kazał sprawozdanie z orga-
nizacji i przebiegu XXii edycji 
tej największej polsko-cze-
skiej akcji społeczno-kultu-
ralnej na pograniczu oraz ob-
darował ambasadora, panią 
Konsul oraz ks. Prymasa ob-
razami, które powstały w cza-
sie Pleneru artystycznego, 
zorganizowanego w ramach 
Polsko-czeskich Dni Kultury 
chrześcijańskiej. 

Prezydent Václav klaus podpisuje książkę dla p. igora Wójcika, v-ce dyrektora okis

7.12.2011, Praga, ambasada RP. Julian golak przekazuje obraz powstały na 
polsko-czeskim plenerze artystycznym na ręce ks. kard. M. Vlka
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Wspomnienie pośmiertne 
o Violettcie Villas  
W poniedziałkowy wieczór 5 grudnia 2011 roku zmarła w swoim rodzinnym domu w lewinie Kłodzkim  
Violetta Villas, miała 73 lata. Jej losy były bardzo zmienne, od wielkiej kariery światowej aż do... nędzy. 
Urodziła się w Belgii w mieście Heusy. W wieku ośmiu lat przyjechała  razem z rodzicami do Polski. 
osiedliła się wraz z rodziną w lewinie Kłodzkim. Już jako dziecko nauczyła się grać na skrzypcach, 
puzonie i pianinie. Miała wielki talent, pobierała nauki w szkołach muzycznych w Warszawie, szcze-
cinie, Wrocławiu. 
Jej głosem o niespotykanej skali zachwycali się słuchacze, zarówno specjaliści jak również zwykli lu-
dzie. Nie potrafiła funkcjonować w ograniczeniach Prl-u, wyjechała w szeroki świat. Koncertowała między innymi w las Vegas i 
paryskiej olimpii, gdzie odnosiła sukcesy. Występowała obok takich sław jak np. Frank sinatra i Paul anka. 
Po odzyskaniu wolności przez Polskę powróciła do kraju i zamieszkała w Magdalence, gdzie kupiła willę. Niestety jej kariera 
artystyczna nie szła w parze ze szczęściem osobistym. Dwukrotnie wychodziła za mąż i kilka razy była w poważnych związkach, 
ale żaden nie przyniósł jej szczęścia na dłuższy czas. Nie miała też szczęścia do przyjaciół i często jej talent wykorzystywano, nie 
zapewniając artystce odpowiedniego zabezpieczenia na przyszłość. 
W 1998 roku przeniosła się z Magdalenki do rodzinnego lewina Kłodzkiego, ale zamiast kontynuowania kariery artystycznej 
poświęciła się pracy opiekuńczej nad zwierzętami, którym chciała udzielać pomocy. otworzyła nieformalne schronisko dla zwie-
rząt, z którym nie mogła sobie poradzić. Gdy pełniłem funkcję przewodniczącego rady Powiatu Kłodzkiego, pani Violetta przy-
chodziła do mnie z różnymi problemami i skargami, niestety niewiele potrafiłem jej pomóc. Violetta Villas miała wielkie serce dla 
bezdomnych i schorowanych zwierząt, ale także podejmowała różne akcje charytatywne. 
Pamiętam naszą współpracę  nad koncertem dla więźniów Zakładu Karnego w Kłodzku i jej znakomity koncert w tym więzieniu. 
Violetta Villas uczestniczyła także w sakramencie bierzmowania  więźniów w tym zakładzie karnym. Bardzo przeżywała to wyda-
rzenie, podczas uroczystości rozpłakała się. Była osobą bezpośrednią i szczerą. Przed kilkunastu laty wspólnie pielgrzymowaliśmy 
przez kilka dni na Jasną Górę do częstochowy. Było jej bardzo ciężko, bowiem ludzie szybko ją rozpoznawali i „troszeczkę prze-
szkadzali” w pieszym pielgrzymowaniu. Violetta Villas dzielnie przebyła jednak całą drogę i na „Jasnogórskim szczycie” pięknie 
zaśpiewała. 
W ostatnich latach żyła bardzo skromnie i miała coraz więcej problemów finansowych, popadała nie tylko w niedostatek, ale nie 
była w stanie już normalnie żyć. ostatnie koncerty na Dolnym Śląsku odbyły się w Ziębicach w 2009 roku, we Wrocławiu i Jeleniej 
Górze w 2010 roku. 
W lutym 2011 roku pojawiła się na scenie po raz ostatni. Było to w Kielcach podczas benefisu 50-lecia swojej kariery. Minister Kul-
tur rP przyznał jej medal „Gloria artis”. Pozostały po niej niezapomniane piosenki, które na zawsze będą nam przypominać wielką 
gwiazdę Violettę Villas z lewina Kłodzkiego. Została pochowana na Powązkach w Warszawie.

Julian Golak 

XXX-LECIE POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO  
 

(Red.) W piątek 9-tego 
grudnia 2011 roku we Wro-
cławiu odbyła się konferen-
cja naukowa pn. "Gospo-
darka niskoemisyjna szansą 
 dla środowiska". W konferen-
cji wzięli udział naukowcy z 
uczelni wrocławskich, poznań-
skich, krakowskich i warszaw-
skich oraz przedstawiciele kół 
Polskiego Klubu Ekologiczne-
go z terenu Dolnego Śląska.  
Z Ziemi Kłodzkiej przyje-
chali przedstawiciele Koła 

Polskiego Klubu Ekolo-
gicznego z Nowej rudy.  
Teresa Fereżyńska i Julian Go-
lak w czasie swoich wystąpień 
podkreślili wielkie znaczenie 
jakie ma edukacja ekologiczna 
na prowincji.  Na przykładzie 
miasta Nowa ruda przedstawili 
problemy z jakimi borykają się 
mieszkańcy oraz władze samo-
rządowe pogórniczego miasta, 
bowiem w tym mieście od wie-
lu lat odnotowuje się najwyższe 
stężenia pyłu zawieszonego 

PM10 na Dolnym Śląsku. Pod-
kreślili niezwykle istotną spra-
wę edukacji ekologicznej wśród 
młodzieży i dorosłych.  Działa-
cze Polskiego Klubu Ekologicz-
nego (Koło w Nowej rudzie) od 
wielu lat prowadzą społeczne 
działania edukacyjne, które jed-
nak napotykają na różnorodne 
problemy. Jednocześnie zade-
klarowali, że w dalszym ciągu 
nie będą ustawać w pracy spo-
łecznej na rzecz poprawy środo-
wiska. 

dr aureliusz Mikłaszewski od 30 lat jest 
liderem Pke na terenie Dolnego Śląska
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ZBIErAmy PIENIądZE NA OPErACJę SErCA 
dLA 11-mIESIęCZNEGO ANTOSIA WOrONO Z BIAŁOrUSI

WIR SAMMELN GELD FÜR DIE HERZOPERATION 
DES 11-MONATIGEN ANTOŚ WORONO AUS WEISSRUSSLAND

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 12 miesięcy i posiada wrodzoną wadę serca, tzw. zespół Falotta. Polscy 
kardiochirurdzy stwierdzili pilną potrzebę operacji. operacja została przeprowadzona w klinice krakowskiej. Potrzebne są 
pieniądze w kwocie około 30 tys. złotych w celu zapewnienia matce możliwości przewiezienia dziecka i przeprowadzenia 
skomplikowanej operacji oraz dalszego leczenia. 
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. 

Swietłana Worona, eine polnische Lehrerin, die seit vielen Jahren in Lida in Weißrussland arbeitet, wandte sich an Julian Golak 
– den Bürgervertreter des Woiwodschaftsparlaments mit der Bitte, für die dringend notwendige Herzoperation ihres kranken 
Sohnes Geld zu sammeln. 
Antoś ist erst 12 Monate alt und hat eine angeborene Herzkrankheit, das sog. Fallot-Syndrom. Die polnischen Kardiochirurgen 
stellten fest, dass eine Operation notwendig und dringend ist. Die Operation wird vermutlich in einer Krakauer Klinik 
durchgeführt. Um es der Mutter zu ermöglichen, das Kind nach Polen zu bringen und hier eine komplizierte Operation 
durchzuführen, werden 30 000 Zl. benötigt. Auf die Bitte der Mutter befassen sich mit dieser Sache Julian Golak und der Verein 
Bürgerkomitee des Glatzer Landes, die seit vielen Jahren Ferien für Kinder aus Weißrussland in Polen organisieren.

Konto na które można wpłacać pieniądze na operację antosia Worono: 
Konto, auf das Spenden für die Operation von Antoś Worono eingezahlt werden können:
PKo BP oddział Nowa ruda 68 1020 5112 0000 7802 0079 7142 

Poniżej list matki swietłany Worono. 
Nachstehend der Brief von Swietłana Worono, der Mutter des Kindes

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. Wiele czasu poświęcam na edukację 
młodzieży z polskich rodzin zamieszkujących na Białorusi. Mój 
mąż Wiktor, także pracuje jako nauczyciel języka polskiego 
na Białorusi. Razem z mężem pracujemy w szkołach w Lidzie 
i okolicy, 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

Lida, Weißrussland
Swietłana Worono, Kreis Grodno

Brief der Mutter des kranken Kindes an alle Menschen 
guten Willens in Polen.
Seit 20 Jahren bin ich Polnischlehrerin in Weißrussland. Meine 
Eltern und Großeltern wohnen schon über 100 Jahre in der 
Region von Grodno. Viel Zeit widme ich dem Unterrichten 
der Kinder, die aus polnischen Familie stammen und in 
Weißrussland wohnen. Mein Mann Wiktor arbeitet auch als 
Polnischlehrer in Weißrussland. Wir arbeiten beide in Schulen 
in Lida und Umgebung und bringen den Kindern die polnische 
Kultur näher und pflegen die Nationaltraditionen. Wir besitzen 
„Karta Polaka“ (Polen-Karte). Wir haben zwei Kinder. Leider 
wurde unser jüngerer, 10-monatiger Sohn Antoni – Klemens mit 
einem Herzfehler geboren. Aufgrund der durch die polnischen 
Ärzte (Kinderkardiochirurgen) durchgeführten Untersuchungen 
ist eine dringende Operation in einer der polnischen Kliniken 
nötig. Wir sind leider keine reichen Leute und sind nicht 
imstande, die Kosten der Operation zu tragen. 
Ich wende mich an alle Menschen guten Willens um eine 
Hilfe in der Suche nach Möglichkeiten, die Operation unseres 
Sohnes zu finanzieren.Gleichzeitig ermächtige ich Herrn Julian 
Golak und den Verein Bürgerkomitee des Glatzer Landes die 
Geldsammlung für die Operation meines Sohnes Antoś Worono 
zu beginnen.

Herzlichen Dank Swietłana Worono
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Maja Dzierżyńska

LISTy Z KŁOdZKą róŻą W TLE 
to cykl felietonów, którym nadano formę listów. autorki - Maja Dierżyńska i anna chlebicka-Gałczyńska chcą przywołać dawne, 
ale nie mniej ważne historie z kulturalno - artystycznego życia Ziemi Kłodzkiej. Wspominają ludzi, których obecność wyraziście 
zaznaczyła się w pejzażu literackim miasta Kłodzka. Konfrontują tamten czas ze współczesnymi trendami w kulturze i sztuce.

Aniu! (list VIII)
Domyślam się pomyłki, za-

miast listu otrzymałam fragment 
Twego opowiadania. Nie wie-
działam, że znasz kogoś, kto lubi 
Picassa.

Jestem ci niezmiernie 
wdzięczna, że wyprawiłaś mnie 
do pociągu do Mielna i wsunęłaś 
na drogę do torby „rok myśliwe-
go” czesława Miłosza, mówiąc 
„dla przyjemności podróży”. 
lubię te eseje wielowarstwo-
we, z odniesieniami do czasów, 
dziejów itp. To diariusz, tom za-
pisków jednego roku (sierpień 
1987-88) 77-letniego wówczas 
Noblisty, utrzymany w poetyce 
dyskursu z samym sobą, z fak-
tami dawno zaistniałymi i po-
wrotami do współczesności. 
a nawet powrotami do przeżyć 
na litwie, by wyłuskać z nich 
podstawowe znaczenia. To tak-
że notatnik sumienia, studium 
walki z samym sobą, dziwiłam 
się czasem, że świadectwo aż tak 
bolesne. a przy tym jakże barw-
ny pamiętnik - gdzie bywał, jak 
ważnych ludzi spotykał na róż-
nych zjazdach literackich, już po 
Noblu. co mnie urzeka? - umie-
jętność skrótu, tyle wydarzeń 
w paru zdaniach. Warto uczyć się 
od Mistrza skrótu, ale tak żeby 
gęstość zdarzeń była czytelna. 

Żywot człowieka, który twór-
czo i aktywnie przeżył lata odda-
lenia i izolacji, szukał przyjaciół, 
nadziei na ocalenie ze świado-
mością osamotnienia poety pol-
skiego. Kiedy czyta się choćby 
tytuły artykułów kolegów po 
piórze, tuż po ucieczce ze sta-
linowskiej Polski : „Makulatura 
wielkiego konfliktu”, „szaleństwo 
i kariera”, „Mały dramat wielkiej 
pokusy”, „Mętny odorek słowiań-
skiej dumy”, „Komunistyczna agi-
tacja czystej wody”, „Poemat dla 
zdrajcy” jasno wyobrazisz sobie, 
po tylu upokorzeniach, jego kon-
flikt z polskością. i jeszcze długo-
letnia choroba żony i młodszego 
syna. i wiara, że trzeba ratować 
mowę polską. 

Zafascynowany Mickiewi-

czem uważał, że jego życie ukła-
dało się podobnie : dzieciństwo 
na litwie, tułaczka emigracyjna 
poprzez Paryż, katedra litera-
tur słowiańskich, a nawet jako 
dziecko, podobnie jak Mickie-
wicz ofiarowany Matce Boskiej 
ostrobramskiej... Jeśli nie znaj-
duję oparcia metafizycznego 
w literaturze lub sztuce, cały 
świat mi się wali. Miałam świet-
nych profesorów, zachęcali nas 
do czytania ważnych i modnych 
w l. 60-tych autorów. Przemi-
nęły, sartryzmy, egzystencjali-
zmy, strukturalizmy... dobrze, że 
mogę zaufać Miłoszowi. 

Krytycy piszą – trudny, po-
eta, należałoby wydać antolo-
gię interpretacji... nie szkodzi, 
odnajduję go pomiędzy wier-
szami, bo tajemnicza mowa Mi-
łosza jest także moim szyfrem... 
„Pora kwitnienia dzikich koprów 
(foeniculum vulgare), wyższych 
niż wzrost człowieka, koło drogi, 
którą chodzę rano”...ileż takich 
pejzaży przenicował słowem.

Z wierszami dziś nie zaczy-
nam, masz je w bibliotece, tak 
niesłychane wymagania stawiał 
sztuce. Znajduję pocieszenie 
w przesłaniu, więc je zapamię-
taj...

„Który skrzywdziłeś 
człowieka prostego 
śmiechem nad krzywdą 
jego wybuchając
Gromadę błaznów
koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego
 i złego,
choćby przed tobą 
wszyscy się kłonili
cnotę i mądrość tobie 
przypisując,
Złote medale na twoją 
cześć kując
radzi, że jeszcze 
dzień jeden przeżyli
Nie bądź bezpieczny. 
Poeta pamięta
Możesz go zabić 
– narodzi się nowy
spisane będą czyny 
i rozmowy... („Światło dzien-
ne” 1953)

Ta wrażliwość na uczciwą 
grę między artystą a rzeczywi-
stością jest dla mnie fascynu-
jąca. Poetę czyni sumieniem 
świata, w czasach obecnego 
zamieszania to jednak bardzo 
budujące.

Minął październik i nie 
mogę uwolnić się od Miłosza, 
ciągle wracam...”Ten ogrom nie 
do ogarnięcia wyobraźnią” usta-
wia na drodze czytelnika także 
zasadzki, z których trudno się 
wydobyć. Na szczęście uczci-
wość poety jest ocalająca. Pod 
datą 20 iV 87 pisze – „Uniesienia. 
Moje życie pełne było uniesień, 
to znaczy zachwytów samym 
istnieniem ludzi czy dzieł. Na-
wet teraz, kiedy paskudny wirus 
siedzący w piersiach utrudnia 
oddychanie” (str. 55). i tu odnaj-
duję bliskiego mi autora. Nie 
wytrzymałabym w Galerii ponad 
20 lat gdyby nie owe uniesienia 
artystów, którzy decydowali 
się powierzyć mi je w swoich 
pracach. „i to nas łączy, utrwa-
lona chwila zachwytu” (str.80) 
czy mogłabym przyjaźnić się 
z kimś, kto nie odbierałby tych 
impulsów tak jak Ty? są jeszcze 
inne piękne zdania, ważne dla 
nas – o przemijaniu ludzi, którzy 
pozostawiają w nas ślad. Doty-
czy naszego otoczenia, a jesień 
ciągle przypomina odchodzą-
cych....

rok temu Marek szpak – ar-
tysta, malarz, wizualista, orga-
nizator salonów. Zawdzięczam 
Mu dwie perfekcyjnie przygo-
towane wystawy : fotograficz-
ną (2008) i kolekcji (2010). Był 
częstym zwiedzającym w Ga-
lerii BWa. Kiedy przyjeżdżał na 

weekendy do rodziny, zawsze 
zastawałam go w sali wystawo-
wej jak w skupieniu przyglądał 
się pracom. Dziesięć prezenta-
cji salonu (1998-2009) to jakby 
kontynuacja i szeroki pokaz śro-
dowiska. Tak szybko odnalazł 
się, poznał artystów naszego 
regionu i ich twórczość. roz-
mawialiśmy często, wiedział 
o nich wszystko. Zawsze także 
uczestniczył. W jego malarstwie 
nabrzmiałym od barw - szcze-
gólnie ciepłych, nasyconych 
czerwieni - realizował ideę Kan-
dinskiego o muzyczności lub 
metafizyczności koloru, dzięki 
któremu był on samodzielną 
i wystarczającą kompozycją. 
W ostatniej prezentacji, przy 
pomocy nowych, wizualnych 
środków wprowadzał w tę aurę 
postać kobiecą. Był na początku 
swej drogi twórczej i żałować 
możemy, że ta epoka się skoń-
czyła. 

Życzę ci, by zbliżające się 
święta wyciszyły trochę ból mi-
nionych dni i dodały sił do no-
wych fascynujących zamierzeń. 
Trzymaj się!

Maja 
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Pani annie chlebickiej-Gałczyńskiej wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża 

śp. Jerzego Gałczyńskiego 
Składa 

Redakcja Ziemi Kłodzkiej  
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UrOCZySTE ZAKOńCZENIE XXII POLSKO-CZESKICH 
dNI KULTUry CHrZEŚCIJAńSKIEJ 
“Bądźmy rOdZINą” 

(Red.) W sobotę 22 paździer-
nika w Hradec Kralove odbyła 
się uroczystość zakończenia 
XXii Polsko-czeskich Dni Kultury 
chrześcijańskiej, które odbywają 
się od wielu już lat pod hasłem 
“Bądźmy rodziną”. W 2011 roku 
XXii edycję zorganizowano w 
31 ośrodkach po obu stronach 
granicy (20 w Polsce i 11 w cze-
chach). Na odcinku około 200 
kilometrów (od Złotego stoku aż 
do Krzeszowa) odbyło się ponad 

60 wydarzeń społeczno-kultural-
nych. Na uroczystość zakończe-
nia do kościoła NMP w Hradec 
Kralove przyjechało wielu zna-
komitych gości z Polski i czech, 
między innymi: roman szełemej 
– prezydent Wałbrzycha, Henryk 
Gołębiewski – poseł na sejm rP, 
rudolf Žaček – rektor Uniwersy-
tetu Śląskiego w opavie, leszek 
stróżyk – przewodniczący rady 
Miejskiej Bielawy, Henryk Koch – 
prezes civitas christiana na Dol-

nym Śląsku oraz wielu innych. 
Uroczystość odbyła się w koście-
le Najświętszej Marii Panny. Mszy 
świętej przewodniczyli mons. Jo-
sef socha – Wikariusz Generalny 
diecezji Hradec Kralove oraz ks. 
Marek Zołoteńki z Wałbrzycha. 

W czasie uroczystości uczest-
nicy wysłuchali koncertu zespo-
łu “stěnavan” z Broumova, który 
obchodzi jubileusz 40-lecia pra-
cy artystycznej. 

Przewodniczący Komitetu or-

ganizacyjnego Polsko-czeskich 
Dni Kultury chrześcijańskiej Ju-
lian Golak wręczył podziękowa-
nia kierownikowi chóru. Wśród 
oryginalnych upominków zna-
lazły się także obrazy wykonane 
na ostatnim polsko-czeskim ple-
nerze artystycznym w Walimiu. 
Uroczystość zakończyła wspólna 
agapa w Novym adalbertinum 
na kralovohradeckim rynku.  

Broumov. W ramach XXii Polsko-czeskich Dni kultury chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” odbyły się obchody Święta Państwowego svatováclavskie slavnosti
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Mieroszowska parafia pw. św. Michała archanioła stała się gospodarzem pople-
nerowej wystawy Międzynarodowego Pleneru artystycznego Polsko - czeskich 
Dni kultury chrześcijańskiej. artyści – autorzy prezentowanych prac, na pierwszym 
planie Jerzy Mach z Wałbrzycha, z prawej komisarz wystawy Henryk Hnatiuk 

Radwanice. iii Środkowoeuropejski Dialog narodów w tym roku został 
zorganizowany w Radwanicach i przypomniał m.in. tradycje górnicze na 
pograniczu polsko-czeskim w starkovie i w nowej Rudzie
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POLSKO-CZESKA rOBOCZA KONFErENCJA W HrAdEC KrALOVE 
(Red.) W pięknych pomiesz-

czeniach Novego adalbertinum 
w Hradec Kralove 22 październi-
ka 2011 roku odbyła się robocza 
konferencja na temat wspólnych 
przedsięwzięć społeczno-kultu-
ralnych oraz edukacyjnych na 
pograniczu. 

W konferencji udział wzięli: 
rudolf Žaček – rektor Uniwersy-
tetu Śląskiego w opavie, prze-
wodniczący konferencji rektorów 
wyższych uczelni Śląska, roman 
szełemej – prezydent Wałbrzy-
cha, Henryk Gołębiewski – poseł 
na sejm rP, prof. andrzej Juch-
nowski – dziekan wydziału nauk 

społecznych Uniwersytetu Wro-
cławskiego, prof. irena Korbela-
řova z Uniwersytetu w opavie, dr 
ryszard Gładkiewicz – przewod-
niczący ośrodka Współpracy Pol-
sko-czesko-słowackiej z Wrocła-
wia oraz kilka innych osobistości 
zainteresowanych przyszłością 
współpracy społeczno-kultural-
nej, ale przede wszystkim edu-
kacyjnej. Konferencję prowadził 
Julian Golak – radny sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego i 
Przewodniczący Komitetu orga-
nizacyjnego Polsko-czeskich Dni 
Kultury chrześcijańskiej “Bądźmy 
rodziną”. 

spotkanie przyniosło ustale-
nie kilku propozycji poszerzenia 
współpracy na pograniczu w 
tym: organizacji Uroczystej inau-
guracji Polsko-czeskiego roku 
Kulturalnego 2012. W przyszłym 
roku uroczystość ta odbędzie się 
w końcu lutego lub na początku 
marca w salach Zamku Książ. 

