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Julian Golak przywiózł do Pragi grudniowe wydanie miesięcznika „Ziemia
Kłodzka”, które było rozchwytywane przez dziennikarzy i mieszkańców Pragi.
Z prawej: Jan Lityński - doradca Prezydenta RP

skiej Filharmonii Narodowej.
Bardzo ceniony przez Vaclava
Havla aktor Josef Abrham (znany jako doktor Błażej z serialu
„Szpital na peryferiach”) przeczytał fragmenty Księgi Hioba.
Podczas mszy świętej odczytano list od papieża Benedykta XVI, a po Eucharystii
przemówił prezydent Vaclav
Klaus oraz była amerykańska
sekretarz stanu Madeleine Albright.
Wśród przemówień pożegnalnych bardzo wzruszające
były wspomnienia arcybiskupa Dominika Duki, który przypomniał m.in. wspólne chwile
z Vaclavem Havlem w komunistycznym więzieniu oraz ks.
Biskupa Vaclava Maleho – przyjaciela Vaclava Havla z czasów

fot. Piotr Golak

(Red.) W piątek 23 grudnia
2011 roku odbył się w Pradze
pogrzeb Vaclava Havla. Uroczystościom w katedrze przewodniczył ks. arcybiskup Dominik
Duka – prymas Czech.
Punktualnie w samo południe wszystkie dzwony kościelne w Czechach oznajmiły
początek uroczystości pogrzebowych w Pradze. Minutą ciszy
w całym kraju uczczono pamięć
Havla: zatrzymały się tramwaje,
radiowozy, supermarkety przez
60 sekund nie sprzedawały produktów. Policjanci stawali na
baczność.
Msza święta za duszę zmarłego – tak oficjalnie nazywana
była uroczystość, rozpoczęła się
od Requiem Antonina Dvorzaka, w wykonaniu artystów Cze-

W wielu miejscach w Pradze mieszkańcy spontanicznie urządzali miejsca pamięci
po zmarłym Prezydencie i palili znicze.

opozycyjnych, który wygłosił
ostatnie słowo przy zmarłym.
Uroczystość zakończyła się
wyniesieniem trumny przez żołnierzy gwardii honorowej przy
oklaskach tysięcy ludzi zgromadzonych na dziedzińcach
zamku i wokół niego. Trumnę
przewieziono do krematorium
Strasnice, gdzie ciało zmarłego
zostało skremowane. W tej części uroczystości wzięła udział
tylko najbliższa rodzina.
Bezpośrednia relacja z uroczystości pogrzebowych transmitowana była na cały świat,
między innymi BBC, „Al. Jazeera”. Również wozy transmisyjne polskich telewizji przekazywały relacje z uroczystości oraz
bezpośrednie rozmowy z Pragi.

i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto, aby pożegnać przyjaciela z Warszawy przyjechali Jan
Lityński i Henryk Wujec.
Dolny Śląsk reprezentował
Julian Golak, radny Sejmiku
Województwa, a także szef Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, której Vaclav Havel był
członkiem od samego początku.
Arkadiusz Ignasiak – Konsul
Honorowy Republiki Czeskiej
we Wrocławiu oraz Julian Golak – radny Sejmiku i Rzecznik
Generalny Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej wystąpili we wspólnym piśmie do
władz Wrocławia i Lądka Zdroju
z wnioskiem o nadanie imienia
Vaclava Havla ulicom w tych

fot. Piotr Golak

fot. Piotr Golak

Ostatnie pożegnanie Vaclava Havla

W katedrze świętego Vita podczas uroczystości pogrzebowych: od lewej Krystyna
Krauze, Henryk Wujec, Julian Golak, Jan Lityński