W drugim kwartale 2012 
roku zostanie podjęta próba 
utworzenia nowego kierunku 
nauczania w jednej z wałbrzy-
skich szkół wyższych. Będzie to 
kierunek związany z rozwojem 
polsko-czeskich stosunków kul-
turalno-oświatowych i gospo-

darczych. 
W kwietniu 2012 roku zosta-

nie zorganizowana konferencja 
rektorów szkół wyższych Śląska 
na terenie aglomeracji wałbrzy-
skiej. Uczestnicy konferencji 
podkreślili potrzebę regularnych 
spotkań w celu skonkretyzowa-
nia różnorodnych propozycji 
zorganizowania kolejnych wy-
darzeń społeczno-kulturalnych 
i edukacyjnych na pograniczu 
polsko-czeskim. Prezydent Wał-
brzycha zadeklarował między 
innymi pełną pomoc prawną i 
organizacyjną ze strony Urzędu 
Miasta. 

SPrAWOZdANIE Z XXII POLSKO-CZESKICH 
dNI KULTUry CHrZEŚCIJAńSKIEJ 
“Bądźmy rOdZINą” 

XXii Polsko-czeskie Dni Kul-
tury chrześcijańskiej “Bądźmy 
rodziną” trwały w dniach 15 Viii 
– 30 X 2011 r. odbywały się w 18 
miejscowościach po polskiej 
stronie (Bielawa, Boguszów-Gor-
ce, Duszniki, Kłodzko, Kudowa 
Zdrój, Krzeszów, Mieroszów, 
Nowa ruda, Pieszyce, soko-
łowsko, satry lesieniec, Walim, 
rzeczka, Świdnica, Wałbrzych, 
Wrocław, Ząbkowice, Złoty stok) 
i w 7 w czechach (Broumov, 
Dvur Kralove, Javornik, Mezime-
sti, Neratov, Police n. Metuji, ra-
dvanice) 

Uroczysta inauguracja Dni 
z udziałem Bp. ignacego Deca 
i Konsula Honorowego repu-
bliki czeskiej miała miejsce 15 
iX w Wałbrzychu, a zakończenie 
22 X w Hradec Kralove. oby-
dwa miasta świętowały XX-lecie 
współpracy partnerskiej.

ogółem odbyło się 60 im-
prez. otwarto 14 wystaw malar-
stwa i fotografii, którym towa-
rzyszyły spotkania z artystami 
działającymi na pograniczu 
polsko-czeskim. Tegoroczny 
międzynarodowy Plener arty-
styczny odbywał się w Walimiu 
i rzeczce, a wystawy poplene-
rowe zorganizowano w Bogu-
szowie Gorcach i Mieroszowie. 
Zorganizowano 17 koncertów, 
w tym Przegląd chórów Pogra-

nicza w Pieszycach z warsztata-
mi dla chórzystów 16 X 2011 r. 
W koncertach wzięli udział mu-
zycy z Filharmonii Wałbrzyskiej 
i Filharmonii Hradec Kralove oraz 
wybitni polscy i czescy organiści 
grający podczas orlicko-Kłodz-
kiego Festiwalu organowego, 
który odbywał się w 17 miejsco-
wościach w czechach i Polsce, 
a jest nieodłącznie związany 
z Polsko-czeskimi Dniami Kultu-
ry chrześcijańskiej. 

Dniom jak co roku towarzy-
szyły konkursy dla dzieci i mło-
dzieży “co wiesz o pograniczu 
polsko-czeskim?”, którego finał 
odbył się w Červenym Kostel-
cu 19 X, a eliminacje w Nowej 
rudzie. „Konkurs wiedzy o Pol-
sce i czechach” organizowany 
przez Bibliotekę w Ząbkowicach 
Śląskich poświęcony był w tym 
roku Świętemu Wojciechowi, 
patronowi Polski i czech. od-
były się też eliminacje gminne 
w poszczególnych ośrodkach do 
Konkursu recytatorskiego Poezji 
religijnej w Nowej rudzie, Ząb-
kowicach Śląskich, Pieszycach, 
sokołowsku. 

Zorganizowano 7 polsko-
czeskich konferencji i sesji po-
pularno-naukowych: Konferen-
cja społeczno-religijny wymiar 
życia i posługi Bł. Ks. Gerharda 
Hirschfeldera w Kudowie Zdroju 

(23 iX), iV Forum Muzeów Do-
mowych w Kudowie Zdroju (24-
25 iX), „Kamienie milowe Nowej 
rudy” (15 iX) (z okazji Europej-
skich Dni Dziedzictwa), ojczyzna 
kiedy myślę ... w Świdnicy (20 X). 
„W XXX rocznicę Encykliki “labo-
rem Exercens” bł Jana Pawła ii 
w Wałbrzychu (9 iX), “czeska lite-
ratura historyczna na tle dziejów 
czech” Wrocław (29 iX).

Polacy i czesi spotykali się 
także podczas 6 zorganizowa-
nych imprez sportowych, No-
worudzkiej Jesieni Ekologicznej, 
Polsko-czeskiej spartakiady 
osób Niepełnosprawnych. Uro-
czystości religijnych w Złotym 
stoku, starym lesieńcu. 

organizatorzy Dni od wielu 
lat wspierali działania na rzecz 
beatyfikacji bł. Ks. Gerharda Hir-
schfeldera uważanego za patro-
na pojednania trzech narodów, 
włączyli się więc w organizację 
pierwszej pielgrzymki Jego 
szlakiem na trasie Kłodzko – By-
strzyca Kłodzka – Kudowa Zdrój 
– czermna. W ramach Dni przy-
gotowany też został spektakl 
“Godność i cierpienie”, który zre-
alizował z więźniami z Zakładu 
Karnego w Kłodzku leszek czar-
nota. Do programu Dni włączo-
no także “Środkowoeuropejski 
dialog narodów w radvanicach, 
obchody XXX-lecia działalności 

Towarzystwa Miłośników Dusz-
nik Zdroju, odsłonięcie pomni-
ka upamiętniającego spotkania 
kurierów solidarności Polsko-
czesko-słowackiej w Javorniku 
w republice czeskiej. 

Jak co roku w organizację 
imprezy włączyły się różne pod-
mioty: biblioteki, centra kultury 
i sportu, towarzystwa i stowarzy-
szenia działające na pograniczu, 
parafie, szkoły, organizacje po-
zarządowe oraz władze gmin-
ne, w tym między innymi To-
warzystwo Miłośników Dusznik 
Zdroju, Towarzystwo Przyjaciół 
Bielawy, stowarzyszenie Komi-
tet obywatelski Ziemi Kłodzkiej, 
Polsko-czeski Klub artystyczny 
art studio, szkoła artystyczna 
w Broumovie, stowarzyszenie 
solidarność Polsko-czesko-sło-
wacka, instytut Jana Pawła ii, 
stowarzyszenie civitas christia-
na, PTTK Ząbkowice, Klub Nera-
towskich aniołów, Fundacja od-
nowy Ziemi Noworudzkiej, szko-
ły w Nowej rudzie, sokołowsku, 
Červenym Kostelcu, Broumovie, 
Ząbkowicach Śląskich. 

Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego

Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej

Julian Golak
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Prof. dr hab. inż. arch. 

Jacek Suchodolski 
absolwent ii liceum 

ogólnokształcącego w Wał-
brzychu oraz Wydziału archi-
tektury Politechniki Wrocław-
skiej. starszy asystent Zakładu 
architektury Budowli Przemy-
słowych instytutu architektu-
ry i Urbanistyki Politechniki 
Wrocławskiej. staż projek-
towy w cancila architecture 
w Palermo na sycylii w 1979 
roku. obrona pracy doktor-
skiej „Ewolucja łuku we współ-
czesnych rozwiązaniach archi-
tektonicznych” w 1985 roku, 
Praca habilitacyjna „regiona-
lizm w kształtowaniu formy 
architektury współczesnej na 
obszarze sudetów”. od 2005 
roku profesor nadzwyczaj-
ny Politechniki Wrocławskiej 
i dyrektor instytutu architek-
tury i Urbanistyki Politechniki 
Wrocławskiej. od 2000 roku 
członek sekcji architektury 
i Urbanistyki Komitetu archi-
tektury i Urbanistyki PaN.

Dorobek naukowy 77 prac 
(w tym publikacje w czasopi-
smach regionalnych). „archi-
tektura na obszarze sudetów 
– sudety Środkowe, Wschod-
nie i Przedgórze sudeckie”, 
opracowana wraz z E. Trocką-
leszczyńską i T. Biesiekierskim 
(1999 r.), wyróżniona Piórem 
Fredry na Wrocławskich Pro-
mocjach Dobrych Książek. 
„architektura schronisk gór-
skich w sudetach” (2005 r.) 
uzyskała wyróżnienie na Xii 
WTKN (2006 r.). album-folder 
architektura regionalna po-
granicza kłodzko-orlickiego 
(2005 r.). Monografia „regio-
nalna architektura zajazdów 
i schronisk na ziemi wałbrzy-
skiej” (2011 r.). 

Jacek Suchodolski

LASóWKA (KAISErSWALdE)*

Dolina Dzikiej orlicy granicz-
nej rzeki ziemi kłodzkiej i czech 
należy z pewnością do pięk-
niejszych w sudetach, dzięki 
tworzącym ją zielonym łąkom, 
ukwieconym latem w rejonie 
lasówki i Trčkova, Zelenki czy 
Bedřichovki, czy malowniczym 
przełomom w okolicy Poniato-
wa, Niemojowa, Neratova i Bar-
tošovic. istniejąca tu drewniana 
zabudowa o charakterystycznej 
regionalnej formie harmonijnie 
łączy się z otaczającym gór-
skim krajobrazem, wzbogacając 
go i uatrakcyjniając. lasówka 
należy do stosunkowo późno 
powstałych osad nad orlicą. 
charakteryzowała ją rozproszo-
na zabudowa z tendencją do 
kształtowania się układu wielo-
drożnicowego. Do połowy XVi 
wieku tereny te porastał gęsty 
las i tylko nieliczne miejsca były 
zasiedlone. Na terenie Niemojo-
wa (Marienthal) – wsi nad Dziką 
orlicą, w XVi wieku miał istnieć 
myśliwski zamek Worlitz, któ-
ry odwiedzali cesarze rudolf ii 
i Maksymilian ii. Tereny na po-
łudniowym brzegu orlicy nale-
żały do czeskich panów, którzy 
urządzając polowania często 
niszczyli cesarskie lasy po dru-
giej stronie rzeki. Po trwającym 
40 lat procesie sądowym mają-
cym rozstrzygnąć ten konflikt, 
sąd Ziemski w Pradze wydał po-
lubowny wyrok w 1586 roku, na 
mocy którego ustalono środek 
Dzikiej orlicy jako granicę mię-
dzy czechami a ziemią kłodzką. 
Przebiegała ona od lasówki aż 
do ujścia czerwonego Poto-
ku we wsi Graniczna, obecnie 
część wsi lesica. akcję osie-
dleńczą prowadził na tym ob-
szarze cesarski nadleśniczy le-
onard Veldhammer. Założył on 
w 1570 roku Niemojów, w któ-
rym zamieszkał na zamku Wor-
litz i w 1574 roku rudawę oraz 
także Mostowice, których po-
wstanie niektórzy uczeni datują 
później, bo na 1596 rok. Nazwa 
Mostowic (langenbrück) po-
chodzi od tego, iż teren tej wsi 
jest poprzecinany licznymi po-
tokami oraz grzęzawiskami, któ-

rych przekraczanie wymagało 
budowy przepustów i mostków 
oraz umacnianie dróg drewnia-
nymi balami. Wsie te mogły po-
wstać w celu ochrony kłodzkie-
go brzegu rzeki przed czyniący-
mi dużo szkód, wspomnianymi 
już wyprawami panów czeskich 
na dziką zwierzynę. Tak więc 
dolina Dzikiej orlicy była lepiej 
zagospodarowana w XVi wieku 
po stronie czeskiej, a najstarszą 
wsią, która tu powstała po stro-
nie kłodzkiej z początkiem tego 
stulecia był Poniatów (Peucker). 
ostatecznie granica między 
ziemią kłodzką a cesarstwem 
austriackim, w tym w dolinie 
Dzikiej orlicy, została ustalona 
przez Fryderyka ii w wyniku wo-
jen śląskich w XViii wieku. 

Huta szkła i Lasówka
Dzieje tej malowniczo po-

łożonej wsi w Górach Bystrzyc-
kich w dolinie Dzikiej orlicy,na 
stoku Kłobuka są nierozłącznie 
związane z hutnictwem szkła. 
Już w 1614 roku w sąsiedniej 
czeskiej Bedřichovce (Frie-
drichsdorf) Hans Friedrich, zało-
życiel hut w szklarskiej Porębie 
i Jugowie, uruchomił i tu hutę 
szkła, która uległa zniszczeniu 
podczas wojny trzydziestolet-
niej. Prawdopodobnie na tere-
nie dzisiejszej lasówki istniała 
już wtedy jakaś osada szklarzy 
(niektóre źródła mówią o końcu 
XVi wieku), która jak i inne miej-
scowości nad Dziką orlicą po 
jej prawej i lewej stronie, w cza-
sie wojny, została wyludniona 
i doprowadzona do upadku. 
Po zakończeniu wojny trzydzie-
stoletniej, w 1656 roku czeski 
mistrz szklarski z Bedřichovki 
adam Peterhansel założył hutę 
w lasach cesarskich i po uzyska-
niu prawa lokowania osad i hut 
w dolinie Dzikiej orlicy założył 
29 lipca 1662 roku lasówkę. 
Nazwa tej osady - Kaiserswalde 
(pol. cesarski las), nawiązuje do 
jej pochodzenia. adam Peter-
hansel zawarł umowę z nadre-
gentem hrabstwa kłodzkiego 
Edmundem von Götzen i pła-
cąc 50 talarów czynszu rocznie 

otrzymał m.innymi teren pod 
budowę huty oraz budynków 
mieszkalnych dla siebie i pra-
cowników huty, pół skrzyni 
czystego szkła lustrzanego i pół 
skrzyni szkła o mniejszej prze-
źroczystości, miał także prawo 
do sprowadzenia potrzebnych 
rzemieślników oraz sprawowa-
nia władzy sądowniczej nad 
mieszkańcami osady,mógł wa-
rzyć piwo i produkować wino, 
zbudować młyn i założyć staw, 
urządzać polowania, a przede 
wszystkim otrzymał zapewnie-
nie, że jest wolnym człowiekiem 
tak jak jego potomkowie. Tak 
więc huta szkła i wolne dobra 
sędziowskie lasówka rozwi-
jały się dobrze i w 1693 roku, 
gdy umarł jej założyciel, huta 
należała do większych i znacz-
niejszych w regionie. Po ojcu 
przejął hutę i wolne sędziostwo 
jego syn Johan Franz Ferdinand, 
który w roku 1710 uzyskał herb 
i klejnot i został przyjęty do cze-
skiego stanu rycerskiego, uzy-
skując nazwisko „von retzburg”. 
Z kolei cały majątek po swym 
ojcu i dziadku przejął Franz 
anthon. W 1728 roku sprzedał 
go hrabiance Marii cäcili von 
Wallis. W posiadaniu tej rodziny 
przetrwał do roku 1782, gdy ste-
phen olivier von Wallis sprzedał 
go hrabiom von schlabrendorf. 
Zachował się dokument z 1743 
roku, z którego wynika, że w la-
sówce mieszkało 13 chałupni-
ków, 2 kmieci, 8 zagrodników, 
1 kowal, 1 młynarz, 1 karczmarz 
i 3 szklarzy. W majątku były 3 
krowy i 3 kozy.Poddani mieli 
13 krów i 3 kozy. oprócz huty 
był tu folwark i młyn wodny. 
W kolejnych latach lasówka 
wraz z hutą zmieniała właścicie-
li, aż w 1801 roku całość prze-
szła w ręce dotychczasowego 
dzierżawcy Johana christofa 
rohrbacha, który w roku 1812 
gruntownie ją przebudował. Po 
jego śmierci majątek przejęła 
jego małżonka,, która wyszła 
powtórnie za mąż za fabrykanta 
szkła augusta Hatschera, który 
w 1835 roku kupił hutę. istniały 
we wsi wtedy 42 budynki, młyn 

* artykuł powstał w związku z obchodami 350-lecia powstania  lasówki , oraz 100-lecia budowy   kościoła, przypa-
dającymi w 2012 roku 
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wodny i wapiennik.Huta zatrud-
niała 14 pracowników. Po kolej-
nych zmianach właścicieli hutę 
wraz z lasówką od roku 1853 
przejęła rodzina von Pangratz, 
w rękach której pozostała poza 
krótkim epizodem lat 1854-55, 
do roku 1945.

Huta szkła w lasówce w 1906 roku. ze 
zbiorów Muzeum ziemi kłodzkiej.

Huta szkła w lasówce w roku 1906. ze 
zbiorów Muzeum ziemi kłodzkiej.

Założenie lasówki związane 
było od początku z powstaniem 
huty szkła, a nie z produkcją 
rolniczą, co w dużej mierze 
uwarunkowane było jej poło-
żeniem w terenie górzystym na 
wysokości 680 – 730 m n.p.m, 
glebami o niskiej jakości, krót-
kim okresem wegetacji i niską 
średnią temperaturą oraz roz-
ległymi terenami leśnymi świer-
kowo – bukowymi. Jedynie 
udaną była hodowla bydła na 
rozległych łąkach otaczających 
miejscowość. Z drugiej strony 
nieopłacalność produkcji rolni-
czej, uprawy zbóż, 

Wnętrze huty szkła w lasówce w 1906 
roku. ze zbiorów Muzeum ziemi 
kłodzkiej
ziemniaków, drzew owocowych 
i warzyw, natura powetowała 

założycielom huty krystaliczną 
czystością potoków, nieprze-
branymi zasobami leśnymi, zło-
żem piasków kwarcowych oraz 
przygranicznym położeniem 
z czechami, co miało duże zna-
czenie dla rozwoju przemysłu 
szklarskiego, gdyż umożliwiało 
ścisłą współpracę. Mieszkający 
tu ludzie znajdowali zatrud-
nienie poza hutą jako mala-
rze szkła, grawerzy, a przede 
wszystkim szlifierze, którzy 
w swych małych drewnianych 
domkach poddawali obróbce 
dostarczone z huty szkło. inni 
pracowali jako drwale w lasach, 
przy wywózce drewna, trans-
porcie piasku, zbiorach runa le-
śnego czy w swych warsztatach 
zajmowali się tkactwem cha-
łupniczym. W centrum lasówki 
usytuowany był także folwark 
z siedzibą szlachecką (1753 rok). 
Zlokalizowany był na południe 
od huty przy drodze wiejskiej. 
Gdy król Prus Fryderyk ii w wy-
niku zwycięskich wojen przejął 
Śląsk i w tym również hrabstwo 
kłodzkie, wydano zarządzenie 
zakazu importu szkła, głównie 
z czech, aby chronić i wzmoc-
nić własny przemysł szkła. 
Mimo istnienia na obszarze 
ziemi kłodzkiej dwóch ośrod-
ków produkcji szkła, najwięk-
szego z hutami w strachocinie, 
Wilkanowie, szklarce, szklarni, 
różance, Długopolu Górnym, 
Poniatowie, Piaskowicach, la-
sówce i spalonej oraz drugiego 
z hutami w Jugowie i Woliborzu, 
produkcja szkła była niewystar-
czająca. Fryderyk ii postanowił 
o założeniu nowej dużej huty 
w Batorowie (Friedrichsgrund)
koło szczytnej, a zadanie budo-
wy powierzył ignatzowi rohrba-
chowi, przedstawicielowi znanej 
rodziny szklarzy, który był dzier-
żawcą huty w lasówce od 1768 
roku. Huta w Batorowie produ-
kowała barwione, grawerowa-
ne i złocone szkło kryształowe. 
W pierwszej połowie XiX wieku 
obok huty „Józefina” w szklar-
skiej Porębie była największą 
na Śląsku, a jej wyroby cieszyły 
się powodzeniem na rynkach 
europejskich. Po śmierci ignatza 
rohrbacha w 1792 roku zakład 
w lasówce przejął jego brat 
christof. Po przebudowie huty 
w 1812 roku osiem lat później 
huta zatrudniała 34 mężczyzn i 3 
kobiety, a w szlifierni pracowało 
5 mężczyzn i 2 kobiety. W roku 
1840 sprowadzeni z czech fa-
chowcy zmodernizowali piec 

do wytopu szkła, a w 1870 roku 
wybudowano następny, za-
opatrując go w komin. oddział 
huty produkujący szkło płaskie 
(tafle szklane) oddzielony od 
produkcji szkła naczyniowego 
został w 1880 roku wyburzony. 
lecz już w 1882 roku oba piece 
były czynne i drugi duży komin 
fabryczny również stał na swym 
miejscu. W okresie tym w skład 
zespołu fabrycznego wchodziło 
6 budynków i jeden administra-
cyjny. Niestety w 1894 roku starą 
hutę strawił pożar, lecz w ciągu 
roku postawiono nowy zakład. 
Pierwsza szlifiernia znajdowała 
się w lasówce powyżej dworu, 
lecz następnie została przenie-
siona w miejsce dawnej huty 
szkła ciągnionego i posiadała 
napęd parowy.Poza hutą miesz-
kańcy terenów położonych nad 
górną orlicą byli zatrudnieni 
także w  fabryce zapałek. Z koń-
cem lat 30-tych XiX stulecia 
przemysł zapałczany zaczął się 
dobrze rozwijać w tym rejonie. 
W roku 1845 Ferdynand Wenzel 
z Poręby założył fabrykę zapa-
łek w lasówce, która już w 1869 
roku zatrudniała 19 mężczyzn 
i 22 kobiety.Zakład się rozrastał 
oferując również pracę chałup-
nikom, którzy wytwarzali za-
pałki pokryte białym fosforem. 
Produkcja drewnianych pude-
łek na zapałki została rozwinięta 
w lasówce, co stworzyło nowe 
miejsca pracy zwłaszcza w okre-
sie zimowym. Po pewnym cza-
sie produkcja opakowań do 
zapałek została wyparta przez 
opakowania dla przemysłu me-
dycznego. Produkowano i inne 
opakowania dla przyborów do 
czyszczenia butów, smarów 
i tłuszczy oraz oświetlenia noc-
nego. W sąsiedniej miejscowo-
ści Piaskowice (Friedrichsgrund) 
należącej do lasówki, bracia 
ludwig i oskar Holup założyli 
w 1906 roku w miejscu fabryki 
papieru fabrykę sztucznej bi-
żuterii (simili – Edelsteinfabrik). 
Warunki pracy w nowej fabryce 
były lepsze od tych, które mieli 
wytwarzający zapałki w swych 
niewielkich ciasnych i pozba-
wionych dobrego doświetlenia 
domostwach. Ze względu na 
górskie położenie lasówki, pro-
blemem był dojazd do szkoły 
dla dzieci tam zamieszkałych, 
zwłaszcza zimą. Mieściła się ona 
od 1780 roku w oddalonych 
o kilka kilometrów Mostowi-
cach.Dzieci z zamożniejszych 
rodzin mieszkały w Mostowi-

cach u  znajomych w okresie 
zimowym lub uczęszczały do 
szkoły w czechach w sąsied-
niej miejscowości Friedrich-
swald. Dopiero od roku 1850 
otwarto w lasówce tak zwaną 
zimową szkołę w pomieszcze-
niu do tego zaadaptowanym, 
która działała od października 
do końca kwietnia. stan ten 
utrzymywał się przez 13 lat, 
gdy udało się ze środków pań-
stwowych zakupić teren pod 
budowę nowej szkoły. Uroczy-
ste otwarcie szkoły w lasówce 
nastąpiło 14 października 1864 
roku, a liczba uczniów wynosiła 
65. rosnąca liczba uczniów (116 
na przełomie XX i XXi wieku) 
spowodowała konieczność bu-
dowy większej szkoły mającej 
trzy klasy oraz mieszkania dla 
nauczycieli. i tak na przełomie 
lat 1898/99 oddano do użytku 
nowy obiekt, w którym było 
również mieszkanie dla dru-
giego nauczyciela. Pierwszymi 
nauczycielami byli adalbert se-
ipelt i Hermann Karger

Pocztówka przedstawiająca znane 
obiekty w lasówce ; willę rodziny 
Pangratz, zajazd Maxa Madera, budynki 
szkół, sklep drogeryjny Wagnera oraz 
w centralnym miejscu hutę szkła 
kryształowego. 1908 rok. ze zbiorów 
Muzeum w Wałbrzychu.