Na antenie TVP Info oraz TVN
24 Vaclava Havla wspominali
między innymi: Julian Golak
i Jan Lityński.
W uroczystościach w katedrze pw. Św. Wita, Wacława
i Wojciecha uczestniczyło ponad tysiąc osób, które posiadały specjalne zaproszenie.
Wśród nich znaleźli się szefowie i przedstawiciele kilkudziesięciu państw z całego świata.,
m.in. Nicolas Sarkozy (prezydent Francji) oraz Bill i Hillary
Clintonowie (były Prezydent
USA i obecna Sekretarz Stanu
tego kraju). Polskiej delegacji
przewodniczył Lech Wałęsa,
który reprezentował prezydenta RP oraz Bogdan Borusewicz
– marszałek Senatu RP. W imieniu premiera przybył Bogdan
Zdrojewski – Minister Kultury

miastach, gdzie V. Havel był Honorowym Obywatelem.
Vaclav Havel trzykrotnie
przebywał (nielegalnie) na terenie Ziemi Kłodzkiej 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 turystyczny Solidarności PolskoCzesko-Słowackiej. W górach
Vaclav Havel zawsze czuł się
wolny.
Wszystkie państwa demokratyczne na całym świecie obszernie informowały o śmierci
Vaclava Havla. Media przypominały jego życiorys oraz
zamieszczały wypowiedzi ludzi, którzy Go znali. Oficjalnie
władze Rosji zauważyły śmierć
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Umieć stawać po stronie prawdy

Havla, ale tylko... zauważyły,
natomiast zmarłego dzień później przywódcę Korei Północnej
Kim Dżong Ila władze Rosji żegnały jak wielkiego bohatera.
Havel dla świata demokratycznego pozostanie przykładem
człowieka niezłomnego, który

zawsze walczył z dyktaturą
i mówił prawdę, także tym, którzy go prześladowali. Postawa
władz Rosji jest wręcz... kompromitująca!
Ostatnie pożegnanie w katedrze św. Wita nad trumną
Vaclava Havla wygłoszone

Ks. arb. Dominik Duka - spędził w komunistycznym więzieniu wspólne chwile
z Vaclavem Havlem

która powinna być czyniona w miłości”.
Nawiązując do Św. Jana Ewangelisty, Biskup powiedział, że
prawda to światłość, fałsz to ciemność. Ludzie światłości przyjmują
prawdę i żyją nią, ludzie ciemności
są zakłamani i świadomie kłamią.
Kto mówi, że jest wierzący, a nie
zachowuje przykazań lub odrzuca
niektóre z nich, jest kłamcą i nie
ma w nim prawdy.
Jest to szczególne wyzwanie
dla ludzi mediów. W mediach zawsze powinno chodzić o prawdę,
o prawdziwą informację i obiektywną interpretację.
Słowo powinno być wyrażone w sposób wolny, nie może być

skrępowane. Człowiek musi mówić zgodnie ze swoim przekonaniem, sumieniem, to co chce.
Dzisiaj wolność słowa jest zagrożona, ograniczona przez środki finansowe. Ci, którzy finansują
media, narzucają sposób interpretowania różnych faktów. Obowiązuje poprawność polityczna, nie
tylko w kręgach wyższych, ale także regionalnych. Doświadczamy
ograniczania wolności słowa.
Chciałbym podziękować za to
co o nas piszecie i skierować prośbę, byście dalej pisali o kościele.
Kościół nie jest jedyną instytucją
w społeczeństwie, ale jak się o nim
nie pisze, wygląda jakby gdzieś
zniknął.

przez biskupa Vaclava Maleho
(fragmenty):
„Panie, dobry Boże, który
miłujesz życie, dziękujemy Ci
za naszego prezydenta Vaclava Havla. Dziękujemy Ci za
Jego nadzieję, wiarę w prawdę
i miłość, odwagę (…). Dzięku-

jemy Ci za radość z Jego przyjaźni, którą nam wielu dawał.
Dziękujemy Ci za wszystko co
zrobił dla naszej Ziemi, kultury
i teatru, ale także dla pokoju na
świecie (…). Boże dziękujemy
Ci za dar Jego życia.”