Kościół
Po założeniu lasówki po-

wstała konieczność zapewnie-
nia jej mieszkańcom posługi 
pasterskiej. Początkowo lasów-
ka należała do parafii w Wójto-
wicach koło Bystrzycy Kłodzkiej. 
Następnie, co nie ma potwier-
dzenia w dokumentach, właści-
ciel lasówki Johan Franz Ferdi-
nand Peterhansel von retzburg, 
podobno otrzymał zezwolenie 
na założenie domowej kaplicy 
i sprowadzenie duchownego.

od roku 1700 lasówka na-
leżała do parafii w Kronstadt 
(orlickié Záhořy).Po zajęciu Ślą-
ska przez Prusy, król Fryderyk ii 
zakazał mieszkańcom przygra-
nicznych terenów korzystania 
z kościołów położonych po dru-
giej stronie granicy. Utrudniało 
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to bardzo katolikom z miejsco-
wości położonych nad górną 
orlicą uczestnictwo w mszach  
świętych, a jedynym wyjściem 
było założenie nowej parafii. Po-
nieważ wiązało się to ze znacz-
nymi kosztami, które były za 
wysokie dla ubogich górskich 
miejscowości, król Fryderyk ii 
wydał zarządzenie w 1779 roku, 
aby miejscowości Mostowice, 
lasówka, Królewski las i założo-
ne w 1750 Piaskowice należały 
do jednej parafii w Mostowi-
cach. 

Mimo decyzji o budowie ko-
ścioła w lasówce, w 1780 roku 
nie doszło do jej zrealizowania. 
Zarząd dóbr szczerba kupił 
w Mostowicach parcelę budow-
laną i podarował ją tutejszej no-
wej gminie pod budowę kościo-
ła, plebani i szkoły. obiekty te 
powstały w latach 1781-1782.

Projekt budowy kościoła 
w lasówce nakreślony jesz-
cze w 1780 roku, zyskał realne 
kształty dopiero z początkiem 
XX wieku. Uprzemysłowienie wsi 
pociągało za sobą wzrost liczby 
mieszkańców i tak w 1789 roku 
wynosiła ona 188 osób, w 1804 
roku mieszkało tu już 290 osób, 
a spis z 1 grudnia 1910 roku po-
twierdził liczbę 659 mieszkań-
ców, z tego 650 katolików.

Władze kościelne i świec-
kie zdawały sobie sprawę z ko-
nieczności budowy kościoła 
w lasówce, lecz z drugiej strony 
szczupłość środków jakimi dys-
ponowała gmina utrudniała to 
przedsięwzięcie. Mimo dobrej 
woli darczyńców, którymi byli 
właścicielka tutejszych dóbr 
Elisabeth Pangratz oraz Franz 
Dörner, Wilhelmina Pangratz, 
Wilhelm rohrbach i inni miesz-
kańcy, to ich wkład finansowy 
i dary w postaci działek budow-
lanych, tylko w połowie pokry-
wały koszt budowy świątyni. 
Był on wysoki także ze względu 
na trudny transport materiałów 
budowlanych z terenów poło-
żonych niżej, przede wszystkim 
cegieł i wapna.

aby wzmóc i ująć w organi-
zacyjne ramy wysiłek budowy 
świątyni, w roku 1907 zawiąza-
ło się Katolickie Towarzystwo 
Budowy Kościoła w lasówce, 
liczące początkowo 272 osoby, 
w tym także członków z czeskiej 
strony orlicy z Zelenki, Bedři-
chovki i Tr čkova.

W wyniku prężnej działalno-
ści Towarzystwa napływało sze-
reg datków z najbliższych okolic 

jak i sąsiednich prowincji Prus, 
krajów europejskich, nawet zza 
oceanu, a darczyńcami były 
osoby najwyżej postawione w  
hierarchi społecznej jak i prości 
ludzie.

Potrzebne materiały budow-
lane (cegły, piaskowiec, wapno) 
były dostarczane po części za 
darmo lub po zaniżonych ce-
nach, a sąsiednie miejscowości 
użyczały często transportu za 
darmo.

 Plan budowy kościoła spo-
rządził murarz i cieśla z lewina 
Paul Blau, mający już doświad-
czenie w budowie tego rodzaju 
obiektów, gdyż jego autorstwa 
były kościoły w Zieleńcu i Ku-
dowie. Na lokalizację przezna-
czono parcelę we wsi naprze-
ciw huty i folwarku. Kościół ten 
pod wezwaniem św. antoniego 
należący do parafii w Mostowi-
cach, z wyraźnymi wpływami 
stylu romańskiego w swej for-
mie, został zaprojektowany jako 
jednonawowy o wymiarach 
nawy głównej 14x9,20m, orien-
towany z zamkniętym półkoli-
ście prezbiterium, z 30 metrową 
wieżą od zachodu na planie 
kwadratu. Prezbiterium uzyska-
ło sklepienie ceglane, a nawę 
główną przekryto cegłą ze zbro-
jeniem imitując sklepienie krzy-
żowo-żebrowe. ocynkowaną 
blachę na dachu położono na 
papie, która z kolei ułożona była 
na pełnym podkładzie z desek.

Jego murowana konstruk-
cja licowana kamieniem ze 
stromym dwuspadkowym da-
chem pokrytym blachą nad 
nawą główną i ostrosłupowym 
hełmem nad wieżą,tworzy-
ła zwartą, nieco surową bryłę 
świątyni zlokalizowanej w te-
renie górskim o ekstremalnych 
warunkach atmosferycznych. 
W południowej ścianie kościoła 
wmurowano pamiątkową płytę 
z betonu przedstawiającą żoł-
nierza na koniu, poświęconą 
poległym w czasie pierwszej 
wojny światowej, pochodzącym 
z lasówki i najbliższych okolic.

Początek prac budowla-
nych nastąpił 9 sierpnia 1910 
roku i do października wznie-
siono cokół budynku. Uroczy-
ste wmurowanie kamienia 
węgielnego miało miejsce 25 
maja 1911 roku podczas Świę-
ta Wniebowstąpienia. suche 
i upalne lato 1911 roku sprzyja-
ło budowie. Zawieszono dzwo-
ny na wieży i zamontowano 
krzyż, przesklepiono wnętrze 

świątyni i otynkowano oraz 
zrobiono okna. 

W roku 1912 trwały prace 
tynkarskie i stolarskie we wnę-
trzu, wykonano chór, wybudo-
wano schody, położono posadz-
kę oraz założono rynny na ze-
wnątrz i wykańczano elewację. 
W celu ochrony budowli przed 
wilgocią od strony północnej 
ułożono drenaż i odwodniono 
teren.

We wnętrzu, ołtarz główny 
jak i boczny oraz konfesjonał 
zostały podobnie jak i cała bryła 
utrzymane w romańskim sty-
lu. Prace malarskie przebiegały 
pod kierunkiem Georga reima-
na-landecka, a poszczególne 
obrazy tworzyli różni artyści. 
Proboszczem, który pierwszy 
objął parafię z kościołem w la-
sówce został carl Götz.

Uroczyste poświęcenie ko-
ścioła nastąpiło 17 września 
1912 roku i świątynia oraz gmi-
na zostały oddane pod opiekę 
św. antoniego.

kościół w lasówce na pierwszym planie, 
w tle góry orlickie i wieś Bedřichovka.
Fot.autor. 2011.

Lata międzywojenne
 W okresie międzywojennym 

w lasówce nadal działała huta 
szkła kryształowego (Kristall – 
Hüttenwerke Pangratz & co Ka-
iserswalde, Krs. Habelschwerdt) 
produkując nowe jego odmia-
ny, wprowadzając na rynek eu-
ropejski i północno-amerykań-
ski szeroki asortyment wzorów 
szkła użytkowego, znajdującego 

licznych odbiorców.Następowa-
ła modernizacja i rozbudowa za-
kładu, m. innymi zamontowano 
elektryczne ogrzewanie pieców 
do wytopu szkła oraz zakupio-
no półautomatyczne urządze-
nia do produkcji tafli szklanych. 
Zwiększyła się liczba warszta-
tów szlifierskich i grawerskich, 
zatrudnienie dochodziło do 
liczby 85 osób. Huta wraz ze 
szlifiernią w lasówce stały się 
częścią kartelu przemysłowego 
razem z zakładami ze szczytnej, 
Batorowa, Dusznik Zdroju, Pola-
nicy Zdroju i stronia Śląskiego. 
rozwijał się przemysł drzew-
ny, produkowano pudełka dla 
przemysłu farmaceutycznego 
i zapałczanego. Na terenie wsi 
istniał tartak zlokalizowany na 
jej końcu, nad Dziką orlicą od 
strony wyjazdu na Zieleniec.

W 1936 roku lasówka liczy-
ła 750 mieszkańców, z których 
większość zatrudniona była 
w tradycyjnych dla tego regionu 
gałęziach wytwórczości. Pewna, 
niewielka część natomiast zna-
lazła swe miejsce w usługach 
związanych z turystyką i wypo-
czynkiem.

Już przed pierwszą wojną 
światową lasówka zaliczała się 
do miejscowości letniskowych 
na ziemi kłodzkiej, mimo swego 
przemysłowego charakteru.

Jak podają przewodniki z lat 
międzywojennych na terenie 
wsi istniały dwa zajazdy oferu-
jące turystom noclegi i wyży-
wienie. Pierwszy z nich to go-
spoda położona w pobliżu ko-
ścioła – Max Maders Gasthaus 
„Zur Glashütte” . Miała ona 7 
pokoi z 14 łóżkami. Posiadała 
także restaurację oraz schroni-
sko młodzieżowe i studenckie. 
Drugi to „stumpf Gasthaus’’ z 3 
pokojami i 7 łóżkami położony 
w północno-zachodniej części 
lasówki nad Mostowym Poto-
kiem. Gospoda ta dysponująca 

kościół w lasówce. Wmurowany kamień w elewację z nazwiskiem osoby, która 
podarowała budulec do wzniesienia świątyni (a ), żołnierz z okresu pierwszej wojny 
światowej na koniu (b), oraz wejście główne do kościoła (c). Fot. autor 2011.
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już 9 miejscami noclegowymi 
z końcem lat 30-tych, zmieniła 
nazwę na „Erlitztalbaude” , czyli 
schronisko w dolinie orlicy. 

schronisko erlitztalbaude w lasówce. 
lata międzywojenne. ze zbioru autora 

 Dawne schronisko erlitztalbaude 
w lasówce. Fot.autor. 2009

 
 Na terenie kolonii Królewski 

las w pobliżu leśniczówki, także 
istniało niewielkie schronisko 
myśliwskie „sandbaude”. Jego 
losy powojenne nie są znane.

 W okresie letnim spod 
dworca kolejowego w Bystrzycy 
Kłodzkiej kursowały do lasówki 
3 autobusy (das Postauto), co 
umożliwiało w miarę wygodne 
dotarcie turystom w ten rejon 
Gór Bystrzyckich i orlickich, 
a także przejście na czeską stro-
nę orlicy. W zimie kursy auto-
busów pocztowych docierały 
jedynie do Wójtowic – Młotów 
(Voigsdorf – Hammer), czyli 
miejscowości położonych niżej 
od lasówki.

Mimo peryferyjnego poło-
żenia lasówka miała agencję 
pocztową z rozmównicą tele-
foniczną mieszczącą się koło 
gospody Maxa Madera. Tam też 
znajdował się końcowy przysta-
nek autobusów pocztowych.

Zgłodniały przybysz mógł 
zaopatrzyć się w prowiant 
u rzeźników riesnera i Klennera 
i pieczywo w piekarni Dohnalka 
w pobliżu kościoła. Na miejscu 
znajdował się także fryzjer, kra-
wiec i szewc, a lekarz (stomato-
log) urzędował raz w tygodniu 
w sąsiednich Mostowicach. 
lekarz internista przyjmował 
w pobliskich czeskich orlickich 
Zahořach (Kronstadt), gdzie 
również można było w hotelu 
„adlergebirgshof „wziąść od-

świeżającą kąpiel.W lasów-
ce byli także przedstawiciele 
i innych rzemiosł, mianowicie 
stolarz, ślusarz, kowal oraz mły-
narz. 

swymi zabudowaniami la-
sówka łączyła się z Bedřicho-
vką (Friedrichswald), Třckovem 
(Trtschkadorf) i Zelenką (Grün-
born), po czeskiej stronie rzeki. 

centrum wsi stanowił ko-
ściół św. antoniego na Hutni-
czym Placu z sąsiednim zajaz-
dem Madera i pocztą oraz na-
przeciw zlokalizowaną hutą ze 
szlifiernią. Koło huty prowadziła 
droga do granicznego mostu 
o  konstrukcji stalowej na Dzi-
kiej orlicy, gdzie znajdowało 
się główne przejście graniczne. 
Poza nim było jeszcze kilka in-
nych mniejszych przejść przez 
orlicę w lasówce, które po woj-
nie zostały zniszczone. 

 W sumie istniało tu oko-
ło 130 budynków mieszkal-
nych, zlokalizowanych najczę-
ściej w pobliżu głównej drogi 
prowadzącej przez wieś oraz 
w sąsiedztwie rzeki. Większość 
z wymienionych budynków 
była niewielkimi, parterowymi 
domostwami z drewnianą, zrę-
bową konstrukcję ścian, czasa-
mi z zewnątrz oszalowanych 
pionowo ułożonymi deskami. 
część inwentarska budynku była 
wzniesiona z kamienia, a całość 
przekrywał stromy dwuspado-
wy lub mansardowy, pokryty 
gontem dach. część domów 
miała dachy kryte także blachą 
lub płytkami eternitu ułożony-
mi w karo, przybijanymi bez-
pośrednio do gontu. Wnętrze 
domu składało się z dwóch czę-
ści: mieszkalnej z izbą dzienną 
z dużym wielofunkcyjnym pie-
cem oraz niewielkim pokojem 
sypialnym i części inwentarskiej 
z kamienia z pomieszczeniami 
dla bydła i na paszę. obie te 
części były oddzielone od siebie 
korytarzem. Na poddaszu były 
pokoje i pomieszczenia na sia-
no. W budynkach, gdzie istniały 
wyżki (zwane także pięterkiem), 
urządzano pomieszczenia dla 
letników. 

 Po powiększeniu lasówki 
jeszcze w 1896 roku o kolonię 
Królewski las (Königswalde) 
położonej w pd.-wschodniej 
części wsi, rozproszony układ 
całości stał się jeszcze bardziej 
widoczny. istniejące tu dwie le-
śniczówki w Królewskim lesie 
razem z następną zlokalizowa-
ną stosunkowo niedaleko od 

kościoła w środkowej części wsi 
oraz jeszcze jedną po przeciw-
nej, północnej stronie lasówki, 
stanowiły oddalone od siebie 
o kilka kilometrów miejsca w tu-
tejszej zabudowie. 

 Z pewnością ważnym atry-
butem lasówki, jak to już wspo-
mniano, było i jest jej wyjątko-
wo malownicze położenie nad 
Dziką orlicą razem z sąsiednimi 
miejscowościami, tworzącymi 
jedyny w swym rodzaju obszar 
rozproszonej zabudowy, wśród 
sudeckich łąk i lasów. W okre-
sie międzywojennym lasówka 
dzięki budowie Drogi orlickiej 
(Hindenburgstrasse) w latach 
1931-32, o długości 8 km, a pro-
wadzącej od Przełęczy Polskie 
Wrota przez Zieleniec, aż do 
rozdroża pod Hutniczą Kopą, 
gdzie łączyła się z autostra-
dą sudecką, biegnącą właśnie 
przez lasówkę, uzyskała dobre 
połączenie z Dusznikami Zdrój 
i z Kudową-Zdrój. 

schronisko Hindenburgbaude w zie-
leńcu. ze zbiorów Muzeum ziemi 
kłodzkiej. 
schronisko Brandbaude we wsi spalo-
na. ze zbioru autora. lata międzywo-
jenne XX wieku.

 Po rozbudowie sąsiednie-
go Zieleńca o obiekty o funkcji 
turystycznej i wzniesieniu tam 
w 1928 roku schroniska Hin-
denburgbaude u podnóża or-
licy, organizowano zawody na 
nartach biegowych na trasie od 
wspomnianej sudeckiej budy 
przez lasówkę, Mostowice, aż 
do schroniska spalona (Brand-
baude).Trasa ta liczyła ponad 
15 kilometrów. informacją tury-
styczną służył zamieszkały w la-
sówce miejscowy nauczyciel.

 Do znanych osób urodzo-
nych w lasówce należy zali-
czyć; Hermanna Köhla, który 

po i wojnie światowej wraz z hr. 
von Hünefeldem i anglikiem 
Fitzmauricem dokonał przelotu 
jednosilnikowym samolotem 
nad atlantykiem oraz malarza 
na szkle Wilhelma rohrbacha, 
którego dzieła powstawały pod 
wpływem miejscowej twórczo-
ści ludowej. 

Panorama lasówki od strony 
drogi biegnącej w kierunku 
zieleńca i Bystrzycy kłodzkiej. lata 
międzywojenne XX wieku.Dziś widoczne 
na fotografii rozwidlenie dróg nie 
istnieje, zachował się jedynie budynek 
po lewej stronie drogi i na dalszym 
planie kościół. Reszta zabudowy 
najczęściej zanikła po 1945 roku lub 
uległa przeróbkom. Żródło

Po 1945 roku
rok 1945 był datą znamien-

ną dla całej niemalże ludzkości 
ze względu na zakończenie 
trwającego przeszło 5 lat kata-
klizmu dziejowego, jakim była 
druga wojna światowa. Wraz 
z zaprzestaniem działań wojen-
nych nastąpiły istotne zmiany 
dotyczące układu geopolitycz-
nego na kontynencie europej-
skim, co wiązało się z  przesu-
nięciami granic i przymusowy-
mi migracjami ludności.

Polska po utracie prawie 1/3 
swego przedwojennego teryto-
rium na rzecz sowietów, stano-
wiącego jej wschodnie rubieże, 
otrzymała jako swoistą rekom-
pensatę tereny położone na za-
chodzie. Granicznymi rzekami 
między Polską a Niemcami stały 
się Nysa Łużycka i odra.

Ziemia kłodzka jak i cały 
Dolny Śląsk, znalazła się w gra-
nicach państwa polskiego, 
a Dzika orlica stała się rzeką gra-
niczną między czechosłowacją 
a Polską.

ludność niemiecka opusz-
czała swe domy, a na ich miejsce 
przybywali osadnicy z różnych 
stron Polski, a w tym najwięcej 
z obszarów wschodnich rzecz-
pospolitej. W pierwszym okresie 
po zakończeniu wojny zasiedla-
nie ludnością polską terenów 
nad Dziką orlicą przebiegało 
stosunkowo sprawnie i wiele 
gospodarstw poniemieckich 
zostało zamieszkałych. Wów-
czas wytworzyły się między 
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przybyłymi osadnikami więzy 
wspólnotowe i dobrosąsiedzkie. 
okres ten trwał do początku lat 
50-tych, gdy nakazy przymuso-
wej kolektywizacji wsi – co dla 
wielu repatriantów ze wschodu 
jednoznacznie kojarzyło się z so-
wieckim modelem gospodarki, 
spotęgowały poczucie niepew-
ności, braku stabilizacji, a w kon-
sekwencji wyludnianie się tere-
nów nadgranicznych. Do tego 
dochodziła niewiara w trwałość 
powojennych granic, możliwość 
powrotu Niemców oraz ciężkie 
warunki bytowania w górskim 
regionie, brak możliwości szer-
szego rozwoju turystyki, również 
tej w powiązaniu z terenami 
położonymi za granicą. Wiele 
budynków opuszczonych po-
zostało pustych i ulegały degra-
dacji i ruinie, niektóre ładniejsze 
zostały rozebrane i przewiezione 
w inne rejony kraju. Te położo-
ne nad samą granicą, czyli tuż 
przy Dzikiej orlicy zostały zbu-
rzone w ramach oczyszczania 
pasu nadgranicznego, zgodnie 
z dyrektywami odgórnymi, co 
również uczyniono po drugiej 
stronie granicy w czechosłowa-
cji. W wyniku czego zniknęła zu-
pełnie zabudowa doliny Dzikiej 
orlicy, tak dawniej malowniczo 
rozrzucona wśród łąk i zadrze-
wień. 

różne gałęzie wytwór-
czości istniejące do 1945 roku 
w lasówce nie odrodziły się 
po wojnie, a największy zakład 
produkcyjny jakim była huta, 
został przyłączony w 1950 roku 
do huty w szczytnej i z końcem 
lat 50-tych całkowicie zlikwido-
wany. W 1952 roku zamknięto 
hutę, a następnie szlifiernię. Do 
dziś można jeszcze zobaczyć 
fundamenty po budynku huty 
i szlifierni naprzeciw kościoła, po 
drugiej stronie drogi, częściowo 
porosłe trawą oraz obok przebie-
gającą drogę do mostu na Dzi-
kiej orlicy, który niestety nadaje 
się do generalnego remontu lub 
do całkowitej wymiany na nowy.

lasówka. Most nad Dziką orlicą od 
strony nieistniejącej huty szkła.  
Fot. autor. 2010.

Znamiennym faktem jest, że 
zaraz po przejęciu huty w 1945 
roku przez polskie władze został 
sporządzony protokół, w któ-
rym zaznaczono, że tutejsze bu-
dynki magazynowe, jak i zabu-
dowania pobliskiego majątku 
były zapełnione półfabrykatami 
szklanymi, co pozwoliło na kilka 
lat powojennej produkcji.

inne budynki położone 
w pobliżu huty, tak jak szkoła 
i apteka przestały po 1953 roku 
istnieć. Przez pewien czas do 
początku lat 60-tych rolę szkoły 
pełnił budynek należący przed 
wojną do rodziny Pangratz (Vil-
la Pangratz), następnie szkoła 
mieściła się w późniejszym bu-
dynku schroniska „szarotka” . 
Po całkowitej likwidacji szkoły 
w lasówce w 1978 roku, wiele 
osób opuściło wieś przenosząc 
się do miasta. obecnie (2011) 
szacuje się, że z przedwojennej 
zabudowy wsi pozostało nie 
więcej niż około 30 % budyn-
ków. reszta to domy powstałe 
po 1945 roku, co łatwo odróżnić 
po ich przeważnie bezstylowej 
formy i użytych materiałach bu-
dowlanych.

lasówka. Widok na schronisko „szarotka 
„z obsadzonej charakterystycznie 
pochylonymi drzewami drogi. Fot. autor. 
2005.

lasówka. Widok na kościół i na 
nieistniejącą obecnie willę rodziny 
Pangratz (na drugim planie). 
Fot. autor. 2005

ostatnim proboszczem 
Niemcem w Mostowicach i la-
sówce był alfons scholz, który 
sprawował swą posługę do po-
łowy 1945 roku. Do 15 marca 
1985 roku kościoły w lasówce 
i w Mostowicach należały do 
parafii w Wójtowicach. Dekre-

tem kardynała Henryka Gul-
binowicza zostały przekazane 
pod opiekę duszpasterską oj-
ców Franciszkanów z Zieleńca. 

Kościół w lasówce przecho-
dził remonty. Między innymi 
w 1998 roku było malowane 
wnętrze, a w latach 2001 - 2002 
odnawiano ołtarze. W roku 2010 
wymieniono blaszane pokrycie 
dachu i wieży nad kościołem na 
nowe.

 Zlokalizowany koło kościoła 
zajazd Maxa Madera, początko-
wo był w rękach prywatnych, 
lecz od 1952 roku został przeję-
ty przez skarb państwa i został 
zburzony. rozebrano również 
w 2005 roku piętrowy budynek 
o konstrukcji drewnianej, tzw.” 
kolonii”, przed 1945 rokiem na-
leżący do właścicieli huty (Villa 
Pangratz). Podobny los spotkał 
także zabudowę w pobliskich 
Piaskowicach, Mostowicach, ru-
dawie, Poniatowie czy Niemojo-
wie i lesicy, gdzie znajdujące się 
w dobrym stanie budynki były 
dewastowane i traktowane jako 
swoiste składnice materiałów 
budowlanych. 

 Głównym źródłem utrzy-
mania ludności w lasówce, 
po wojnie była hodowla bydła 
oraz prace związane z gospo-
darką leśną. Nie założono tu 
spółdzielni Produkcyjnej, lecz 
korzystano z usług innych jed-
nostek uspołecznionych z po-
bliskich miejscowości.cały czas 
utrzymywała się tutaj tendencja 
spadkowa jeśli chodzi o liczbę 
ludności. W 1978 roku były tu 34 
gospodarstwa rolne, a z począt-
kiem lat 90-tych tylko około 10 
gospodarstw. obecnie (2011) 
zamieszkują lasówkę 104 oso-
by.

 Mimo, że po 1945 roku 
funkcja letniskowa w lasówce 
nie odrodziła się od razu z róż-
nych względów, to dopiero dru-
ga połowa lat 90-tych XX wie-
ku przyniosła w tej dziedzinie 
pewne ożywienie. Zastraszający 
ubytek przedwojennej substan-
cji budowlanej w krajobrazie la-
sówki powoli jest uzupełniany - 
przynajmniej w jakimś stopniu, 
przez nowo powstające budynki, 
głównie w okolicy Mostowego 
Potoku i zachodniej części wsi. 
Problemem pozostaje jednak 
forma i styl nowo wznoszonych 
budynków, często odbiegająca 
od miejscowych, regionalnych 
wzorców i nie różniąca się ni-
czym od domów budowanych 
w innych częściach Polski.

lasówka. agroturystyka „sudecka 
chata”. Fot.autor. 2007. 

lasówka. nowa zabudowa nad 
Mostowym Potokiem. na drugim planie 
budynki przedwojenne. Fot. autor. 2011.

Tak więc coraz mocniej do-
minująca w lasówce funkcja 
rekreacyjna – obecnie działają-
cych kilkanaście gospodarstw 
agroturystycznych, staje się 
podstawowym źródłem docho-
dów miejscowej ludności. Wie-
le wzniesionych tu budynków 
przez mieszkańców Bystrzycy 
Kłodzkiej, Kłodzka, a przede 
wszystkim Wrocławia czyni 
z lasówki modne i na ’’ nowo 
odkryte miejsce „o wybitnych 
walorach krajobrazowych i kli-
matycznych, dysponujące nie-
dawno przebudowaną, zmo-
dernizowaną drogą łączącą ją 
z atrakcyjnymi turystycznie rejo-
nami ziemi kłodzkiej i czech. Na 
podkreślenie zasługuje też fakt, 
że w lasówce i w jej okolicach 
istnieją bardzo dobre warunki 
do uprawiania narciarstwa bie-
gowego w zimie i turystyki ro-
werowej w lecie. Wytyczony tu 
szlak rowerowy wokół wzgórz 
Kłobuka i Biesieca o ponad 20 
km długości i gęsta sieć dróg 
leśnych pokrywająca okoliczne 
rozległe lasy są tego najlepszym 
dowodem.

Ważna jest każda nowa ini-
cjatywa wpływająca na pod-
niesienie atrakcyjności tutej-
szej oferty turystycznej, tak jak 
przykładowo odbywające się 
do niedawna w lipcu zawody 
spadochronowe, które groma-
dziły sporą grupę zainteresowa-
nych osób. Niestety zawody te 
podobnie jak i schronisko „sza-
rotka” zostały zlikwidowane, 
a dawny budynek schroniska 
stoi obecnie pusty i ulega stop-
niowej dekapitalizacji (2011). 
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Niewątpliwie szansą dla 
lasówki jest dalsze poszerza-
nie bazy turystycznej, a nie jej 
ubytek. Dlatego planowane m. 
innymi otwarcie granicznego 
przejścia turystycznego nad 
Dziką orlicą wraz z budową mo-
stu koło nieistniejącej huty do 
Bedřichovki, należy zaliczyć do 
udanych zamierzeń. inicjatywy 
w celu upamiętnienia daw-
nej huty w postaci ustawienia 
w miejscu jej istnienia pamiąt-
kowej tablicy, a może także 
niewielkiego pawilonu, służą 
z pewnością dobrze idei roz-
woju turystyki w tej tak pięknie 
położonej miejscowości. 

Rozległa panorama rozpościerająca się 
z lasówki na góry orlickie. Do 1945 roku 
łąki nad Dziką orlicą, po obu stronach 
granicy były pokryte zabudową, która 
stopniowo zniknęła po zakończeniu 
drugiej wojny światowej. Fot. autor 2010.

Widok z lasówki na czeską stronę. 
Widoczne zabudowania wsi 
 Bedřichovka na tle masywu gór 
orlickich. Fot.autor. 2010.
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Panorama pn.- zachodniej części 
lasówki w pobliżu Mostowego Potoku. 
Powstało tutaj wiele budynków 
letniskowych w latach 90-tych XX 
wieku i w początkach XXi stulecia. 
Fot. autor.2011

POdSUmOWANO mIędZyNArOdOWy 
rOK WOLONTArIUSZA NA dOLNym ŚLąSKU 
 

(Red.) 10-go grudnia 2011 
roku odbyła się we Wrocławiu, w 
wielkim studio Polskiego radia 
im. Jana Kaczmarka, wielka gala 
wolontariuszy Dolnego Śląska.  

Kilkudziesięciu społeczników 
zostało wyróżnionych statuetką 
pn. Dolnośląski Wolontariusz Po-
wiatowy. W czasie uroczystej gali 
zaprezentowano osiągnięcia wo-

lontariuszy oraz promowano bez-
interesowną pracę na rzecz ludzi 
będących w potrzebie. Podczas 
gali w wypełnionej przez młodzież 
sali odbyła się prezentacja wolon-

tariuszy oraz część artystyczna.  
Jednocześnie w tym samym czasie 
odbywały się warsztaty, w których 
wzięli udział wolontariusze z wielu 
miejscowości Dolnego Śląska. 

chciałbym podziękować za cenne informacje, dotyczące historii i dnia współczesnego lasówki, które 
mi przekazali ; Pani Kustosz Muzeum Ziemi Kłodzkiej  w Kłodzku mgr irena Klimaszewska, o. Francisz-
kanin rajmund Wacławczyk, Pan leszek Kocoń oraz inne osoby.
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OSTATNI LIST VACLAVA HAVLA, KTóry ZOSTAŁ OdCZyTANy POdCZAS PrOmOCJI JEGO 
KSIąŻKI PT. „SIŁA BEZSILNyCH I INNE ESEJE” WE WrOCŁAWIU W dNIU 15.12.2011 r.  

Drodzy Przyjaciele
Pozwólcie mi, żebym najpierw przeprosił Was za moją nieobecność, 

ale choroba uniemożliwia mi podróżowanie i bycie tu dziś z Wami. Dlate-
go chciałbym Was pozdrowić na odległość  i powiedzieć, że jestem wzru-
szony faktem wydania tej książki z okazji moich niedawnych urodzin. 
 Zawsze mnie zaskakuje, że po tylu latach moje eseje czy nawet prezydenckie 
przemówienia wciąż jeszcze budzą czyjeś zainteresowanie i zmusza mnie to 
do zastanowienia, skąd się to bierze. Dla mnie jako pisarza najmilsze byłoby  
stwierdzenie, iż dzieje się tak dlatego, że są one dobrze napisane. Gdyby 
natomiast chodziło o zainteresowanie minionym okresem, czasami dykta-
tury, komunistycznej czy postkomunizmu, byłoby to z pewnością działanie 
godne pochwały, ale chyba żaden wydawca nie podjąłby się tak ryzykow-
nego przedsięwzięcia.Obawiam się więc, że wytłumaczenie jest bardziej 
skomplikowane i mniej optymistyczne: niektóre cechy totalitaryzmu czy to-
talitarnego manieryzmu, jakim była czechosłowacka normalizacja, a także 
cechy postkomunizmu są wciąż obecne, aktualne, są ciągle z nami, a więc 
i w nas. Jeśli w latach dziewięćdziesiątych słyszeliśmy echa komunistyczne-
go totalitaryzmu w postaci postkomunizmu, to i dziś dobiegają tu do nas 
echa tych ech. I chociaż w nowych warunkach słychać je inaczej, to chyba 
nadal trzeba je wyłapywać, trzeba je sobie przypominać i zajmować się nimi. 
Dlatego pozwólcie mi podziękować wszystkim, którzy mają zasługi w wyda-
niu tej książki i którzy się do tego przyczynili. Będę z niecierpliwością czekał na 
wieści, czy tego jednak nie żałują.

Wasz Vaclav Havel

list  napisał Vaclav Havel w dn. 24 listopada 2011 roku z okazji wydania 
i promocji książki „siła bezsilnych i inne eseje”. Jest to najprawdopodob-
niej ostatni list jaki Vaclav Havel napisał do Polaków.

PrOmOCJA KSIąŻKI „SIŁA BEZSILNyCH I INNE ESEJE” 
BEZ OBECNOŚCI AUTOrA 

 
(red.) W dniu 15.12.2011 

roku we Wrocławiu w sali Kina 
Helios odbyła się promocja 
książki Vaclava Havla, którą  
wydano z okazji  75. rocznicy 
urodzin autora. Urodziny mi-
nęły kilka tygodni temu i ta 
książka była chyba najpiękniej-
szym prezentem jaki zrobiono 
autorowi. Książkę opracował 
i wyboru tekstów dokonał an-
drzej Jagodziński, który już od 
kilkunastu lat tłumaczy prawie 
wszystkie teksty Vaclava Havla. 
Uczestnicy promocji po cichu 
liczyli, że autor jednak dojedzie 
do Wrocławia, bowiem wszyscy 
znają wielką sympatię Vaclava 
Havla do przyjaciół z solidarno-
ści Polsko-czesko-słowackiej,  
z Dolnego Śląska i Wrocławia. 

Niestety przemawiający w cza-
sie promocji znani publicyści 
i tłumacze przez ponad pół-
torej godziny wspominali au-
tora pod jego nieobecność.  
Dyskusje panelową prowadził 
adam Michnik, który w bardzo 
ciekawy sposób opowiedział 
historię dojścia do władzy Vac-
lava Havla, (cyt.) „rzadkie są 
przypadki, żeby dramaturg, 
pisarz i eseista został prezy-
dentem  ważnego europejskie-
go kraju. Jeszcze rzadziej się 
zdarza, żeby był kryminalistą, 
prosto z więzienia poszedł do 
prezydenckiego pałacu i przy-
wiódł do władzy innych krymi-
nalistów (notabene, czas kiedy 
Polską  i czechosłowacją rządzili 
kryminaliści nie był najgorszy)”.   

W promocji uczestniczyło po-
nad 200 osób, wśród nich Jan 
sechter – ambasador republiki 
czeskiej w Polsce, Julian Golak – 
rzecznik Generalny solidarno-
ści Polsko-czesko-słowackiej, 
Petr Pospichal – przyjaciel Vac-
lava Havla, ryszard Gładkiewicz 
– Kierownik ośrodka Współpra-
cy Polsko-czesko-słowackiej 
na Uniwersytecie Wrocławskim, 
Jarosław Broda – Dyrektor Wy-
działu Kultury Urzędu Miejskie-
go we Wrocławiu. W dyskusji 
panelowej wypowiadali się an-
drzej Jagodziński – Dyrektor in-
stytutu Polskiego w Bratysławie, 
Jan stachowski – tłumacz litera-
tury czeskiej. ostatnią częścią 
spotkania była projekcja filmu 
pt. „obywatel Havel”.
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„mIŁOSZ POETyCKI I KOmIKSOWy”  
WySTAWA POKONKUrSOWA

1 – 29 grudnia, Wrocław

 

Przez cały grudzień w Galerii 
Dolnośląskiego centrum infor-
macji Kulturalnej (Wrocław, ry-
nek-ratusz 24) można oglądać 

najciekawsze komiksowe ujęcia 
sylwetki polskiego noblisty – cze-
sława Miłosza.

16 prac jest efektem ogól-
nopolskiego konkursu organizo-
wanego przez ośrodek Kultury 
i sztuki. Najlepsza, autorstwa 
romana Gajewskiego, znajdzie 
się na okładce grudniowego mie-
sięcznika „odra”. W Galerii DciK 
zobaczymy także inne rysunko-
we interpretacje dzieł i biografii 
autora Zniewolonego umysłu. 
Prezentowane prace są bardzo 
różnorodne – mówi adam Piwek, 

koordynator projektu. – część 
prac w dotyczy poszczególne eta-
py z życia noblisty, inne nawiązu-
ją do jego twórczości. Wykonane 
są różnymi technikami, czasami 
bardzo luźno związanymi z ko-
miksem. Termin wystawy nie jest 
przypadkowy. Początek grudnia 
to we Wrocławiu okres szczegól-
nie związany z książkami. W dniu 
wernisażu rozpoczynają się Wro-
cławskie Promocje Drobnych 
Książek. ich uczestników, wśród 
których są także osoby spoza re-
gionu, pragniemy zainteresować 

interdyscyplinarnymi efektami 
naszego projektu.  Konkurs i wy-
stawa są częścią projektu „Miłosz 
poetycki i komiksowy: odra pełna 
Miłosza” finansowanego ze środ-
ków samorządu Województwa 
Dolnośląskiego oraz Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go – Program MiŁosZ 2011 Pro-
mesa. 

Organizator: ośrodek Kultury 
i sztuki we Wrocławiu – instytucja 
Kultury samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 

mArEK TOrZEWSKI L’AmOrE
12 grudnia, Wrocław

Koncert promujący naj-
nowszą płytę tenora Marka To-
rzewskiego pt. „l’amore”, która 
zawiera największe, nieśmier-
telne jak ich temat przeboje ze 
słonecznej italii, śpiewane w Eu-
ropie i na świecie już od kilku-
dziesięciu lat. Torzewski ujmuje 
pięknie brzmiącym, ciepłym gło-
sem, swobodą i naturalnością, 

a śpiewane przez niego włoskie 
piosenki z płyty „l’amore” wpro-
wadzają w romantyczny nastrój. 
oto one, legendarne utwory 
Modunio, Fontany, romonio i in.: 
„Quando – Quando”, „lontanaza”, 
„Volare”, „che sara, sara”, „io Quo 
Non Vivi senza To”, „il Mondo”, 
„Musica”, „Tornero”, „Un Nuovo Ba-
cio” (Torzewski w duecie z córką 

agatą), „caruso” oraz „Zapomnij” 
(bonus) i „l.V.B” (bonus). Płyta 
„l”amore” z włoskimi szlagierami 
o miłości znakomicie pasuje do 
wizerunku, który tenor buduje 
od lat – i jako artysta, i jako za-
kochany od ponad 20 lat w żonie 
mąż oraz ojciec atrakcyjnej córki. 
Tak go chcą zresztą postrzegać 
słuchacze. 
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KOLędy ŚWIATA
26 grudnia, Pałac Wojanów

GALOWy WIECZór KABArETOWy – KABArET ANI mrU 
mrU, KABArET mŁOdyCH PANóW, KABArET SmILE

14 grudnia, Wrocław

IrENA UrBAńSKA & KLEZmErZy 
CHANUKE LEmPŁ – PIEŚNI Z OKAZJI ŚWIęTA CHANUKI

17 grudnia, Wrocław

Fundacja Doliny Pałaców i 
ogrodów Kotliny Jeleniogór-
skiej serdecznie zaprasza w drugi 
dzień świąt Bożego Narodzenia 
na wieczorny koncert pt. „Kolę-
dy Świata” oraz do zwiedzania 
pałacu. Wykonawcami koncertu 
będzie duet małżeński Dorota i 
andrzej Jankiewiczowie- śpiewa-
cy operowi z Wrocławia. Dorota 
Jankiewicz śpiewaczka obdarzo-
na wspaniałym sopranem lirycz-

nym oraz wyjątkową muzykal-
nością. Jest absolwentką dwóch 
Wydziałów akademii Muzycznej 
we Wrocławiu: Wokalno-aktor-
skiego oraz Pedagogiki Wokalnej. 
andrzej Jankiewicz śpiewak, tan-
cerz, choreograf, autor tekstów 
pieśni i tekstów satyrycznych. To 
śpiewacy wszechstronni , wyko-
nujący repertuar operowy, ope-
retkowy, musicalowy, pieśniarski 
i oratoryjny. Dzięki wysokiemu 

poziomowi artystycznemu oraz 
dobremu kontaktowi z publicz-
nością, występują w Polsce, w 
całej Europie, Usa i australii, wy-
konując ponad 100 koncertów 
rocznie. Wstęp na koncert oraz 
zwiedzanie bezpłatne. 

Organizator: Fundacja Doliny 
Pałaców i ogrodów Kotliny Je-
leniogórskiej, www.dolinapala-
cow.pl 

Polacy kochają dobry hu-
mor i piłkę nożną. Do tej pory 
jednak musieli wybierać mię-
dzy meczem, a występem ka-
baretowym, teraz pojawiło się 
połączenie tego co najlepsze 
w obu widowiskach. Piłkarska 
Gala Kabaretowa to gwiazdy 
najlepszego żartu w blisko trzy-
godzinnym programie, tema-
tycznie poruszającym się wo-

kół piłki nożnej. Do polskiej re-
prezentacji dowcipu powołano 
Kabaret ani Mru-Mru, Kabaret 
Młodych Panów oraz Kabaret 
smile. Ta najlepsza jedenastka 
(grająca jednak w dziesiątkę) 
nie pozwoli nikomu nawet na 
chwilę nudy, strzelając dosko-
nałymi pointami, dryblująca 
skeczami i przepuszczając bły-
skotliwe kontry humoru.

W programie nie zabraknie 
także silnego punktu przygoto-
wanego specjalnie dla kobiet, 
w którym nasi dzielni zawodni-
cy Piłkarskiej Gali Kabaretowej 
wcielą się w rolę kibiców śpie-
wających swoim partnerkom 
o wyzwaniu jakie przed nimi 
stoi. Gwarantujemy, że ten 
skecz urzeknie każdą, obecną 
na występie panią. 

Krakowska gwiazda muzyki 
żydowskiej, dysponująca pięk-
nym sopranem irena Urbańska, 
zaśpiewa w jidysz najpiękniej-
sze żydowskie pieśni chanu-
kowe, podczas grudniowego 
Koncertu Hawdalowego w 
synagodze. irena Urbańska to 
niezwykłe zjawisko wśród arty-
stów wykonujących muzykę ży-
dowską. od wielu lat zaprasza 
słuchaczy w Polsce i na świecie 
(koncertowała m.in. w izraelu, 

Usa, Francji, anglii) do muzycz-
nego celebrowania istotnych 
wydarzeń w żydowskim kalen-
darzu i żydowskiej kulturze, np. 
Purim, chanuki, szabatu, czy 
wesela żydowskiego. Uchodzi 
za niezwykle przenikliwą inter-
pretatorkę pieśni jidysz, które 
porywają słuchaczy. sprawiła, 
że przejmująca poezja Morde-
chaja Gebirtiga, zamordowa-
nego w gettcie krakowskim, 
przetrwała próbę czasu. Nadała 

jej nowy, niezwykły muzyczny 
wymiar. W repertuarze zespołu 
irena Urbańska & Klezmerzy są 
również melodie zaczerpnięte 
z ladino i instrumentalnej tra-
dycji klezmerskiej.

Organizator: Fundacja „Pro 
arTE” www.proarte.org.pl www.
simcha.art.pl, agencja art&Busi-
ness, ośrodek Kultury i sztuki we 
Wrocławiu 
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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.

KONCErT NOWOrOCZNy – W KrAINIE WALCA
6 stycznia, Wałbrzych

IV KArKONOSKI FESTIWAL ŚWIATŁA
12 – 15 stycznia, Jelenia Góra

Filharmonia sudecka za-
prasza na Koncert Noworoczny 
„W Krainie Walca” w wykonaniu 
orkiestry symfonicznej Filhar-
monii sudeckiej w Wałbrzychu, 
pod dyrygenturą Warcisława 
Kunca, z udziałem solistki Kariny 
skrzeszewskiej.

Walc był początkowo tań-
cem podmiejskim; tańczono go 
tylko w podrzędnych lokalach. 
Z przedmieść walc wkroczył do 
sal balowych i do salonów miesz-
czańskich, a nawet arystokracji. 
Popularność tego tańca wkrótce 
przerosła wszelkie oczekiwania. 

Wiele z nich doczekało się także 
wersji wokalnej, co będzie za-
prezentowane podczas Koncer-
tu Noworocznego. Ten najpo-
pularniejszy taniec towarzyski 
kojarzy się nieodłącznie z Kar-
nawałem, dlatego Filharmonia 
sudecka w ten sposób pragnie 
zaakcentować ten szczególny 
okres w kalendarzu i zaprosić 
słuchaczy do tańca.

W programie będziemy 
mogli wysłuchać takich utwo-
rów jak: Walc „Łyżwiarze” E. 
Waldteufela, aria z klejnotami 
z opery „Faust” ch. Gounoda, 

Walc z symfonii fantastycznej H. 
Berlioza, Walc kwiatów z suitu 
„Dziadek do orzechów” P. czaj-
kowskiego, la Valse M. ravela, 
Walc „odgłosy wiosny” J. straus-
sa, Walc caton z opery „casano-
wa” l. różyckiego, Walc Musetty 
z opery „cyganeria” G. Puccinie-
go, Walc Julii z opery „ romeo 
i Julia” ch. Gounoda. 

Organizator: Filharmonia su-
decka - instytucja Kultury samo-
rządu Województwa Dolnoślą-
skiego, http://www.filharmonia-
sudecka.pl/

Karkonoski Festiwal Światła 
nawiązuje do słynnego festiwa-
lu światła Fête des lumières we 
francuskim mieście lyon, który 
od lat jest miejscem, w którym 
technologia i nauka łączą się ze 
sztuką i edukacją. o wyborze 
miejsca Festiwalu w Polsce zade-
cydowały piękna sceneria oraz 
plenery regionu karkonoskiego. 

Podczas imprezy nie zabraknie 
licznych pokazów o tematyce za-
równo ekologicznej, jak i kultu-
rowej.  Ze względu na charakter 
festiwalu, wszystkie przedstawie-
nia rozpoczynać się będą wie-
czorem, aby w pełni można było 
podziwiać efektowne, świetlne 
atrakcje. organizatorzy w tym 
roku zamierzają rozszerzyć for-

mułę imprezy o udział w świetl-
nych projektach i prezentacjach 
studentów i specjalistów z uczel-
ni technicznych i artystycznych 
z Niemiec, Francji, Holandii 
i państw Grupy Wyszehradzkiej, 
dzięki czemu Festiwal nabierze 
międzynarodowego charakteru. 