fot. Piotr Golak

niać ich mądrością Bożą, ewangeliczną, dawać świadectwo miłości
poprzez sprawowanie liturgii i
sakramentów, działalność charytatywną, opiekę nad chorymi.
Jesteśmy też ludźmi, mamy swoje
słabości, potknięcia. Nie wszystko
nam wychodzi. Zauważamy to i
bolejemy nad tym. Każdą prawdę
bolesną czy radosną trzeba podawać w duchu miłości.
Ojciec Święty Benedykt XVI
napisał Encyklikę „Caritas in veritatem” (Miłość w prawdzie). Miłość
w prawdzie i prawda w miłości
powinny się ze sobą łączyć. Bł. Jan
Paweł II pięknie ukazał związek
prawdy z wolnością, mówiąc, że
nie ma wolności bez prawdy. Zdaniem Papieża to nie wolność jest
na szczycie wartości, lecz prawda,

fot. Piotr Golak

9 stycznia 2012 roku Ksiądz
Biskup Ignacy Dec spotkał się z
dziennikarzami z diecezji świdnickiej. Podczas spotkania opłatkowego i wspólnej modlitwy
skierował do dziennikarzy następujące słowa: „Dziękuję Wam za
obiektywne, życzliwe i serdeczne
pisanie o kościele. Kościół nie jest z
tego świata, ale jest w tym świecie.
Jest wtopiony w naród, w społeczności regionalne. Funkcjonuje w
parafiach, dekanatach, diecezjach.
Tak więc jest częścią społeczeństwa. Ludzie chodzący do kościoła
pełnią różne funkcje publiczne.
Trzeba przekazywać informacje
o kościele w sposób życzliwy. Nie
uważamy się za szczególną kastę,
nie żądamy przywilejów. Jesteśmy
wybrani spośród ludu, by napeł-

Kilka telewizji z różnych części Europy i Azji transmitowało uroczystości
pogrzebowe na żywo. Przed pałacem prezydenckim w Pradze Julian Golak udziela
wywiadu dla TVP.
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Poczdam
– miasto na wyspie, które warto zobaczyć
obecnie budowana nowa siedziba Landtagu Brandenburgii.
Przez wiele wieków Poczdam
był zapleczem wojskowym Berlina. W czasie II wojny światowej
w dniu 14 kwietnia 1945 roku
miasto przeżyło największe „dywanowe” naloty bombowe.
W mieście przetrwała m. innymi oryginalna „dzielnica holenderska”, tzn. około 140 kamienic,
które były wybudowane w XVIII
wieku dla Holendrów.
Od 14 lipca do 2 sierpnia 1945
roku odbywała się tutaj słynna
Konferencja Poczdamska, z udziałem zwycięzców II wojny światowej. Od 1945 roku aż do 1994
roku zamieszkiwali w tym mieście Rosjanie w specjalnej strefie
otoczonej murem. Poczdam był
miastem całkowicie zmilitaryzowanym. Miasteczko KGB* było
enklawą, w której zainstalowano
wszystkie najbardziej potrzebne
instytucje dla pracowników KGB
i ich rodzin. Były tu domy, mieszkania, szkoły, restauracje, urzędy,
instytucje kultury oraz inne urządzenia dostępne tylko dla wybranych służb KGB. Miasto zostało

prawie całkowicie zateizowane,
a praktyki religijne były zabronione. Obecnie mieszka tu 155 tysięcy ludzi; 20 tysięcy to protestanci,
5 tys. jest zdeklarowanych katolików, a około 1 tysiąc mieszkańców wyznaje inną religię. Zdecydowana większość mieszkańców
to ateiści. Obecnie jest to stolica
Brandenburgii, gdzie tętni życie,
a turyści przyjeżdżają tutaj z całego świata. Warto się tam wybrać,
bowiem jest dobre połączenie
autostradowe, a za pół roku zostanie uruchomione na terenie
landu najnowocześniejsze lotnisko w Europie, tzw. BBI.
Jednak największym bogactwem Brandenburgii jest woda,
bowiem ten land posiada aż 3
tysiące jezior i ponad 30 tysięcy kilometrów dróg wodnych.
W Brandenburgii można zobaczyć ponad 500 zabytkowych
pałaców i dworów, najważniejszy
zespół pałacowo-ogrodowy znajduje się w Poczdamie. Sanssouci
jest wpisane na listę światowego
dziedzictwa UNESCO, na dokładne zwiedzenie tego kompleksu
potrzeba aż trzech dni.