Organizator: lBl s.c., www.lbl24.pl 

KrySTyNA PrOńKO KONCErT  
KOLęd I PIOSENEK ŚWIąTECZNyCH

7 stycznia, Wrocław

ośrodek Kultury i sztuki we 
Wrocławiu, zgodnie z wieloletnim 
zwyczajem, serdecznie zaprasza 
w pierwszą sobotę 2012 roku 
na KoNcErT KolĘD, do udziału 
w którym zaprosiliśmy tym razem 
Krystynę Prońko z Trio. 

Krystyna Prońko jest jedną 

z najważniejszych polskich arty-
stek muzyki rozrywkowej. od lat 
cieszy się szacunkiem i niezmien-
nym zainteresowaniem wśród 
melomanów w różnym wieku. 
Jej dorobek artystyczny i niezwy-
kła rzetelność wokalna stanowią 
swoistą gwarancję najwyższego 

poziomu wykonawczego tak nie-
zwykłych utworów, jakim są, bli-
skie sercu, kolędy i pastorałki. 

Organizator: ośrodek Kultury 
i sztuki we Wrocławiu – instytucja 
Kultury samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 
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DoDatek PRoekologiCzNy 

Oficynka POd RóŻĄ k OdzkĄ

OCZySZCZALNIA ŚCIEKóW W ŚCINAWCE
Na wody powierzchniowe 

i podziemne oddziałuje wiele 
rodzajów presji związanych 
z aktywnością ludzi. Do naj-
bardziej znaczących należy 
pobór wód, zarówno do celów 
bytowo-gospodarczych, jak 
i przemysłowych oraz odpro-
wadzanie wód zużytych, czyli 
ścieków. równie istotną presją, 
choć w ograniczonej skali, jest 
obszarowy spływ zanieczysz-
czonych wód opadowych.

W ramach Państwowe-
go Monitoringu Środowiska 
w 2007 roku przebadano 131 
jednolitych części wód rzek na 
467 wyznaczonych na obszarze 
województwa dolnośląskiego, 
a ich ocena nastąpi po zakoń-
czeniu cyklu monitoringu dia-
gnostycznego i przebadaniu 
wszystkich jednolitych części 
wód rzek. 

analiza zjawiska eutrofiza-
cji na terenie Dolnego Śląska 
w latach 2004-2007 wykazała 
w 59% ppk rzek występowa-
nie tego zjawiska. Wskaźnika-
mi, które w największej ilości 
punktów zadecydowały o wy-
stąpieniu zjawiska eutrofizacji 
były fosfor ogólny oraz azot 
Kjeldahla. Biorąc pod uwagę 
rodzaj typu abiotycznego jed-
nolitej części wód, na której 
zlokalizowany był dany punkt 
pomiarowy, stwierdzono, że 
najbardziej podatne na zjawi-
sko eutrofizacji są potoki wy-
żynne węglanowe z substra-
tem drobnoziarnistym na les-
sach i lessopodobnych, potoki 
nizinne lessowo-gliniaste oraz 
potoki organiczne, dla których 
zjawisko eutrofizacji wystą-
piło we wszystkich badanych 
punktach. Z kolei w wielkich 
rzekach nizinnych nie stwier-
dzono zjawiska eutrofizacji. 

Zlewnia rzeki Ścinawka

rzeka Ścinawka bierze po-
czątek na terenie Polski w Gó-
rach Wałbrzyskich, w okolicy 

wsi Kamionki. Poniżej Golińska 
rzeka wpływa na terytorium 
czech, które opuszcza powyżej 
Tłumaczowa. odtąd, aż do uj-
ścia do Nysy Kłodzkiej w 124,0 
km tej rzeki, jako jej lewobrzeż-
ny dopływ, przepływa przez 
terytorium Polski. sumaryczna 
długość odcinków rzeki znaj-
dujących się na terenie Polski 
wynosi 40,9 km (całkowita dłu-
gość to 62,0 km).

Zlewnia rzeki jest zróżnico-
wana. Początkowo Ścinawka 
zbiera wody z terenów gór-
skich i podgórskich zlokali-
zowanych w rejonie Gór Wał-
brzyskich i Kamiennych. W tej 
części zlewni zlokalizowane są 
m.in. miejscowości sokołow-
sko i Mieroszów. Po przepłynię-
ciu przez czechy, rzeka wpływa 
na tereny rolnicze położone 
w okolicach miejscowości Ści-
nawki, stając się jednocześnie 
odbiornikiem wód dopływów, 
pochodzących z rejonów tu-
rystyczno-wypoczynkowych, 
m.in. radkowa i Wambierzyc. 
Do Ścinawki uchodzą również 
cieki wodne z okolic Nowej 
rudy.

Jakość wody w rzece kon-
trolowana była w 2003 r. w 3 
przekrojach pomiarowo-kon-
trolnych:
-  poniżej Golińska, km 46,3 

(punkt graniczny),
- powyżej Tłumaczowa, km 

25,2 (punkt graniczny),
-  ujście do Nysy Kłodzkiej, km 

0,5.

Na terytorium Polski Ści-
nawka jest odbiornikiem ście-
ków z:
- mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków w so-
kołowsku (ilość odprowa-
dzanych ścieków – 1 130 
m3/d); oczyszczalnia jest 
przeciążona i przewidziana 
do likwidacji, w przyszłości 
ścieki kierowane będą do 

oczyszczalni w Golińsku,
- mechaniczno-biologicznej, 

z podwyższonym stopniem 
usuwania biogenów, oczysz-
czalni ścieków w Golińsku 
o przepustowości 950 m3/d 
(ilość odprowadzanych ście-
ków po oczyszczeniu biolo-
gicznym – 485 m3/d),

- grupowej, mechaniczno-bio-
logicznej, z podwyższonym 
stopniem usuwania bioge-
nów, oczyszczalni ścieków 
w Ścinawce Dolnej o prze-
pustowości 6000 m3/d (ilość 
odprowadzanych ścieków – 
4 900 m3/d).

Na terytorium Czech 
głównym źródłem 
zanieczyszczeń są ścieki 
z miasta Broumov.

W badanych przekrojach 
pomiarowo-kontrolnych, za-
równo w punktach granicz-
nych, jak i w przekroju ujścio-
wym, stwierdzono wody cha-
rakterystyczne dla iii klasy ja-
kości wód powierzchniowych. 
o klasyfikacji rzeki decydowały 
najczęściej związki biogenne 
(a w tej grupie wskaźników 
głównie fosforany, a także fos-
for ogólny, azotany i azotyny) 
oraz zanieczyszczenia bakte-
riologiczne.

Trendy zmian 
wybranych wskaźników 
zanieczyszczenia rzeki 
Ścinawki w przekroju 
poniżej Golińska, km 46,3 
w latach 1993-2003.

Przeanalizowane zostały 
również zmiany w wieloleciu 
charakterystycznych wskaźni-
ków zanieczyszczenia: BZT5, 
fosforanów i azotanów w prze-
krojach granicznych. W obu ba-
danych przekrojach obserwuje 
się obniżanie wartości charak-
terystycznych tych wskaźni-
ków w ostatnim dziesięciole-
ciu. ich wartości bezwzględne 

są nieznacznie wyższe w prze-
kroju powyżej Tłumaczowa, 
po wpłynięciu rzeki z czech 
na teren Polski. o ile wartości 
BZT5 i azotanów pozostają na 
względnie niskim poziomie, 
to stężenia fosforanów w obu 
punktach są wysokie – na po-
ziomie iV i V klasy jakości wód 
powierzchniowych.

Trendy zmian 
wybranych wskaźników 
zanieczyszczenia rzeki 
Ścinawki w przekroju 
powyżej Tłumaczowa, km 
25,2 w latach 1993-2003.

W związku z tym, że Ści-
nawka jest rzeką graniczną, 
prowadzona jest współpraca 
z czeskimi służbami ochrony 
środowiska z okręgu Hradec 
Kralove i liberec. Na spotka-
niach, które odbywają się je-
den raz w roku, poruszane są 
wszystkie zagadnienia zwią-
zane z ochroną środowiska. 
istnieje zintegrowany system 
powiadamiania na wypadek 
poważnych awarii – strony 
mają obowiązek wzajemnie 
powiadamiać się o wystąpie-
niu awarii mogących mieć 
wpływ na pogorszenie stanu 
środowiska.

Oczyszczalnia ścieków 
w Ścinawce dolnej – dobra 
czy zła inwestycja

Międzygminna oczyszczal-
nia Ścieków w Ścinawce Dolnej 
została oddana do eksploatacji 
10 lat temu. Trafiają do niej 
ścieki z miasta i gminy Nowa 
ruda oraz gminy radków. Jej 
wybudowanie kosztowało ok. 
27 mln zł. inwestycja była do-
towana, jednak w dużej mierze 
koszty budowy zostały podzie-
lone na 3 gminy. sukcesywnie 
podłączane są do niej kolejne 
miejscowości, w których roz-
budowywana jest sieć kanali-
zacyjna.
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– W skali roku przez naszą 
oczyszczalnie przepływa od. 1,7 
do 2,0 mln m 3 oecieków – wy-
licza Paweł Witkowski, kierow-
nik oczyszczalni. oczyszczalnia 
w Ścinawce Dolnej jest typem 
mechaniczno- biologicznym 
z chemicznym strącaniem 
fosforu. oczyszczanie mecha-
niczne polega na usunięciu ze 
ścieków ciał stałych i grubych 
zawiesin, natomiast celem 
biologicznego oczyszczania 
ścieków jest usunięcie z nich 
biologicznie rozkładalnych 
zanieczyszczeń. Parametry ja-
kie powinny spełniać ścieki są 
wyznaczane przez pozwolenie 
wodno-prawne. Zdaniem Wit-
kowskiego nie ma możliwości, 
aby doszło do takiego zdarze-
nia, gdy nieoczyszczone ścieki 
trafią do rzeki.

– Nigdy nie było takiej sytu-
acji. Proces jest stale kontrolo-
wany i monitorowany – uspo-
kaja Witkowski. Woda jest stale 
kontrolowana i analizowana.

– Działamy nie tylko na 
potrzeby oczyszczalni ścieków 
ale i wodociągów. robimy rów-
nież analizy fizyko-chemiczne 
i bakteriologiczne wody oraz 
badania fizyko-chemiczne od-
cieków dla klientów zewnętrz-
nych, np. współpracujemy z są-
siednimi wodociągami, osoba-
mi prowadzącymi działalność 
gospodarczą i klientami indy-
widualnymi  –  wyjaśnia sylwia 
radaczyńska, kierownik labo-
ratorium. – laboratorium od 
maja 2009 r. posiada certyfikat 

akredytacyjny wydany przez 
Polskie centrum akredytacji. 
W naszej pracy dążymy do cią-
głego doskonalenia poprzez 
wprowadzanie nowych metod 
badawczych, rozszerzanie za-
kresu akredytacji, np. w ubie-
głym roku rozszerzyliśmy za-
kres akredytacji o pobieranie 
próbek ścieków.

Przykłady inwestycji 
wodnych na terenie 
ukazywania się miesięcznika 
Ziemia Kłodzka

Zbiorniki wodne „Topola” 
i „Kozielno” na Nysie Kłodzkiej 

realizację obu zbiorników 
rozpoczęto w 1986 r. Po kata-
strofalnej powodzi 1997 r. stały 
się one elementami Narodo-
wego Programu odbudowy 
i Modernizacji jako prioryteto-
we zadania resortu środowiska 
w zakresie budowy zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego. 
razem ze zbiornikami Nysa 
i otmuchów tworzą zespół 
zbiorników wielozadaniowych 
wchodzących w skład systemu 
ochrony powodziowej doliny 
odry. 

ostatnim elementem ze-
społu będzie projektowany 
zbiornik “Kamieniec Ząbkowic-
ki”. Budowa zbiorników finan-
sowana była ze środków bu-
dżetu państwa, a po katastro-
falnej powodzi - ze środków 
pożyczki Banku rozwoju rady 
Europy. Uroczyste oddanie do 
eksploatacji odbyło się 6 grud-

nia 2002 roku. 
obydwa zbiorniki, w spo-

sób naturalny wkomponowa-
no w dolinę Nysy Kłodzkiej. 
Znaczna i piękna powierzchnia 
lustra wody podnosi walory 
krajobrazowe tego regionu, 
a rodzący się nowy ekosystem 
wodny wzbogaca naturalne 
środowisko przyrodnicze. Do-
datkowo utworzona tu wyspa, 
dając nowe siedlisko, sprzyja 
rozwojowi populacji ptactwa 
wodnego oraz stanowi miejsce 
odpoczynku ptaków przelot-
nych. Zbiorniki wyposażono 
w nowoczesne przepławki dla 
ryb w formie wielokomoro-
wego, kaskadowego przejścia 
oraz w kanalizację wodno - 
ściekową. 

Zbiornik „Topola” 
Zlokalizowany jest w gmi-

nie Kamieniec Ząbkowicki 
w km 97+700 Nysy Kłodzkiej, 
jako kolejny element w jej ka-
skadzie obok dotychczas funk-
cjonujących zbiorników otmu-
chów i Nysa. Jest zbiornikiem 
wielozadaniowym i służy: 
- ochronie przeciwpowodzio-

wej,
- poprawie zaopatrzenia 

w wodę,
- alimentacji rzeki odry,
- wykorzystaniu energetycz-

nemu wód Nysy Kłodzkiej
- turystyce i rekreacji.

Wybudowany został w sko-
jarzeniu z eksploatacją kruszy-
wa, jako forma rekultywacji 
terenu poeksploatacyjnego 

i jego zagospodarowania dla 
potrzeb gospodarki wodnej. 
Pojemność zbiornika 28 mln 
m3. stała rezerwa powodzio-
wa wynosi 4,6 mln m3, rezerwa 
forsowana 6,3 mln m3, łącznie 
więc pojemność zbiornika To-
pola do dyspozycji ochrony 
przeciwpowodziowej wynosi 
10,9 mln m3. 

Zbiornik “Kozielno” 
Zlokalizowany jest na ob-

szarze gmin Kamieniec Ząb-
kowicki i Paczków w km 93 + 
400 Nysy Kłodzkiej. inwesty-
cja jest proekologiczną formą 
rekultywacji wyrobisk poeks-
ploatacyjnych i zagospoda-
rowania gruntów odpado-
wych (piasków i nadkładów). 
Podstawowa jego funkcja to 
ochrona przeciwpowodziowa: 
gromadząc wody powodziowe 
ogranicza kulminację fali Nysy 
Kłodzkiej zmniejszając straty 
powodziowe poniżej zbiorni-
ka. spiętrzenie wody w zbior-
niku wykorzystywane jest tak-
że do celów energetycznych, 
a także stwarza możliwości 
rozwoju rekreacji i turystyki 
wodnej. Pojemność całkowita 
zbiornika wynosi 18,4 mln m3. 
stała rezerwa powodziowa to 
3,4 mln m3, rezerwa forsowana 
- 4,3 mln m3, łącznie więc po-
jemność zbiornika Kozielno do 
dyspozycji ochrony przeciwpo-
wodziowej wynosi 7,7 mln m3 

O domowych  
oczyszczalniach ścieków
coraz więcej ludzi decydu-

je się na korzystanie z przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. 
Pomimo że samorządy mogą 
dofinansowywać takie inwe-
stycje, nie każda z gmin ubiega 
się o środki na ten cel z UE czy 
Wojewódzkiego Funduszu Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. 
Motywacją do tego są wymogi 
ekologiczne i wygoda. 

– Najczęściej na przydomo-
we oczyszczalnie decydują się 
ludzie, którzy wcześniej mieli 
szamba i nie mogą podłączyć 
się do kanalizacji – wyjaśnia 
andrzej Zimny, właściciel fir-
my „sebo” oferującej usługi 
remontowo  -  budowlane 
z Polanicy - Zdroju. Koszt takiej 
inwestycji to ok. 10 tys. zł. We-
dług Zimnego dobra oczysz-
czalnia kosztuje ok. 5 tys. zł. 
Do tego trzeba doliczyć koszty 
jej montażu. Utrzymanie przy-
domowej oczyszczalni jest 
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tańsze od utrzymania szamba, 
a w dodatku znacznie bardziej 
ekologiczne. – szambo trzeba 
opróżniać raz na 2 miesiące, 
tymczasem oczyszczanie wy-
próżnia się raz na 2 lata. Dodat-
kowym kosztem jaki ponosi się, 
jest zakup specjalnych tabletek 
niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania oczyszczalni – 
wyjaśnia andrzej Zimny.

istnieje możliwość ubiega-
nia się o dofinansowanie na bu-
dowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Zazwyczaj takie 
dofinansowania organizowane 
są przez urzędy gmin, które 
pozyskują środki na realizacje 
projektów z Unii Europejskiej, 
między innymi z Funduszu 
spójności. o pomoc i informa-
cję o dostępnych programach 
i funduszach możemy zgłaszać 
się do Wojewódzkiego Fundu-
szu Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, który wspiera inwe-
stycje proekologiczne.

W powiecie kłodzkim nie-
wiele gmin korzysta z tego 
przywileju. andrzej Zimny, 
który zajmuje się montażem 
przydomowych szamb przy-
znaje, że odkąd prowadzi swo-
ją firmę zaledwie raz realizował 
taką inwestycję, ze środków 
pozyskanych z Urzędu Gminy 
w Kłodzku. – Pamiętam jednak, 
że kwota ta nie było wysoka – 
zaznacza Zimny.

Zmniejszony pobór wody – 
duńska technologia coraz 
popularniejsza w Polsce

Duńska technologia uzdat-
niania wody to najważniejsza, 
najdroższa i najbardziej skom-
plikowana inwestycja w tym 
sektorze. Przy tej skali i tak wy-
sokim poziomie technologicz-
nym wszystkie inne inwestycje 
są mało znaczące. Bez wody 
przeżyć się nie da i jest to naj-
bardziej niezbędna rzecz do 
funkcjonowania czegokolwiek 
dlatego też możemy mieć nie-
zmierną satysfakcję, że uzdat-
nianie wody w odbywać się 
będzie na najwyższym pozio-
mie technologicznym, jaki jest 
obecnie dostępny na świecie.

 Jak to działa? 
sterowanie procesem jest 

w pełni automatyczne, a zapro-
gramowane prace i wydajność 
urządzeń widać na monitorach 
komputera. człowiek potrzeby 
jest tylko do nadzoru i korekty. 

Póxniej dokonuje się zabiegów 
ustawień i regulacji, by zgrać 
i zespolić pracę wszystkich 
urządzeń. cały zakład jest mo-
nitorowany.

Dla przykładu: proces sedy-
mentacji i koagulacji zastoso-
wany w Bochni jest technolo-
gią duńską i przez Duńczyków 
zastrzeżoną. Na terenie Polski 
Bochnia jest drugim zakładem 
stosującym tę metodę. Pierw-
szy jest w Jaśle lecz mniejszy 
i jest on tam włączony w pro-
ces oczyszczania w starej jesz-
cze oczyszczalni. Na terenie Eu-
ropy technologie te stosowane 
są dopiero w szwecja i Francji. 
W innych krajach świata były 
już wcześniej wdrażane w Ja-
ponii czy australii. Proces ten 
wymaga dodania piasku o spe-
cjalnej granulacji. Piasek jest 
przywożony z Danii lecz jest 
wielokrotnego użytku.  

a jak wygląda proces uzdat-
niania wody i jej oczyszczania, 
by mogła popłynąć w naszych 
kranach?

Tych procesów jest kilka. 
Początkowo woda trafia do po-
mieszczeń, gdzie odbywa się 
korekta wody pod względem 
jej czynnika pH. W przypad-
ku wysokiego czynnika zasa-
dowości urządzenia dawkują 
kwas siarkowy lub dodają ługu 
w przypadku za dużego zakwa-
szenia. Dalej w jednym z po-
mieszczeń dokonuje się ko-
agulacji. Urządzenia dawkują 
do wody tzw. koagulant - płyn, 
który łącząc się z cząsteczka-
mi zawiesin i zanieczyszczeń 
powoduje ich bardzo szybkie 

wytrącanie i opadanie na dno 
zbiornika. 

czymś zupełnie nowym, 
nie stosowanym do tej pory 
w tego typu oczyszczalniach, 
jest ozonatornia – czyli po-
mieszczenie, gdzie dokonuje 
się utlenianie wody ozonem. 
Jest to inaczej sposób dezyn-
fekcj biologicznej, który zabija 
wszystkie organizmy żywe jak 
np. bakterie. Proces ozono-
wania odbywa się w dwóch 
fazach – wstępnej i końcowej. 
W międzyczasie wodę pod-
daje się oczyszczaniu poprzez 
filtrowanie przy pomocy już 
wspomnianego piasku.Po 
końcowym ozonowaniu woda 
przechodzi przez filtry węglo-
we oraz dezynfekcję za pomo-
cą dwutlenku chloru, co jest 
już dezynfekcją bardzo trwałą.
Zastosowanie w tych proce-
sach np. kwasu siarkowego, 
mimo, że brzmi to trochę nie-
pokojąco, nie stanowi żadnego 
niebezpieczeństwa dla jakości 
wody. W ostatecznej fazie po 
jakichkolwiek substancjach 
chemicznych nie ma ani śladu. 
ostatecznym sposobem de-
zynfekcji wody jest też lampa 
UV, która promieniowaniem 
zabija całkowicie każde zanie-
czyszczenie biologiczne. Nie 
jest ona także w żaden spo-
sób szkodliwa ani dla wody 
ani tym bardziej później dla 
konsumentów.Końcowy efekt 
jest nieporównywalnie lepszy. 
Podstawową różnicą między 
wodą filtrowaną przez starą 
stację, a tą uzdatnianą przez 
nowe urządzenia, będzie jej 

zdecydowana poprawa sma-
ku, a także pozbycie się ja-
kichkolwiek niepożądanych 
zapachów. Z pewnością będzie 
o wiele bardziej przeźroczysta 
i bez żadnych obaw będzie ją 
można pić bez przegotowania. 
Woda spełniać będzie wszelkie 
wymogi dopuszczenia ustana-
wiane przez sanepid i polskie 
przepisy. interesującą rzeczą 
jest zaprojektowanie zakładu 
jako dwóch niezależnych cią-
gów technologicznych. Jak 
w lustrzanym odbiciu. Dwie 
niezależne części stacji wyklu-
czają możliwość przerw w do-
pływie wody. Gdyby awaria 
lub konserwacja miała miejsce 
w jednej części jej pracę przej-
muje druga i nie ma to żadne-
go wpływu na ograniczenia 
w dostawie wody. Wydajność 
każdej z części wystarczy na 
potrzeby miasta i okolic. Moż-
liwości starej stacji wynosiły 
maksymalnie 127 litrów na se-
kundę. Nowa stacja przerabia 
już 200 litrów na sekundę. Po 
100 litrów na każdą część.

 
Na koniec na uwagę za-

sługuje również fakt polskich 
bardzo restrykcyjnych prze-
pisów środowiskowych. Muł, 
jaki pozostaje po oczyszczaniu 
wody, nie może być na powrót 
wyrzucony do rzeki skąd prze-
cież przybył. osad jest osu-
szany i pakowany do worków. 
Według polskich przepisów 
traktowany jest jako odpad 
i nie można go nawet sprzedać 
jako ziemię do ogródków. We 
Francji z powrotem wędruje 
do rzeki.
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Jacek Pilawa, Julian Golak 

EdUKACJA EKOLOGICZNA W PrACACH KOmISJI 
OCHrONy ŚrOdOWISKA I GOSPOdArKI WOdNEJ 
SEJmIKU WOJEWódZTWA dOLNOŚLąSKIEGO
 

KoŚiGW w swoich pracach 
nad edukacją ekologiczną odno-
si się do trzech    podstawowych 
dokumentów. są nimi: Narodo-
wa strategia Edukacji Ekologicz-
nej, strategia rozwoju Dolnego 
Śląska i Program Edukacji Ekolo-
gicznej dla Dolnego Śląska.