Zaledwie kilkanaście kilometrów od centrum Berlina leży
miasto na wyspie – Poczdam. Król
Fryderyk Wielki chętnie tutaj odpoczywał i urządzał bale. W 1860
roku wybudowano słynną „Oranżerię”, w której obecnie mieści się
Muzeum Filmu. Król wybudował
tu pałac letni, który nazwał Sanssouci oraz przepiękne ogrody
tarasowe. 11 zabytkowych budynków jest na liście światowego

dziedzictwa kultury UNESCO.
Obecnie w Poczdamie działa aż 40 instytutów naukowych.
W ostatnich latach wybudowano
nowoczesny dworzec kolejowy
(w centrum miasta), który sąsiaduje z „centrum przesiadkowym”,
tzn. wygodnie można skorzystać
z linii tramwajowej lub autobusowej.
W miejscu zburzonego wcześniej pałacu króla Fryderyka, jest

fot. Julian Golak

Park Sanssouci, wybudowany w latach 1745-1747 na zlecenie Fryderyka
Wielkiego. Płac i ogrody tarasowe spełniały funkcję letniej rezydencji króla.
W ciągu kolejnych 100 lat w otoczeniu pałacu powstały kolejne parki i ogrody,
które przeszły w ostatnich latach gruntowne remonty i dzisiaj przyciągają
turystów z całego świata.

Najstarszy budynek w Poczdamie – wielka, zabytkowa „Oranżeria”, obecnie
przebudowana na Muzeum Filmu.

* KGB. Czyli Komitet Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. KGB istniało od marca 1945 roku do
października 1991 roku, było następcą NKWD. Do głównych zadań KGB należało gromadzenie informacji wywiadowczych, nadzór nad obiektami nuklearnymi,
walka ideologiczna i zwalczanie dysydentów, inwigilacja. Oprócz tego KGB prowadziła inne rozległe działania tajne, np. specjalne odziały skrytobójców działających na całym świecie. KGB nadzorował także tajną policję polityczną i wyposażony był w najnowsze zdobycze nauki na użytek np. szpiegowania. W latach
90-tych XX wieku w KGB pracowało ponad 500 tysięcy funkcjonariuszy. Liczba tajnych współpracowników w Związku Radzieckim oraz za granicą jest trudna do
oszacowania, ale sądzi się, że było to co najmniej kilka milionów osób.
(źródło: Wikipedia, wolna encyklopedia).
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Przez tą oryginalną bramę możemy wejść do ogrodów tarasowych,
które w całości oddane są do zwiedzania turystom.

fot. Julian Golak

fot. Julian Golak

7

fot. Julian Golak

Wejście do pałacu Sanssouci, który król Fryderyk Wielki wybudował w latach
1772-74.

fot. Julian Golak

„Most Szpiegów”, tak powszechnie nazywa się most, który łączy Berlin
z Poczdamem. Na tym moście wielokrotnie w latach tzw. „zimnej wojny” tajne
służby NATO i KGB wymieniały złapanych szpiegów. Ten most jest pokazywany
wszystkim wycieczkom z całego świata. Tutaj zaczynał się także „mur berliński”.