Ten ostatni dokument zo-
stał uchwalony przez sejmik 
Województwa Dolnośląskiego 
w 2005 r. i zawiera listę 17 ośrod-
ków, które miały pełnić rolę 
centrów edukacji ekologicznej. 
Ponieważ te centra nie zostały 
uruchomione, sprawa ich po-
wołania stała się tematem prze-
wodnim w pracach KoŚiGW nad 
edukacją ekologiczną. W trakcie 
tych prac Komisja wyszła z za-
łożenia, że lokalizacja centrów 
edukacji ekologicznej powinna 
być powiązana z kształtem tery-
torialnym byłych województw, 
czyli centra powinny zostać 
umiejscowione w byłym Jelenio-
górskiem, Wałbrzyskiem, legnic-
kiem, aglomeracji wrocławskiej 
i samym Wrocławiu. Ze wzglądu 
na propozycje Komisji, by liczba 
centrów edukacji ekologicznej 
wahała się w granicach  od 5 
do 10, konieczne stało się opra-
cowanie kryteriów wyboru tych 
centrów. 

W bieżącej kadencji sejmiku 
został powołany spośród człon-
ków KoŚiGW zespół roboczy ds. 
edukacji ekologicznej, który do-
robek Komisji przedstawił w po-
staci poniższych kryteriów:
•  Lokalizacja: centra edukacji 

ekologicznej muszą znajdo-
wać się na terenie obszarów 
szczególnie wartościowych 
pod względem przyrodni-
czym; przestrzenny zasięg 
oddziaływania centrów po-
winien się uzupełniać i objąć 
teren całego Dolnego Ślą-
ska.

•  Baza: wielkość obiektu, jakim 
dysponuje centrum edukacji 
ekologicznej, ilość dostęp-

nych sal zajęciowych i ich 
powierzchnia, wyposażenie 
– nowoczesny sprzęt pozwa-
lający na prowadzenie spe-
cjalistycznych zajęć z zakresu 
edukacji ekologicznej, po-
moce naukowe, biblioteka, 
nowoczesne wyposażenie 
informatyczne i multime-
dialne, dostęp do interne-
tu, komfort użytkowników; 
bezpośrednie sąsiedztwo 
infrastruktury pozwalają-
cej na prowadzenie zajęć 
terenowych (m.in. ścieżek 
edukacyjnych), bliskość 
obiektów wartościowych 
przyrodniczo, krajobrazo-
wo i kulturowo; dodatkowe 
zaplecze rekreacyjne i spor-
towe, szczególnie przydat-
ne w przypadku dłuższego 
pobytu (m.in. zielone i białe 
szkoły).

•  Kadra: poziom wykształce-
nia, dodatkowe kursy i szko-
lenia ukończone przez oso-
by prowadzące w centrum 
edukacji ekologicznej zaję-
cia; współpraca ze specja-
listami z dziedzin objętych 
działalnością edukacyjną 
regionalnych centrów (m.in. 
pracownicy Dolnośląskiego 
Zespołu Parków Krajobrazo-
wych, Parków Narodowych, 
naukowcy, leśnicy, przewod-
nicy, nauczyciele).

•  Kontynuacja zadań rozpo-
czętych: konieczność finan-
sowania działalności ośrod-
ków, których powstanie było 
wcześniej finansowane ze 
środków Wojewódzkiego 
Funduszu ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu  np. budowa 
obiektów, zakup sprzętu 
i wyposażenia.

•  Spójność z pozostałymi dzia-
łaniami zaplanowanymi dla 
rozwoju Dolnego Śląska: 
między innymi zgodność 
z koncepcją subregionalnych 
sieciowych produktów tury-

stycznych, a także z innymi 
przyjętymi przez samorząd 
województwa programami 
rozwoju turystyki i edukacji 
na Dolnym Śląsku.
od samego początku prac 

nad siecią centrów edukacji 
ekologicznej KoŚiGW stoi na 
stanowisku, że jedno z centrów 
powinno się znajdować w środo-
wisku zdegradowanym (poprze-
mysłowym), a konkretnie w No-
wej rudzie. Ta lokalizacja wynika 
ze skrajnie niekorzystnych wa-
runków środowiskowych w tym 
mieście.

Najwyższe stężenie pyłu 
zawieszonego PM-10 oraz dwu-
tlenku siarki (w skali całego Dol-
nego Śląska). W Nowej rudzie 
zlikwidowano dwie kopalnie 
węgla kamiennego, pozostały 
np. niezrekultywowane hałdy 
pokopalniane. W tym mieście 
niezbędna jest stała i regularna 
edukacja ekologiczna, która do 
tej pory (już od kilku lat) prowa-
dzona jest siłami społecznymi 
przez Polski Klub Ekologiczny 
(koło w Nowej rudzie), Funda-
cję odnowy Ziemi Noworudz-
kiej i stowarzyszenie Komitet 
obywatelski Ziemi Kłodzkiej. 
Przedstawiciele tych organizacji 
składali sprawozdanie ze swojej 
pracy podczas posiedzenia wy-
jazdowego KoŚiGW w Jugowie.     

W ramach prac nad wyborem 
centrów edukacji ekologicznej 
członkowie zespołu roboczego 
ds. edukacji ekologicznej odbyli 
wizje lokalne w następujących 
ośrodkach: ośrodek Edukacji 
Ekologicznej w Dworze czarne 
pod Jelenią Górą, ośrodek Edu-
kacji Ekologicznej w centrum 
Edukacyjno-Turystyczno-spor-
towym w Krośnicach pod Mi-
liczem, ośrodek Edukacji Eko-
logicznej przy oddziale Dolno-
śląskiego Zarządu Parków Kra-
jobrazowych w Jeleniej Górze. 
członkom KoŚiGW znane jest 
centrum Edukacji Ekologicznej 
i Krajoznawstwa „salamandra” 

w Myśliborzu oraz „Dom Wittiga” 
w Nowej rudzie. Planowane są 
dalsze wizje lokalne. W wyniku 
wizji lokalnej ośrodków edukacji 
ekologicznej pojawiła się idea 
specjalizowania się poszczegól-
nych centrów edukacji ekolo-
gicznej w określonej tematyce.

 
stałym elementem w pra-

cach KoŚiGW była sprawa finan-
sowania edukacji ekologicznej. 
Między innymi, w czerwcu 2008 
r. Komisja sformułowała propo-
zycje na temat podziału pro-
jektów z zakresu edukacji eko-
logicznej, finansowanych przez 
WFoŚiGW, na programy edu-
kacyjne, dotowanie czasopism 
i wydawnictw ekologicznych, 
dotowanie konferencji i mate-
riałów pokonferencyjnych i roz-
patrywania ich w procedurze 
konkursowej. Zmiany w pracy 
Komisji Konsultacyjnej, opiniu-
jącej projekty z zakresu edukacji 
ekologicznej, przebiegły w tym 
kierunku.

Troska KoŚiGW o edukację 
ekologiczną przejawiała się też 
w pomniejszych działaniach, 
takich jak chociażby wniosek 
w sprawie apelu do władz gmin 
Dolnego Śląska o podjęcie dzia-
łań promujących ograniczenie 
używania toreb foliowych. 

Podsumowując: prioryteto-
wym zadaniem z zakresu edu-
kacji ekologicznej w pracach 
Komisji ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej sejmiku 
Dolnośląskiego jest jak najszyb-
szy wybór centrów edukacji 
ekologicznej wraz z analizą spo-
sobu finansowania tych wyty-
powanych ośrodków.

W/w opracowanie zostało 
zaprezentowane przez radnego 
sejmiku Juliana Golaka na iii Dol-
nośląskim Międzysektorowym 
Forum Ekologicznym, które od-
było się na Uniwersytecie Przy-
rodniczym we Wrocławiu w dn. 
5 grudnia 2011 roku.
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Utworzony w roku 1988, po-
wierzchnia 8 190 ha, powierzch-
nia otuliny 7 450 ha. Położony jest 
na Przedgórzu sudeckim, w wo-
jewództwie dolnośląskim, około 
35 km na południowy zachód od 
Wrocławia. W jego granicach znaj-
duje się: Masyw Ślęży (z górami: 
Ślężą, radunią oraz Wzgórzami 
oleszeńskimi), Wzgórza Kiełczyń-
skie i Jańska Góra.
W gatunkowym składzie flory 
parku zwraca uwagę znaczny 
udział roślin objętych ochroną 
gatunkową. spośród nich naj-
częściej można spotkać rośliny 
objęte ochrona częściową, takie 
jak: konwalia majowa, bluszcz 
pospolity czy kruszyna pospolita. 
Większość gatunków roślin ob-
jętych ochroną ścisłą występuje 
w rezerwacie „Łąka sulistrowicka” 
oraz na łąkach w jej otoczeniu. 
Najciekawsze z nich to: mieczyk 
dachówkowaty, mieczyk błotny, 
kosaciec syberyjski, pełnik eu-
ropejski, goryczka wąskolistna, 

zimowit jesienny. Napotkać też 
można przepięknie kwitnące 
orchidee: storczyka plamistego, 
storczyka szerokolistnego, gółkę 
długoostrogową oraz wonnego 
podkolana białego. Przez rezer-
wat przepływają dwa strumienie, 
w pobliżu których wytworzyły się 
miejsca wilgotne z charaktery-
styczną roślinnością  turzycami, 
wełniankami i ponikłem. Wystę-
pują też fragmenty zatorfionych 
łąk z półpasożytem  gnidoszem 
rozesłanym. cenne pod wzglę-
dem przyrodniczym są także 
stanowiska paproci serpentynito-
wych (Wzgórza Kiełczyńskie, ra-
dunia) i murawy kserotermiczne 
(radunia). W czystych i bystrych 
strumieniach spływających ze Ślę-
ży występuje słodkowodny kra-
snorost (Hildebrandia rivularis), 
jego stanowisko zostało objęte 
ochroną jako pomnik przyrody. 
Blisko 60% obszaru parku stano-
wią lasy mieszane z takimi gatun-
kami jak: świerk, buk, klon, brzoza 

i modrzew. W otulinie przeważają 
użytki rolne, które stanowią około 
90% całego obszaru. 
Krajową faunę reprezentuje 
w parku m.in. 60 gatunków mo-
tyli dziennych, 105 gatunków 
chrząszczy, 19 gatunków ryb 
(pstrąg potokowy, strzebla po-
tokowa, kiełb, śliz), ponad 120 
gatunków ptaków oraz 50 gatun-
ków ssaków. Herpetofaunę repre-
zentują: żaba trawna, żaba wod-
na, kumak nizinny, ropucha szara, 
traszka górska, traszka zwyczajna, 
traszka grzebieniasta, rzekotka 
drzewna, jaszczurka żyworodna, 
jaszczurka zwinka, a także węże  
zaskroniec i żmija zygzakowata. 
szczególne wrażenie robią przy 
spotkaniu: coraz rzadsza w Polsce 
salamandra plamista, a także bez-
noga jaszczurka  padalec.
Gatunkowy skład awifauny jest 
charakterystyczny dla lasów pa-
sma sudeckiego, większość pta-
ków występuje w leśnej części 
parku. stwierdzono tu obecność 
m.in. puchacza, włochatki, só-
weczki, krzyżodzioba świerkowe-
go, orzechówki. 
Z chronionych ssaków na uwagę 
zasługują: ryjówka górska, rzęso-
rek rzeczek, popielica, orzesznica, 
gronostaj i kilkanaście gatunków 
nietoperzy (m.in. nocek Bechste-
ina, karlik malutki, mroczek po-
złocisty).
Teren Ślężańskiego Parku Krajo-
brazowego jest bogaty w relikty 
przeszłości. Znajdują się tu śla-
dy pobytu człowieka sięgające 
neolitu. W epoce brązu istniał na 

szczycie Ślęży ośrodek kultowy, 
w którym oddawano cześć bó-
stwu słonecznemu. Wały kulto-
we z tego okresu znajdują się na 
Ślęży, raduni i Wieżycy. licznie 
reprezentowane są miejsca eks-
ploatacji granitu w postaci lejów 
i pozostałości po pracowniach 
kamieniarskich, w których wyko-
nywano kamienie żarnowe i ar-
chitektoniczne. Najstarsze z nich 
datowane sa na V  Vi wiej p.n.e. 
o skali produkcji mogą świadczyć 
badania archeologów, którzy 
w osadzie Wikingów Haithabu 
w szlezwiku odkryli koła żarnowe 
wykonywane w pracowniach ka-
mieniarskich na zboczach Ślęży. 
Na północ od Będkowic znajduje 
się rezerwat archeologiczny obej-
mujący zespół osadniczy z Viii  Xii 
wieku, tj. grodzisko, cmentarzy-
sko kurhanowe, średniowieczny 
staw. Na terenie parku występują 
w rozproszeniu unikatowe w ska-
li europejskiej rzeźby kultowe: 
„Mnich”, „Niedźwiedź”, „Panna 
z rybą”, „Grzyb”.
W Ślężańskim Parku Krajobrazo-
wym znajduje się także zespół 
prz yrodniczo-k rajobrazowy 
„skalna” o powierzchni 32,88 ha, 
oraz użytek ekologiczny „Papro-
cie serpentynitowe w Masywie 
Ślęży” (10 stanowisk o łącznej 
powierzchni 3,37 ha), chroniący 
stanowiska naskalnych paproci 
serpentynitowych w nieczynnych 
kamieniołomach w serpentynito-
wym paśmie wzgórz ciągnących 
się od Wzgórz Kiełczyńskich przez 
radunię i Wzgórza oleszeńskie.

Parki krajobrazowe stanowią bardzo ważny element w systemie obszarów chronionych naszego kraju. Zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody, są obszarami chronionymi „ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu 
zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Niemniej ważny jest zapis tejże ustawy określający, 
że “grunty orne, leśne i inne nieruchomości, znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wyko-
rzystaniu”. Przytoczona definicja parków krajobrazowych jasno wskazuje, że pod pojęciem “ochrony krajobrazowej” rozumie się nie 
tylko działania zmierzające do ochrony środowiska przyrodniczego, ale także zachowanie cech charakterystycznych krajobrazu - po-
przez ochronę wartości historycznych i kulturowych na danym terenie.
Zrozumiałym jest fakt, iż korzystając z tej definicji i cytując ją, każdy może - w zależności od swoich zainteresowań - wykorzystać i zaak-
centować różne jej części, np. przyrodnicy, ekolodzy zwrócą uwagę na wartości przyrodnicze, osoby zainteresowane historią podkreślą 
tradycje historyczne, zaś inni położą nacisk na wartości kulturowe. Natomiast przeciętnych mieszkańców tych obszarów z pewnością 
najbardziej będzie interesowało gospodarcze wykorzystanie lasów, gruntów i nieruchomości.

Piotr Śnigucki
Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Katarzyna Ossowska-Kościelniak, Paweł Sendecki

ŚLęŻAńSKI PArK KrAJOBrAZOWy
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Nasza jednostka zgłosiła wnio-
sek konkursowy: „ochrona przy-
rody na użytku ekologicznym, 
jako element zrównoważone-
go rozwoju regionu”. Jako jed-
nostka z definicji zajmująca się 
ochroną przyrody i krajobrazu 
od lat prowadzi działania tak-
że na terenie Przemkowskiego 
Parku Krajobrazowego. Właśnie 
tam, na użytku ekologicznym 
„Przemkowskie Bagno” dzię-
ki zintegrowanym działaniom 
przywrócono przyrodzie zde-
gradowane tereny powojskowe. 
Nie byłoby to możliwe bez prze-
jęcia w trwały zarząd szeregu 
działek od starostwa Powiato-
wego w Polkowicach.

Niestety już w ubiegłym wieku 
działalność zarządców tego ob-
szaru doprowadziła do odwod-
nienia wilgotnych łąk i obszarów 
podmokłych, w efekcie likwidu-
jąc miejsca występowania wielu 
gatunków rzadkich ptaków. Ko-
lejne lata skutkowały postępu-
jącą degradacją przyrodniczą. 
Ten niepożądany proces został 
nie tylko zatrzymany, ale i od-
wrócony w 1999 roku, kiedy to 
wdrożyliśmy innowacyjny pro-

gram w zakresie czynnej ochro-
ny przyrody i zrównoważonego 
rozwoju.
 
Kompleksowe przedsięwzięcia 
na rzecz środowiska przyrodni-
czego poprawiające jego stan 
przy jednoczesnym uzyskaniu 
środków w ramach programów 
rolnośrodowiskowych pozwoliły 
także na prowadzenie edukacji 
przyrodniczej dzieci i młodzieży 
Dolnego Śląska. W ramach dzia-
łań w Przemkowskim Parku Kra-
jobrazowym zachowano ostoje 
ptaków o randze europejskiej 
E052 (między innymi 18 gatun-
ków z Załącznika i Dyrektywy 
Ptasiej, 8 gatunków z Polskiej 
czerwonej Księgi); przebu-
dowano system ogrzewania 
z tradycyjnego na ekologicz-
ny w siedzibie DZPK i wiejskiej 
szkole podstawowej w Wyso-
kiej; wprowadzono wieloletnie 
instrumenty aktywizujące, prze-
ciwdziałające wykluczeniu, mar-
ginalizacji i peryferyzacji mniej-
szości etnicznej.

Z obszarów łąk pozyskano bio-
masę do ogrzewania obiektów 
użyteczności publicznej; zabez-
pieczono przed pożarami ob-
szary chronione podnosząc po-

ziom wód gruntowych; przebu-
dowano tereny byłego poligonu 
radzieckiego na łąki wilgotne 
na obszarze 500 ha; zachowano 
użytkową funkcję obszaru chro-
nionego jako poldery; przywró-
cono lęgowiska ptaków wodno-
błotnych usuwając i niwelując 
budowle powojskowe; wyre-
montowano kładkę dydaktycz-
ną o długości 850 m; zachowano 
zbiorowiska łąk trzęślicowych 
i rajgrasowych. Wprowadze-
nie wypasu bydła, owiec i koni 
rozwiązało problem zarastania 
użytków zielonych przez krzewy 
wierzbowe. Nie bez znaczenia 
było także włączenie w te działa-
nia samorządów terytorialnych, 

stowarzyszeń oraz społeczności 
lokalnych, zwłaszcza rolników.

Na tak przygotowanym terenie 
po podpisaniu porozumienia 
z grupą hodowców bydła mię-
snego wprowadzono wypas by-
dła, owiec i koni, co rozwiązało 
problem zarastania użytków zie-
lonych przez krzewy wierzbowe.  
W roku 2010 po złożeniu wnio-
sków o dotacje w ramach regio-
nalnego Programu operacyjne-
go został zakupiony za blisko 
900 tys. zł. sprzęt do koszenia 
łąk i zbioru biomasy. Zostały też 
stworzone nowe miejsca pracy 
dla kilku osób.

Nie bez znaczenia było także 
włączenie w te działania samo-
rządów terytorialnych, stowa-
rzyszeń oraz społeczności lokal-
nych, zwłaszcza rolników.
 
Środki pochodzące z pozyskanej 
biomasy i dotacji rolno-środowi-
skowych przeznaczaliśmy i wciąż 
przeznaczamy na dofinansowa-
nie edukacji przyrodniczej dzie-
ci i młodzieży Dolnego Śląska 
oraz czynną ochronę przyrody. 
Każdego roku z zajęć przyrodni-
czych oferowanych przez naszą 
jednostkę na terenach Parków 
Krajobrazowych korzysta ponad 
30 tysięcy osób, zaś wszystkie za-
jęcia są nieodpłatne.

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych został uhonorowany tytułem „Lidera Polskiej Ekologii 2011”. W dniu 15 
listopada 2011 miał miejsce uroczysty finał XIII-ej edycji Konkursu Ministra Środowiska „LIDER POLSKIEJ EKOLOGII” - 
2010/2011. Wręczenie statuetek oraz dyplomów odbyło się na scenie Teatru Capitol w Warszawie.

dZPK LIdErEm POLSKIEJ EKOLOGII
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Teresa Fereżyńska

dZIAŁANIA PrOEKOLOGICZNE mŁOdZIEŻy 
Z ECOCLUBES „drZEWO ŻyCIA”
 

Jednym z najważniejszych 
problemów naszych czasów 
jest ochrona środowiska na-
turalnego, możliwa dzięki 
odpowiedniej świadomości 
mieszkańców naszej plane-
ty, polegającej na zrozumie-
niu konieczności zachowania 
równowagi między naturą 
a cywilizacją.  Wdrażanie za-
sad  ekorozwoju jest procesem 
trudnym wymagającym za-
angażowania szkół, instytucji 
i organizacji pozarządowych.
Tradycyjny system polegający 
na przekazywaniu wiedzy teo-
retycznej nie jest wystarcza-
jący na potrzeby działania na 
rzecz naturalnego środowiska. 
Trzeba ją poznać, poprzez ob-
serwacje, emocje,badania nie-
pożądanych zjawisk. Edukacja 
dla zrównoważonego rozwo-
ju musi „wejść w środowisko”  
i „wyjść ze szkolnej ławki”

Takimi założeniami kieruje 
się grupa kilku młodych ludzi, 
którzy przy wsparciu swoich 
przyjaciół i przyjaznych in-
stytucji prowadzą w Nowej 
rudzie edukację dla zrówno-
ważonego rozwoju . Niekon-
wencjonalnymi metodami 
docierają do starszych i dzieci 
z naszego miasta. 

Pierwsza z tych metod 
to częste obcowanie dzieci 
z przyrodą, w różnych sytu-
acjach: na pikniku, obozie 
wakacyjnym, podczas ferii zi-
mowych, zabaw w parku lub 
wycieczki.

Druga, to zachęcanie do 
zdobywania wiedzy na temat 
zaobserwowanych zjawisk po-
przez prowadzanie warszta-
tów, organizowanie konkursów 
przyrodniczych, plastycznych 
fotograficznych, opisywanie 
krajobrazu i obserwacje wpły-
wu przemysłu na naturalne śro-
dowisko. Trzecia, organizowanie 
spotkań, w czasie których grupy 
wymieniają się przeprowadzo-
nymi obserwacjami i wspólnie 
planują konkretne działania na 
rzecz naturalnego środowiska, 
np. Święto Drzewa, Dzień Ziemi, 
Noworudzka Jesień Ekologicz-

na, sympozja, rajdy turystyczne.
czwarta metoda, dla naj-

młodszych połączona jest 
z elementami dramy np. 
„spotkanie z królem lasu”, „Bal 
u Ziarnojada Króla Gór” 

Ta mała grupa młodych lu-
dzi tyko od stycznia tego roku 
potrafiła przy pomocy życzli-
wych sobie instytucji, organi-
zacji i wolontariuszy przepro-
wadzić wiele ciekawych pro-
jektów na rzecz ekorozwoju .

Najważniejsze to:
-  przeprowadzenie badań 

świadomości mieszkań-
ców naszego miasta na 
temat szkodliwości nie-
odpowiedniego postępo-
wania z elektroodpadami, 
opracowanie i przeprowa-
dzenie ankiety. omówienie 
wyników w lokalnej prasie, 
podanie zasad prawidło-
wego postępowania. Przy-
gotowanie na ten temat 
referatu i pokazu medial-
nego, który prezentowano 
na spotkaniu komisji Zdro-
wia i Ekologii, w szkołach 
i dla słuchaczy UTW

-  Zorganizowanie spotka-
nia DZiEŃ W MEKsyKU 
z wolontariuszką Dorotą 
Prymek, która pojechała 
do meksykańskiej wioski, 
aby wśród tamtejszej mło-
dzieży prowadzić edukację 
proekologiczną.