Pałac Sanssouci w Poczdamie został zbudowany zaledwie w ciągu 2 lat na
polecenie króla Fryderyka Wielkiego. Do dzisiaj jest chętnie odwiedzany przez
turystów z całego świata. Znajduje się na liście światowego dziedzictwa kultury
UNESCO.
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„Partnerstwo Odry – Oder Partnerschaft ”
się rozwija. Przy tej okazji warto
przypomnieć niektóre wielkie,
nowe inwestycje: autostrada
Poznań – Berlin, lotnisko Willi
Brandta. Oczekujemy na budowę
szybkiej kolei między Berlinem
i Wrocławiem z kontynuacją aż
do Warszawy. Niezwykle ważne
są planowane nowe połączenia
drogowe S-3 i S-5. Trzeba także
dokończyć modernizację autostrady z Berlina do Wrocławia, tzn.
A-18 i A-4. Niestety te inwestycje
nie zostały uwzględnione przez
polski rząd do realizacji w najbliższych latach.
Obecnie konieczne jest przeniesienie ciężaru z rozwijającego
się handlu na obszar bezpośrednich inwestycji na pograniczu,
szczególnie po stronie polskiej.

W czasie dyskusji podkreślano także znaczenie edukacji
i rozwijania znajomości języka
sąsiedniego narodu. Będą kontynuowane programy wspierania
nauczania języków już od przedszkola, chociaż jak wielokrotnie
podkreślano nie jest to sprawa
prosta. Warto kontynuować także
prace nad powstaniem wspólnego podręcznika do nauki historii
i tutaj niewątpliwie prace historyków powinny nabrać większego
tempa. Obecnie po obu stronach
granicy jest bardzo dobry klimat,
aby wszystkie trudne tematy mogły być rozwiązane pozytywnie.
Pomimo kryzysu europejskiego
sprawy współpracy polsko-niemieckiej rozwijają się dobrze.
Znaczący jest także rozwój tu-

rystyki pomiędzy Polską i Niemcami. Wspólna granica polskoniemiecka i inwestycje, w tym
także w dziedzinie turystycznej,
powodują znaczne uatrakcyjnienie propozycji wzajemnych odwiedzin i poznawania ciekawych
zakątków w obu krajach.
Za kilka miesięcy zostanie
uroczyście otwarty nowy port lotniczy w Brandenburgii na przedmieściach Berlina (BBI). Będzie to
największe lotnisko w Europie,
które także będzie służyć mieszkańcom sąsiednich polskich
województw: przede wszystkim
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.
Lotnisko będzie nosiło imię
Willy Brandta.

Przemawia Stanisław Dendewicz, dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki
Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, który w latach
90-tych był architektem wojewódzkim w Wałbrzychu.

Dr. Matthias Rößler - Präsident des Sächsischen Landtags

fot. Julian Golak

fot. Julian Golak

Obrady, które odbywały się 16 stycznia 2012 roku w Parlamencie Brandenburgii
prowadził Jacek Pilawa – przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

fot. Julian Golak

fot. Julian Golak

W dn. 16 stycznia 2012 roku
w Poczdamie odbyła się polskoniemiecka konferencja na temat
polityki gospodarczej w ramach
tzw. „Partnerstwa Odry”.
Konferencja odbyła się z okazji 20-lecia podpisania polskoniemieckiego traktatu o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
Współpraca czterech polskich województw zachodnich
oraz czterech niemieckich landów przygranicznych, tzn. krajów
związkowych: Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza
Przedniego, Saksonii, ma duże
znaczenie dla procesu integracji
europejskiej i powinna być traktowana priorytetowo. Współpraca rozpoczęta przed 6 laty dobrze