-  Zorganizowanie Dnia Zie-
mi, w szkołach do których 
uczęszczają członkowie 
ekoklubów

-  aktywny udział w semina-
rium, ProBlEMy ocHro-
Ny sroDoWisKa organi-
zowanym przez Politechni-
kę Łódzką

-  Zorganizowanie pikniku 
ekologicznego dla miesz-
kańców słupca z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
ochrony Środowiska i Mię-
dzynarodowego roku la-
sów 

- Prowadzenie warsztatów 
przyrodniczych dla uczest-
ników obozu letniego na 

Górze Wszystkich Świętych 
PrZyroDa UcZy NaJPiĘK-
NiEJ. Przygotowanie zadań 
dla uczestników Nowo-
rudzkiej Jesieni Ekologicz-
nej.

 - Przeprowadzenie dla 
młodszych dzieci. spotkań 
na Górze Wszystkich Świę-
tych: sPoTKaNiE U KrÓla 
lasU, sPoTKaNiE Z KrÓ-
lEM GÓr

 - spotkanie z przedszkola-
kami Bal U ZiarNoJaDa

 - aktywny udział w se-
minarium uczniowskim 
lasy Dla lUDZi (i pomoc 
w przygotowaniu)

 - prowadzenie obserwacji 
zmian w naturalnym środo-
wisku na hałdach pokopal-
nianych Pola Piast i słupiec 

oraz Kopalni czerwonego 
Piaskowca.

 - Porównywanie opraco-
wywanie i publikowanie 
wyników raportu o stanie 
środowiska naturalnego 
w województwie dolnoślą-
skim, dotyczących monito-
ringu powietrza w Nowej 
rudzie
członkowie ekoklubu 

Drzewo Życia, to Magdalena 
Duszatyńska, Jakub Gorla-
ch,Wojciech arabucki, Klaudia 
Jurewicz. i członek wspierający 
Maciej Kiernicki. Grupka mał, 
ale zorganizowana, skuteczna 
w działaniu i umiejąca zdoby-
wać sprzymierzeńców w reali-
zacji ważnych dla ekorozwoju 
zadań. 

dlaczego należę do Ecoclubes drzewo Życia?
Ekoclub daje mi poczucie, że robię coś dobrego dla ota-
czającego nas świata, a więc dla siebie, swoich przyjaciół 
i znajomych. Mogę rozwijać swoje zainteresowania i po-
znać możliwości, a też poznać ważne problemy mojego 
miasta i świata Na takich spotkaniach można poznać 
naprawdę ciekawych ludzi, którzy tak jak ja chcą poznać 
przyrodę , pobawić się z młodszymi i przekazać im wie-
dzę. Można znaleśc prawdziwych przyjaciół. 

Klaudia Jurewicz 
Sekretarz 

Czym jest dla mnie działanie w ekoklubie?
 Działania ekoklubu zbiegają się z moją osobistą chęcią 
poznawania i ratowania przyrody. Jako turysta z zamiło-
wania mam okazję poszerzenia swojej wiedzy na temat 
przyrody i ekologii, jak również przekazywania jej innym. 
Mam również okazję brania udziału w życiu kulturalnym 
regionu i miasta przy organiazacji imprez, np. Noworudz-
ka Jesień  Ekologiczna. Kontakt z młodzieżą i dziećmi 
sprawia mi dużą  przyjemność. spotkania ekoklubu są 
również ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu.

Maciej Kiernicki 
maciej.kiernicki@gmail.com

Poczucie, że robię coś dobrego dla siebie i  innych, że nie 
jestem obojętny wobec  ekologicznych problemów XXi w. 
daje porządnego emocjonalnego kopa, który sprawia, że 
czuję się lepiej. Ecoclub  daje mi też możliwość poznawa-
nia często nowych, nierzadko bardzo wyjątkowych osób, 
które tak jak ja są pasjonatami otaczającej nas przyrody.

Maciej Kiernicki
Jakub Gorlach- Prezydent.
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LASy dLA LUdZI
 

Do udziału w seminarium 
zaproszono uczniów i nauczy-
cieli szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych zainteresowanych za-
gadnieniami ochrony przyrody, 
ekologii i ochrony środowiska. 
celem spotkania było uświa-
domienie społeczeństwu, jak 
ogromne znaczenie mają lasy 
w życiu każdego człowieka. las 
łagodzi klimat, daje ludziom 
na całym świecie drewno, leki 
i środki do życia…

swoje obserwacje, badania 
i wrażenia z wędrówek leśnymi 
ścieżkami uczestnicy mogli za-
prezentować podczas poszcze-
gólnych sesji w dniach 22-23 
listopada 2011 r.

Zasady prezentacji:
•  Prezentacja referatowa 

„lasy dla ludzi”, 
•  Prezentacja plakatowa „Las, 

a człowiek” – plakat o wy-
miarach 100cmx120 cm.

•  Prezentacja prac plastycz-
nych „las bliżej nas” – rysun-
ki, obrazy, rzeźby makiety.

•  Wystawa fotograficzna „Las 
jest wspaniały”

•  Konkurs literacki „Echa 
lasu” (prezentacja wybra-
nych tekstów 23 listopada)
Zaproszenia i regulaminy 

poszczególnych prezentacji 
otrzymały wszystkie szkoły 
miasta i gminy, a patronatem 
honorowym seminarium obję-
li Burmistrz Miasta Nowa ruda 
Tomasz Kiliński i Wójt Gminy 
Nowa ruda sławomir Karwow-
ski.

 organizatorzy po raz ko-
lejny mieli okazję przekonać 
się, jak wielu nauczycieli za-
angażowanych jest w wycho-
wanie młodego pokolenia dla 
ekorozwoju. To oni motywują 
dzieci do konkretnych działań 
korzystnych dla środowiska

 W seminarium uczestniczy-
ło 7 szkół miasta i gminy, od od-
działów przedszkolnych po ma-
turzystów. W dniu 23 listopada 
na wystawie prac plastycznych 
można było obejrzeć 46 ob-
razów i rysunków, 3 makiety 
lasów, 17 plakatów, 25 zdjęć. 

Jedna z prac koła turystyczne-
go przy szkole Podstawowej nr. 
7 składała się z 25 przepięknych 
zdjęć p.t. „Dla człowieka las, to...” 
Wielu uczestników omawiało 
treść swoich plakatów , pięknie 
o lesie opowiadali uczniowie kl. 
ii d szkoły Podstawowej nr. 7

W drugim dniu po uroczy-
stym otwarciu sesji referato-
wej przez Juliana Golaka Pre-
zesa Koła PKE w Nowej rudzie, 
radnego sejmiku Dolnośląskie-
go, leszka Kościńskiego inży-
niera Nadzoru w Nadleśnictwie 
Jugów, Wojciecha Kołodzieja 
Dyrektora Miejskiego osrodka 
Kultury i powitaniu zaproszo-
nych gości Małgorzatę Jańską 
sekretarz miasta, iwonę sudoł 
sekretarz gminy, irenę caryk 
radną, Małgorzatę skrzypczyk 
reprezentującą poseł Moni-
kę Wielichowską, dyrektorów 
szkół, opiekunów i nauczycieli 
uczestników spotkania rozpo-
częto część referatową „lasy 
dla ludzi”. Krótkie, ciekawe i rze-
czowo opracowane tematy ilu-
strowane pięknymi pokazami 

slajdów zainteresowały nawet 
najmłodszych. referat o lesie 
karbońskim uzupełniała wy-
stawka minerałów z odciskami 
lipidodendronów znalezionych 
na hałdzie pokopalnianej. Ko-
misja ekspertów miała niemały 
problem z wybraniem najlep-
szych, każdy temat był prze-
myślany, trafnie przedstawiono 
znaczenie lasów, gospodarkę 
leśną, pracę leśników, znacze-
nie martwego drewna dla le-
śnego ekosystemu. Wygłoszo-
no 7 referatów dla 160 uczniów 
z 12 szkół i wielu zaproszonych 
gości. Było to wielkie świętowa-
nie zwolenników edukacji, śro-
dowiskowej dążącej do kształ-
cenia i wychowania społeczeń-
stwa w duchu poszanowania 
środowiska przyrodniczego, 
w którym ważne miejsce zaj-
muje człowiek.

 
Nad całością przez kilka 

pracowitych dni czuwały Tere-
sa Fereżyńska , Mariola Miśkie-
wicz, Małgorzata Drelich.

EKO-reporter

Koło PKE w Nowej Rudzie  Ecoclubes „Drzewo Życia”
Nadleśnictwo Jugów w Jugowie
Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie
Z okazji  Międzynarodowego Roku Lasów  zorganizowały I Seminarium Uczniowskie

 „Człowiek istota myśląca, która w procesie ewolucji 
zeszła z drzewa i weszła wyprostowana do lasu, 
ale zawsze chętnie wraca się do korzeni. 
Stąd leśnicy mówią, że „LAS DLA LUDZI” 

 [Przegląd leśniczy]
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CO mOŻEmy ZrOBIć dLA NASZEJ ZIEmI 
 

W krajach rozwiniętych, 
np. w Niemczech, można 
ograniczyć zużycie energii 
o 35-40% na drodze jej ra-
cjonalnego wykorzystania. 
Przeciętne gospodarstwo do-
mowe w Polsce, w zależności 
od ilości osób w rodzinie, zu-
żywa od 2080 (dla jednej oso-
by) do 5650 kWh (dla 4 osób) 
w ciągu roku. czy wobec tego 
musimy drastycznie ograni-
czyć korzystanie ze sprzętu 
i ogrzewania? Nie, musimy 
tylko nauczyć się racjonalnie 
z niego korzystać. 

Ogrzewanie mieszkań 
i domów 
Najwięcej, bo aż 55%, 

energii zużywamy na ogrze-
wanie domu czy mieszkania. 
Najwięcej ciepła ucieka przez 
okna (szyby) i fragmenty ścia-
ny na złączach z dachem, śred-
nie straty ciepła występują 
na ścianach, a najmniejsze na 
dachu (poddasze jest nieza-
mieszkałe). Z tego wniosek, że 
pierwszą rzeczą, którą trzeba 
zrobić, jest docieplenie ścian 
i okien (szyby przynajmniej 
podwójne, zespolone). 

Uszczelniamy okna 
Jeśli okna są już stare i po-

wypaczane, najlepiej było-
by je wymienić. Nowe okna, 
po ich osadzeniu, uszczelnia 
się pianką poliuretanową, 
która pozwala na pracę ram 
okiennych, ale nie przepusz-
cza zimna. Miejsca styku szyb 
z drewnianą ramą uszczelnia-
ne są silikonowymi masami 
uszczelniającymi. W przypad-
ku okien z PcW lub aluminium 
stosuje się tzw. suche szklenie 
za pomocą specjalnie wyprofi-
lowanych uszczelek z tworzyw 
elastomerowych, silikono-
kauczuku itp. Jeżeli nie może-
my wymienić okien, trzeba je 
przynajmniej uszczelnić przed 
zimą. W sklepach dostępny 
jest szeroki asortyment go-
towych uszczelek, pamiętać 
jednak trzeba, że do małych 
szczelin (do 0,5 mm) możemy 
użyć uszczelek piankowych, 
do szczelin powyżej 0,5 mm 
- z gumy i tworzywa PcW. 
Uszczelnienie starszych okien, 
wypaczonych i nierównych, 

możemy wykonać również za 
pomocą szklarskiego kitu lub 
silikonu, który nakładamy na 
płaszczyznę ramy lub skrzydła 
warstwą o grubości uzależ-
nionej od wielkości szczeli-
ny. Żeby nie skleić obu części 
okna, musimy przykryć war-
stwę naszego uszczelniacza 
paskiem kalki technicznej lub 
folii. Dopiero teraz możemy 
energicznym ruchem zamknąć 
okno. Nadmiar kitu lub silikonu 
(krzepnie wciągu 8 minut, peł-
ne utwardzenie osiąga wciągu 
1 do 5 dni) należy przyciąć. 
W ten sposób uzyskamy ideal-
ne dopasowanie dwóch części 
okna i ciepło z naszego miesz-
kania już nie będzie ogrzewać 
powietrza za oknem. 

Nowe okna 
Przy zakupie nowych okien 

powinniśmy zwrócić uwagę 
min. na współczynnik przeni-
kania ciepła „U” i współczynnik 
infiltracji powietrza „a”. W na-
szej strefie klimatycznej współ-
czynnik przenikania powinien 
zawierać się między 1,75 a 1,1. 
okna cieplejsze, o niższym 
współczynniku przenikania, 
posiadają szyby zespolone ze 
szkła niskoemisyjnego. Najczę-
ściej są one jednokomorowe, 
zbudowane z dwóch szklanych 
tafii oddzielonych warstwą ga-
zową (np. argonem), szczelnie 
zamkniętą ramką dystansową. 

im okno szczelniejsze, tym 
mniej ciepła ucieka z miesz-
kania. okna o współczynniku 
infiltracji powietrza poniżej 
0,3 m3/mh można montować 
w pomieszczenia z klimatyza-
cją lub wentylacją mechanicz-
ną, w przeciwnym wypadku 
bardzo szczelne okno spowo-
duje pojawienia się grzybów 
w naszym mieszkaniu. W bu-
dynkach z wentylacją grawita-
cyjną trzeba zamontować okna 
o współczynniku od 0,5 do 1,0 
m3/mh. okno musi mieć lufcik 
lub uchylne skrzydło, tak by 
można było wietrzyć pomiesz-
czenia i zapewnić w mieszka-
niu odpowiednią ilość powie-
trza. 

drzwi 
otworem, przez który 

ucieka ciepło z naszego miesz-

kania, oprócz okien, są drzwi. 
one także muszą być szczelne, 
o odpowiednich parametrach 
przenikania ciepła i infiltracji 
powietrza. 

Ocieplamy dom 
W przypadku posiadania 

mieszkania spółdzielczego czy 
komunalnego, decyzję o kom-
pleksowej termomoderniza-
cji czy ociepleniu tylko ścian 
zewnętrznych podejmuje za-
rządca. Do nas należy tylko 
zainteresowanie się, czy temat 
ten był (lub będzie) przez nie-
go rozważany. 

W przypadku posiadania 
własnego domu musimy pa-
miętać, że generalnie domy 
zbudowane przed rokiem 
1991 opłaca się termomoder-
nizować. Jednak przed poję-
ciem decyzji o zakresie nie-
zbędnych prac, najlepiej jest 
zlecić przeprowadzenie audy-
tu energetycznego specjaliście 
od oszczędzania energii (audy-
torowi). Wstępna porada, czy 
w ogóle warto przeprowadzać 
termomodernizcję, kosztuje 
w granicach 100 złotych. 

Termomodernizacja 
Pełna termomodernizacja 

budynku obejmuje docieple-
nie ścian zewnętrznych, pod-
łogi, stropu, dach, wymianę 
okien i dopiero na końcu - wy-
mianę systemu grzewczego 
na nowocześniejszy i bardziej 
energooszczędny. Prace te 
mogą być rozłożone na etapy, 
np. w pierwszej kolejności do-
cieplamy ściany zewnętrzne, 
następnie dach, potem zakła-
damy izolację między piwni-
cą (nieogrzewaną) a częścią 
mieszkalną domu itd. Przy wy-
mianie systemu grzewczego 
na bardziej nowoczesny (rur 
grzejnych, grzejników, pieca), 
trzeba zmienić system ogrze-
wania z tzw. grawitacyjnego 
na pompowy (ciepła woda jest 
tłoczona pompą). Należy także 
pamiętać o zainstalowaniu au-
tomatyki pogodowej  (bardziej 
wydajna niż sterowanie ręcz-
ne) i zamontowaniu zaworów 
termostatycznych do sterowa-
nia temperaturą w pomiesz-
czeniach. Przy wyborze nowe-

go kotła warto zastanowić nad 
kotłem na biomasę (słoma, 
drewno, od- pady drzewne), 
które mają duże walory ekolo-
giczne oraz są tanie w eksplo-
atacji. 

Ponieważ sporo ciepła 
z mieszkania ucieka wraz 
z wentylacją, warto zastano-
wić się nad zainstalowaniem 
pompy cieplnej lub tzw. reku-
peratorów, które doprowadza-
ją do domu odpowiednią ilość 
powietrza oraz odzyskują do 
90% wydalanego ciepła. 

Nowe źródła ciepła
stały wzrost cen tradycyj-

nych nośników energii (węgiel, 
gaz, olej opałowy) zmusza do 
szukania nowych źródeł ciepła 
i sięgania po źródła odnawial-
nej energii. coraz popularniej-
sze staje się wykorzystanie 
energii słonecznej do pod-
grzewania wody użytkowej 
lub pomieszczeń za ! pomocą 
kolektorów słonecznych, wy-
korzystanie ciepła , z powie-
trza, z wody gruntowej, z grun-
tu lub ciepła z wentylacji - za 
pomocą pomp cieplnych. Naj-
bardziej efektywne są systemy 
grzewcze wykorzystujące kilka 
źródeł energii. latem wystar-
czy wykorzystanie kolektorów 
słonecznych pod podgrzania 
wody użytkowej, wiosną i je-
sienią - pompy cieplne zapew-
nią ogrzewanie pomieszczeń, 
a w czasie silnych mrozów 
można dodatkowo uruchomić 
kotłownię na drewno lub sło-
mę. W ten sposób za większość 
zużywanej przez nas energii 
nie płacimy wcale (energia sło-
neczna, energia odzyskana za 
pomocą pomp cieplnych). Mu-
simy jednak ponieść koszty in-
westycji i utrzymania instalacji 
w dobrym stanie. Wykorzysta-
nie pomp cieplnych jest szcze-
gólnie efektywne przy zasto-
sowaniu niskotemperaturo-
wych systemów grzewczych, 
np. ogrzewania podłogowe.

Wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii jest naj-
bardziej przyszłościowym 
sposobem uzyskania energii 
nie tylko ze względu na niskie 
koszty eksploatacji, ale także 
ze względu na brak uciążliwo-
ści dla środowiska. 
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1 kWh uzyskana z ogniwa 
fotowoltaicznego ogranicza 
emisję co2 o 730 kg w ciągu 
roku. 

racjonalne ogrzewanie 
pomieszczeń 

-  Temperaturę w mieszka-
niu, w poszczególnych 
pomieszczeniach, należy 
dostosować do realnych 
potrzeb - np. w łazience po-
winno być 22-24°c, w po-
koju dziennym wystarczy 
temperatura w przedziale 
19-22°c, w kuchni: 19-20°c, 
w sypialni: 16-18°c, nato-
miast na korytarzu: 14°c. 

-  Pomieszczenia są ogrzewa-
ne nie tylko przez kaloryfe-
ry. Na wzrost temperatury 
w pomieszczeniach wpływ 
mają także inne czynniki: 
nasłonecznienie, oświetle-
nie, urządzenia elektrycz-
ne, kuchenki, piekarniki, 
osoby znajdujące się we-
wnątrz. Zamiast otwierać 
okno, wystarczy regulować 
ciepłotę kaloryfera przy 
pomocy termostatu grzej-
nikowego. 

-  Przy ogrzewaniu domu 
własną kotłownią, od ab-
sorbującego ustawiania 
termostatów może nas 
uwolnić automatyka sys-
temu grzewczego. Progra-
mowalny termostat poko-
jowy dostosuje temperatu-
rę w pomieszczeniach do 
trybu życia mieszkańców, 
włączy lub wyłączy ciepłą 
wodę użytkową. Można 
ustawić go na każdy dzień 
tygodnia, na okres wyjaz-
du, nocnego obniżenia 
temperatury itp. 

-  Pamiętajmy, że każde 
obniżenie temperatury 
pomieszczenia o 1°c to 
oszczędność zużycia ener-
gii do 6%. W nocy, gdy 
nie korzystamy z pokoju 
dziennego, możemy ob-
niżyć w nim temperaturę 
nawet do 16°c. 

-  Wyjeżdżając z domu na 
dłużej, możemy ustawić 
termostat tak, aby tempe-
ratura w pomieszczeniach 
nie przekraczała 6-10°c. 

- Pomieszczenia powinny 
być wietrzone, trzeba to 
jednak robić szybko (parę 
minut - im chłodniej na 
dworze, tym krócej), ale 
efektywnie, otwierając 
w tym czasie szeroko okna, 

aby nastąpiła wymiana po-
wietrza. 

-  Kaloryfery nie mogą być 
przesłonięte długimi cięż-
kimi kotarami czy firanami. 
Najlepiej jest, aby firany 
i zasłony sięgały wyłącznie 
do parapetu. W żadnym 
wypadku nie należy zasta-
wiać kaloryferów meblami. 

Urządzenia domowe 
Korzystanie z różnych urzą-

dzeń ułatwiających lub uprzy-
jemniających życie wymaga 
zużycia prądu elektrycznego. 
rozsądne ich używanie po-
zwala na oszczędności naszej 
kieszeni. Jak to osiągnąć~ oto 
poniżej praktyczne rady, które 
możemy wykorzystać. Pod-
stawową zasadą przy zaku-
pie nowego sprzętu powinna 
być jego energooszczędność. 
Przed dokonaniem wyboru, 
porównajmy zużycie energii 
przez poszczególne modele 
i wybierzmy ten, który zużywa 
jej najmniej. 

Nasza lodówka 
-  powinna być ustawiona 

z dala od wszystkich źródeł 
ciepła i chroniona przed 
promieniowaniem sło-
necznym, 

-  wkładamy do niej tylko 
potrawy schłodzone do 
temperatury otoczenia, 
w szczelnych pojemnikach, 
tak by uniknąć szybkiego 
zaszronienia, 

-  drzwi lodówki otwieramy 
na możliwie krótki czas, 

-  kratka wywietrznika lo-
dówki nie może być przy-
kryta, 

-  temperaturę w lodówce 
możemy ustawić na 7-8°c, 
zamiast na 5oc, jest to zu-
pełnie wystarczające do 
przechowania żywności 
w dobrym stanie, a pozwo-
li nam zaoszczędzić nawet 
do 15% prądu 

-  lodówkę należy często od-
mrażać albo kupić samo-
odmrażającą się, 

-  lodówka musi mieć szczel-
ne gumowe uszczelki. 

Zamrażarka 
-  najlepiej ustawić jest za-

mrażarkę w miejscu chłod-
nym, suchym i dobrze wie-
trzonym, 

-  zamrażarkę otwieramy tyl-
ko na krótko, 

-  artykuły wkładane do za-

mrażarki powinny być 
chłodne, hermetyczne 
i wodoszczelnie opakowa-
ne (ważne ze względu na 
ograniczenie tworzenia się 
szronu), 

-  kratka wywietrznika nie 
może być przykryta, 

-  w zamrażarce wystarczy 
ustawić temperaturę na 
-18°c, 

-  zamrażarkę należy odmra-
żać najpóźniej, gdy war-
stwa szronu nie przekroczy 
grubości 0,5 cm (pobór 
energii przy grubości szro-
nu 0,5 cm jest o 30% wyż-
szy). 

Zmywarka do naczyń 
-  zmywarkę włączamy do-

piero wtedy, gdy jej jest 
pełna, 

-  przed włożeniem naczyń 
do zmywarki, należy do-
kładnie usunąć z nich 
resztki jedzenia, 

-  przy mało zabrudzonych 
naczyniach należy wybrać 
krótki, oszczędny program 
zmywania. 

Pralka 
-  program prania wstępne-

go wykorzystujemy tylko 
wtedy, gdy pranie jest na-
prawdę bardzo brudne, 

-  pralkę włączamy dopie-
ro wtedy, gdy bęben jest 
pełny, gdyż przy mniejszej 
ilości prania pralka pobiera 
tyle samo energii i wody co 
przy pełnym bębnie, 

-  jeśli pralka posiada pro-
gramy ekonomiczne, np. 
energooszczędny, wodo-
oszczędny, należy z nich 
korzystać, zgodnie z zale-
ceniami producenta, 

-  dla dobra naszego prania 
stosujmy programy odpo-
wiednie do tkanin i wydaj-
ne proszki, 

-  pranie mało zabrudzone 
wystarczy wyprać w tem-
peraturze 60°c - nie musi-
my go gotować, a możemy 
zaoszczędzić aż 40% zuży-
wanego prądu. 

Kuchenka elektryczna 
-  garnki, patelnie muszą 

mieć gładkie i dobrze prze-
wodzące ciepło dno, 

-  gotujemy w małej ilości 
wody i w zamkniętych 
naczyniach - przysłowie 
„Na każdy garnek pasuje 
pokrywka” powinniśmy 

w kuchni traktować do-
słownie, 

-  wielkość garnka (patelni) 
musi być dostosowana do 
wielkości płyty grzejnej; 
średnica garnka powin-
na być o 2 cm większa od 
średnicy płyty grzejnej, 

-  potrawy wymagające dłu-
giego okresu gotowania 
gotujemy w szybkowarach, 
w ten sposób zaoszczędza-
my 70% czasu gotowania 
i około 40% energii, 

-  w celu zagotowania wody 
nie musimy czekać z wyłą-
czeniem płyty grzejnej aż 
woda zacznie wrzeć; dzięki 
dużej bezwładności ciepl-
nej kuchenki elektrycznej 
dopływ energii możemy 
wyłączyć nieco przed za-
gotowaniem się wody, 

-  drzwi włączonego piekar-
nika otwieramy jedynie 
wtedy, gdy jest to napraw-
dę konieczne, 

-  nie zawsze jest konieczne 
wcześniejsze nagrzanie 
piekarnika; np. do piecze-
nia mięsa nie musimy tego 
robić. 

drobny sprzęt kuchenny 
-  przygotowanie kawy czy 

herbaty w ekspresie wyma-
ga mniejszej ilości energii 
niż grzanie wody w czajni-
ku na kuchence elektrycz-
nej lub gazowej, 

-  małe ilości wody (np. do 
zaparzenia ziółek) można 
ogrzać grzałką lub czajni-
kiem elektrycznym, 

-  do gotowania jajek lepiej 
użyć specjalnego urządze-
nia, które zużywa tylko kil-
ka łyżek wody; jajka gotują 
się szybciej i oszczędniej 
niż gotowane w garnku. 

Oświetlenie 
Musimy pamiętać, że 

oświetlenie pomieszczeń musi 
być dostosowane do funkcji, 
jaką pomieszczenie pełni, nie 
wszędzie potrzebujemy rzęsi-
stego oświetlenia. i tak: 

- przedpokój można oświe-
tlić kinkietami przy lustrze, 
niewielkim światłem pośred-
nim, energooszczędnymi 
i bezpiecznymi halogenami 
wpuszczonymi w sufit, 
-  kuchnia wymaga central-

nego punktu świetlnego, 
ale bardzo przydatne jest 
oświetlenie montowane 
pod szafkami wiszącymi, 
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które włącza się wtedy, kie-
dy jest potrzebne, 

-  łazienka może być oświe-
tlona światłem rozproszo-
nym z głównego punktu 
umieszczonego centralnie 
i dodatkowo punktami 
świetlnymi umieszczonymi 
przy/nad lustrem, 

- w sypialni nie potrzebuje-
my silnych żarówek, wy-
starczą lampki nocne i kin-
kiety, które dają miękkie 
światło, 

-  pokój dzienny i jadalnia 
wymagają lampy oświe-
tlającej stół (ale nie sufit) 
oraz lamp stojących, które 
oświetlają np. miejsce do 
czytania 

-  miejsce pracy, np. biurko, 
miejsce przy komputerze, 
wymaga oświetlenia punk-
towego (nie może być zbyt 
mocne ani zbyt słabe). Do-
brze jest w maksymalnym 
stopniu wykorzystać świa-
tło dzienne, najzdrowsze 
dla oczu. 

W miejscach, gdzie przez 
dłuższy czas korzystamy 
z oświetlenia, należy stoso-
wać żarówki energooszczęd-
ne, zaś przy krótkim czasie 
świecenia należy stosować 
żarówki tradycyjne. Kupując 
żarówkę należy zwracać uwa-

gę, aby była ona na napięcie 
230-240 V i częstotliwość prą-
du 50-60 Hz. 

Podsumowanie
Zakup i używanie zwykłej 

żarówki wciągu 15 lat okazało 
się niemal 4 razy droższe niż 
zakup i używanie żarówki ener-
gooszczędnej. 

Nie wszystkie lampy wy-
korzystują energię elektryczną 
z sieci. Pojawiły się już lampy 
ogrodowe na baterie słoneczne, 
które mogą służyć do oświetla-
nia tarasów, ogrodów, ścieżek, 
murków, fontann czy podświe-
tlania numerów domów. W cią-
gu dnia ładują się akumulatory, 
wieczorem zaś automatycznie 
włącza się oświetlenie. szcze-
góły można znaleźć na stronie 
internetowej: www.ekoland4.
com. 

Czy woda to energia? 
Korzystanie z łazienki nie 

zawsze kojarzy nam się ze 
zużyciem energii, a przecież 
energia potrzebna jest do pod-
grzania wody, do pompowa-
nia (wymuszony obieg ciepłej 
wody), do jej przygotowania 
dla celów komunalnych (pobór, 
uzdatnianie). Zatem oszczędne 
korzystanie z wody jest także 
oszczędzaniem energii. 
-  kąpiel pod prysznicem po-

zwala na zużycie tylko 1/3 
ilości wody i energii w po-
równaniu z kąpielą w wan-
nie, 

-  zamontowanie na prysznic 
końcówki wodooszczęd-
nej (z perlatorem) pozwoli 
umyć się w mniejszej ilości 
wody, bez utraty komfortu 
pełnego strumienia wody, 

-  zamontowanie kranów jed-
nouchwytowych z miesza-
czami umożliwia szybkie 
uzyskanie strumienia wody 
o pożądanej temperaturze, 
bez zbędnego wylewania 
namiaru wody ciepłej lub 
zimnej, 

-  nieszczelne krany to strata 
wody i energii. Zamonto-
wanie kranów z zaworami 
kulowymi chroni nas przed 
nieszczelnościami i przecie-
kami. 

-  spłukiwanie wody w sede-
sie też powinno być racjo-
nalne do potrzeb; w handlu 
jest szeroki asortyment 
spłuczek wodooszczęd-
nych, dwuprzyciskowych, 
z możliwością zastosowa-
nia większej lub mniejszej 
ilości wody, 

-  nie należy myć naczyń pod 
bieżącą wodą, 

-  mycie zębów nie wymaga 
ciągłego strumienia wody, 
możemy skorzystać z kubka, 

-  instalacja ciepłej wody po-
winna być dobrze izolowa-
na, aby ograniczyć straty 
ciepła, 

-  im bliżej miejsca używania 
jest umieszczony zbiornik 
ciepłej wody, tym mniejsze 
są straty ciepła, 

-  ogromne straty powoduje 
nieszczelna spłuczka - taką 
usterkę należy natychmiast 
usunąć, aby wody nie wyle-
wać przez całą dobę. 
Korzystanie z łazienki moż-

na połączyć z uzyskaniem cie-
pła tzw. odpadowego z ciepłej 
wody spuszczanej do kanaliza-
cji z wanny czy zlewozmywa-
ka. Wymaga to zastosowania 
pompy cieplnej, która odzy-
skuje ciepło z wody i umożli-
wia wykorzystanie tego ciepła 
np. do podgrzania następnej 
partii wody użytkowej albo do 
ogrzewania lub schładzania po-
mieszczeń. Ponieważ w sprze-
daży nie ma jeszcze gotowych 
systemów wykorzystujących 
ciepło odpadowe, wskazane 
jest skorzystanie z pomocy fa-
chowców z firm zajmujących 
się pompami cieplnymi. 

„Oszczędzamy energię” 
opracowanie K. Haladyn 

Polski Klub Ekologiczny 
(Okręg Dolnośląski)  

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

Dodatek proekologiczny jest dofinansowany 
przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
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Kulturní program
prosinec 2011MĚSTO BROUMOV

1.12. - 16. 12.   8:00 – 16:00
VÝSTAVA ZŠ KLADSKÁ
Výstava výtvarných prací a výrobků žáků
Výstavní síň na Staré radnici Broumov. Pořádá: ZŠ Kladská. Vstupné: zdarma.

2. a 3. 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.

Sobota 3. 12.  19:00
MAGDA MALÁ A PETR DOPITA
Charitativní adventní koncert za podpory Města Broumov.
Klášterní kostel sv. Vojtěcha. Pořádá: David Novotný. Vstupné: 150,-Kč.

Neděle 4. 12.  
2. ADVENTNÍ NEDĚLE
Vánoční trhy na náměstí. 
18:00 Q Brass quintet.
Žesťový kvintet. 
Kostel sv. Ducha. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma.

Neděle 4. 12.  14:00
BROUMOVANKA
Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.

Pondělí 5. 12.  16:00 
ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA 
Výstava prací z MŠ. Pro hodné děti připravena odměna.
Konferenční sál infocentra Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma.

Neděle 11. 12.  
3. ADVENTNÍ NEDĚLE
Vánoční trhy na náměstí.
15:00  Adventní hudba v proměnách staletí
Kostel sv. Ducha. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma.

Středa 7. 12  19:00
Z NÁCHODA DO MONAKA A ZPÁTKY ZA 36 DNÍ
Cestopisná beseda Martina Adámka
V létě 2004 se sedm českých cyklistů vydalo na cestu do Monaka. 
Účastníci expedice vyráželi z různých částí republiky, z Náchoda to byli 
Martin Adámek a Zdeněk Borůvka. Všichni si výbavu potřebnou pro více než 
měsíční cestu vezli na kolech, jeli bez doprovodného vozidla. Vyprávění 
Martina Adámka o pětitýdenní cestě dlouhé 3700 km je doprovázeno projekcí 
více než 450 fotografií. Výstavní síň klášterní ZAHRADY* v Broumově. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 40,-Kč.

Pátek 16. 12.  19:00

IMODIUM 9½
Koncertní dokument, mapující téměř 
desetiletou existenci kapely Imodium. 
Video kromě záznamu živě odehraných skladeb, obsahuje také dosud 
nezveřejněný archiv kapely a rozhovory, jak se samotnými členy, tak i dalšími 
zajímavými osobnostmi z blízkosti kapely. Stopáž: 60 min. 
Režie: Jan Chramosta. Filmová společnost Popojedem Production © 2011.
Konferenční sál infocentra Broumov. 
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci se skupinou Imodium. Vstupné: zdarma.

Sobota 17. 12.  15:00
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet, Praha
Víte, jak se Čmeláčci chystají na zimu? Proč je podzim sladký? Kde spí v zimě 
pavouk? Co dělají čmeláčci o Vánocích? Kdo je to bílé strašidlo s pometlem? 
Čí jsou stopy ve sněhu? Myslíte, že všichni broučci v zimě pořád jenom spí? Ale 
kdepak – to by tu nesměli být naši neposední filutové Čmelda s Brumdou! Tešte 
se na setkání i s dalšími večerníčkovými postavičkami – maminkou Čmelákovou, 
broukem Kvapíkem, Pavoukem a samozřejmě také Pučmeloudem. 
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč.

Neděle 18. 12.  18:00
4. ADVENTNÍ NEDĚLE
10:00 – 15:00 trhy v klášteře.
Adventní trh, na kterém si budete moci dokoupit vánoční dárky, ochutnat 
staročeské speciality a prohlédnout si unikátní betlém z depozitáře kláštera. 
V průběhu trhů vystoupí žáci Masarykovy ZŠ.
18:00 Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby
Polyfonní sdružení. Pro Vánoce v roce 2011 je připraven tentokrát zcela poprvé 
nejpopulárnější „kus“ našich svátků Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.
Klášterní kostel v Broumově. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstup-
né: 60,-Kč.

Středa 21. 12.  18:00
STĚNAVAN
Vánoční koncert konaný v rámci projekt „Tak jako Pat a Mat“.
Klášterní kostel sv. Vojtěcha v Broumově. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 
zdarma.

Čtvrtek 22. 12.  18:00

MEZINÁRODNÍ 
GALAVEČER
BOXU
Účast boxerů z Broumova, Walbrzychu, 
Olesznice, Trutnova, Hradce Králové, Pardubic 
a Kralup nad Vltavou. 
V rámci doprovodného programu vystoupí MC Peca a hradecký oddíl Nozomi 
dojo s ukázkou Kendó a Iaidó. 
Konferenční sál infocentra Broumov. Pořádá: Město Broumov ve spolupráci 
s Boxing clubem Broumov. Vstupné: zdarma.

Připravujeme:

Pátek 6. 1.  16:00
TŘI KRÁLOVÉ
Mírové náměstí Broumov. Pořádá: Město Broumov, Římskokatolická farnost 
Děkanství Broumov.
 
Pátek 20. 1.  19:00
JOSEF CARDA + DANA MORÁVKOVÁ
Úsměvné vyprávění a povídání dvou známých herců.
Vstupenky v předprodeji v infocentru Broumov od 5. 12. 2011.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 150,-Kč.

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!

Pingpongové pálky, nový koberec, společenské hry, fotbalový míč... Pokud vám takový výčet připomíná
dopis Ježíškovi, nemýlíte se. Stejně jako loni totiž i letos hledáme dobré lidi, kteří by nám pomohli
splnit vánoční přání obyvatel našeho chráněného bydlení Domov – tedy všechny, kteří by se chtěli stát
"Neratovskými Ježíšky" a udělat tak radost lidem s postižením. Ti bohužel často nemají vlastní rodiny
a dárky, které najdou pod společným neratovským stromečkem, jsou jejich jedinou nadílkou.

Letos se v Domově rozhodli sepsat vánoční přání společně. Nejen kvůli tomu, aby nikdo nikomu ne-
musel dárky závidět, ale především proto, aby si pak dárky mohli užít ve volném čase spolu. Na sezna-
mu se tak objevily míče, švihadla, společenské hry, ale i lino a koberec do společenské místnosti. Plaká-
tek vánočních přání spolu s bližšími informacemi a kontaktem najdete na našich internetových
stránkách www.neratov.cz, rádi vám ho zašleme e-mailem. Za váš zájem vám předem děkujeme!

PROSINEC 2011

STAŇTE SE NERATOVSKÝM JEŽÍŠKEM!

Vzpomínáte si ještě na projekt
studentů DAMU, v jehož rám-
ci se na dva srpnové týdny utá-
bořili v Neratově a spolu s "ka-
marády" z našeho chráněného
bydlení nacvičili divadelní před-
stavení, které pak společně se-
hráli na srpnových poutních
slavnostech?

Projekt s názvem Divadlo
má (s)mysl jsme si díky Tomá-
ši Kratochvílovi znovu nedáv-
no připomněli v Praze. Tomáš
průběh projektu natočil a z 13
hodin materiálu sestříhal čtyři-
cetiminutový dokument s náz-
vem Kamarádi. A právě ten
měl premiéru 19.  listopadu

v pražském Divadle Archa na
festivalu Akcent.

Na premiéru jsme se vypra-
vili i my – po promítání tak na
otázky publika odpovídalo spo-
lu s autory projektu i deset je-
jich neratovských kamarádů.
Od Markéty jsme se například
dozvěděli, že každý v sobě v lé-
tě objevil skrytý talent, Vašek
vzpomínal na spoustu legrace,
a Mirek prozradil, že se nemů-
že dočkat dalšího ročníku, kte-
rý se už usilovně chystá!

Dokument Kamarádi se po-
stupně představí i v dalších mě-
stech České republiky. Aktuál-
ní informace najdete na strán-

kách projektu www.jinejevis-
te.cz, upozorníme vás na ně
i v našem zpravodaji.

A když jsme byli v Praze,
museli jsme toho využít. V so-
botu jsme stihli procházku po
centru, na Národní třídě jsme
si připomněli listopad 1989.
Večer jsme se pak znovu sešli
s  našimi přáteli z DAMU,
vzpomínali a psali pozdravy
těm, kteří nemohli přijet. Ne-
děle patřila Pražskému hradu,
bohoslužbě v katedrále sv. Ví-
ta i hradní stráži. Výlet se nám
tak vydařil, že všichni (i ti, kdo
tentokrát nejeli), se už ptají,
kdy a kam se pojede příště.

V chráněných dílnách Kopeček
v Bartošovicích v Orl.h. proběh-
ne v sobotu 10. prosince od 10
do 17 hodin Vánoční řemeslný
jarmark. Nabídne výrobky lidí
s  postižením, představí také ře-
meslníky z okolí, například ková-
ře, brašnáře nebo výrobce krojů.
Chybět nebudou vánoční květi-
nové vazby, perníčky, čaje a koře-
ní, ale ani domácí chléb z pece
Berta. I občerstvení bude vánoč-
ní – čočková polévka s čerty, vá-
nočka či medovina.

- - -
Putovní cyklus adventních kon-
certů Advent mezi horami
pokračuje dalšími koncerty. V so-
botu 3. prosince ho bude hostit
kostel v polském Zielenci,
10. prosince pak kostel v Barto-
šovicích v Orl.h.

- - -
Závěrečný koncert cyklu Advent
mezi horami proběhne v nera-
tovském kostele – v  neděli
18. prosince tu od 14 hodin vy-
stoupí sbor Corale při gymná-
ziu Žamberk. Srdečně vás pod
prosklenou střechu našeho ko-
stela zveme. Abyste si předvá-
noční atmosféru vychutnali, do-
poručujeme vybavit se na kon-
cert dekou a teplým oblečením!

- - -
Stánek Kopečku v prosinci naj-
dete na vánočních výstavách
v městských muzeích v Žamber-
ku a v Letohradě.

www.neratov.cz

NERATOV SE PŘEDSTAVIL V PRAZE
Foto: Viola Kratochvílová

Foto: Luboš Drapák
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Darovanému koni na zuby ne-
hleď, praví staré české rčení.
Nepodívat se ale na "zoubek"
daru, který nám věnovala paní
Antonie Chudáčková ze Sokol-
nice, by byla velká škoda. Po-
slala nám totiž domácí bram-
bory, cukety, kompoty, marme-
lády a nakládanou zeleninu –
a všechno je, jak kdosi s obdi-
vem prohlásil, jako z reklamy!

Dárek, který nám udělal vel-
kou radost, putoval do skladu
naší chráněné dílny Kuchyň,
která vaří pro celý Neratov. Na
dobrotách ze Sokolnice si tak
budeme pochutnávat všichni
společně.

Paní Chudáčkové za její dar
velmi děkujeme – a rádi uvítá-
me i další podobné "přebyt-
ky". Nemusí přitom jít jen o jí-

dlo, využijeme i nepoužívanou
vlnu, zbytky látek, úklidové
prostředky, kancelářské potře-
by či pracovní oděvy.

Nové auto pro cesty do práce,
k lékaři i za zábavou mají od
listopadu obyvatelé našeho
chráněného bydlení Domov.

Jedná se o takzvaný sociální
automobil, na který se složilo
celkem 45 sponzorů – velkých
i malých firem, přispěla také
některá okolní města. Kdo na
Renault Kangoo peníze po-

skytl, se ostatně dozvíte přímo
z něj. Za svůj dar totiž každý
sponzor získal na novém autě
reklamní plochu.

Nový vůz jsme vyměnili za
starý sociální automobil, který
už po šesti letech pomalu do-
sluhoval. Obyvatelé Domova
tak budou v zimě po horských
silnicích jezdit bezpečněji.

Velké poděkování patří ne-
jen všem dárcům, kteří nám
na vůz přispěli, ale také
Reklamní agentuře Kompakt,
spol. s. r. o., jež projekt sociál-
ního automobilu provozuje,
a  jejíž zaměstnanci pro nás
potřebné sponzory našli. Za
jejich úsilí jim srdečně děku-
jeme!

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.

V sobotu 5. listopadu proběhla
v Neratově již potřetí myslivec-
ká Hubertská mše. Zúčastnilo
se jí na 200 návštěvníků, nechy-
běly ani její tradiční atributy, tedy
jelen, sokolníci, psi, trubači a my-
slivci v  uniformách. Za spolu-
práci děkujeme Lesům ČR, s.p.

- - -
Do našich kanceláří přibyly tři
počítače. Starší, ale plně funkční
zařízení nám darovala Českoslo-
venská obchodní banka – ČSOB.
Děkujeme!

- - -
Na Kopečku měli a stále mají
napilno. Pro ČSOB ušili neuvě-
řitelných 1250 pohankových pol-
štářků! Ani po jejich odevzdání
se ale dílny nezastaví, vyrábějí to-
tiž 800 textilních koček, panenek
a andílků pro společnost Alza.cz.

- - -
Hrnečky, formy na bábovku, po-
hankové polštáře, textilní slony
a  ošatky z pedigu vyrobené na
Kopečku můžete nově koupit
na e-shopu www.ctyrlistek.eu.
Najdete je v sekci "charitativní
předměty". Pokud jste klienty Po-
štovní spořitelny, dostanete na
e-shopu navíc slevu!

- - -
Stánek Kopečku se v listopadu
představil na výstavě Vánoce nás
nezaskočí v Ústí nad Orlicí, zú-
častnil se rozsvěcení vánočního
stromu v Orlickém Záhoří i kon-
certu Lucie Bílé v Neratově.

CO SE U NÁS
DĚLO

V LISTOPADU?

BÍLÉ VÁNOCE S LUCIÍ BÍLOU

Téměř tisíc lidí zaplnilo ve
čtvrtek 17. listopadu neratov-
ské údolí a navzdory kousavé
zimě vydrželo dvě hodiny

v  našem kostele. Důvod byl
prostý – Lucie Bílá a její kon-
cert Bílé Vánoce s klavírním
doprovodem Petra Maláska.

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL PRO DOMOV

Koncert nebyl benefiční,
část výtěžku ale pořadatelé vě-
novali na provoz neratovské-
ho chráněného bydlení a dí-
len. Mnoho návštěvníků navíc
štědře přispělo do našich kasi-
ček. Vybralo se tak celkem de-
set tisíc korun, které použije-
me na zvelebení Domova.

Největší dík a poklonu ale
musíme složit paní Lucii Bílé,
která naplnila neratovský kos-
tel vánoční atmosférou a nád-
herným hlasem, a po koncertě
si našla čas i na podepisování
a společné focení s obyvateli
našeho chráněného bydlení!

DAR PLNÝ VITAMINŮ A CHUTI

Foto: Zdeněk Čermák

Foto: Daniela Krejsová
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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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TWÓRCZA NATURA ENERGII
www.tauron-ekoenergia.pl

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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Międzynarodowy Plener Artystyczny 
w Walimiu zgromadził artystów z Polski 

i Republiki Czeskiej. Z lewej główny 
organizator Henryk Hnatiuk

Uroczysta Inauguracja XXII Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej zorganizowana została 

w dniu 15.09.2011 r. w kościele Św. Aniołów 
Stróżów w Wałbrzychu. 

Uroczystość zakończenia XXII Polsko-Czeskie Dni 
Kultury Chrześcijańskiej odbyła się w Hradec Kralove  
w dniu 22.10.2011 r.

Kłodzko, 23.09.2011. Konferencja popularno-
naukowa poświęcona życiu i działalności 
błogosławionego Ks. Gerharda Hirschfeldera. 
Prelekcje wygłasza Ks. R. Brudnowski 
z Kudowy - Czermnej, obok biskup Ignacy Dec.

W czasie  XXII Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej wystąpił z koncertami  
w Nowej Rudzie, Wałbrzychu i Hradec Kralove 
chór STĚNAVAN z Broumova

XXII Polsko-CzeskIe DnI kultury ChrześCIjańskIej
„BąDźmy roDzIną” - 15.08.-30.10.2011 r.