Przemawia Heiko Kosel poseł do Parlamentu Kraju Związkowego Brandenburgii,
który na stałe mieszka w Bautzen (Budziszyn). Zadziwił Polaków dobrą
znajomością języka polskiego.
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PARTNERSTWO ODRY
Partnerstwo Odra jest inicjatywą regionów Brandenburgii i Berlina powstałą w latach 2005-2006.
Uczestniczą w niej polskie i niemieckie regiony położone po obu
stronach Odry, tj. województwa:
zachodniopomorskie, dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie oraz
kraje związkowe: Berlin, Saksonia,
Brandenburgia i MeklemburgiaPomorze Przednie. Projekt ten jest
realizowany w ramach współpracy
partnerskich regionów, którego
założenia programowe to wspólne działania w zakresie 4 grup tematycznych: turystyki, kooperacji
gospodarczej (innowacje, transfer
technologii, małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz transportu i logistyki. Partnerstwo Odra kieruje
się zasadą oddolnego rozwoju,
który kładzie nacisk na realizację
praktycznych projektów kooperacyjnych.
Kontakty Dolnego Śląska
z landami Berlina i Brandenburgii
rozwijane są głównie w ramach
inicjatywy Partnerstwo Odry,
w której uczestniczą przygraniczne województwa zachodniej Polski i wschodnie landy niemieckie.
Współpracujące ze sobą regiony
działają na rzecz wielowymiarowej
integracji gospodarczej i społecznej, wymiany politycznej i międzyludzkiej. Realizują projekty związane z infrastrukturą, transportem,
turystyką, logistyką, biznesem,
innowacjami, odnawialnymi źródłami energii oraz pozyskują na te
cele fundusze europejskie. W ramach inicjatywy prowadzona jest
ożywiona wymiana pomiędzy
parkami technologicznymi, placówkami kulturalnymi, szkołami
czy ekspertami i pracownikami
administracji. Wszystkie te działania mają na celu zbliżać społeczeństwa po obu stronach granicy
i rzeki, wspierać rozwój sąsiedzkich
relacji polsko-niemieckich, a także
wpisywać się w proces integracji
europejskiej.
Wiodącym polskim województwem w inicjatywie jest województwo zachodniopomorskie
prowadzące sekretariat projektu.
Kwestie związane z Partnerstwem
Odra zostały podjęte na szczeblu rządowym podczas spotkań
polskiej części Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds.
Współpracy Regionalnej i Przy-

granicznej, szczególnie w celu
wypracowania polskiego stanowiska odnośnie umiejscowienia
inicjatywy w strukturze Komisji.
Na spotkaniu w dniu 20 czerwca
2008 r. województwo dolnośląskie
opowiedziało się za propozycją
utworzenia w ramach Komitetu
ds. Współpracy Przygranicznej
Komisji grupy roboczej pod nazwą Grupa Sterująca Partnerstwo
Odra, w skład której wchodzą polscy i niemieccy przedstawiciele
władz regionalnych i właściwych
ministerstw.
W ramach regularnych spotkań sieci, warsztatów, jak i spotkań przygotowawczych do politycznych szczytów, następuje
wymiana informacji nt. aktualnego stanu rzeczy transgranicznej
współpracy, dyskutowane i inicjowane są nowe projekty oraz
przedsięwzięcia.
5 listopada 2008 roku, w ramach pierwszego politycznego
spotkania na szczycie w Poznaniu, uzgodnione zostały dalsze
podstawy pogłębienia współpracy. Te regularnie odbywające się,
polityczne spotkania na szczycie,
poświęcone konkretnej tematyce
służą również pogłębieniu i rozbudowie "Partnerstwa-Odra" oraz
dają ważne impulsy.
Współpraca transgraniczna na
polsko-niemieckim pograniczu
Aktualnie rozpoczynają się
prace nad kształtem kolejnej
perspektywy finansowej, która
realizowana będzie w latach 20142020. Zgodnie z opublikowanymi
w dn. 6 października 2011 r. przez
Komisję Europejską projektami
Rozporządzeń, działania związane
z Celem 3 polityki regionalnej będą
kontynuowane. KE zaproponowała także osobne rozporządzenie
dla Europejskiej Współpracy Terytorialnej, co świadczy o dużym
znaczeniu tej formy współpracy.
Na współpracę terytorialną , w nowym budżecie unijnym zaproponowano ok. 11,7 mld euro (w tym
na komponent dot. współpracy
transgranicznej 73% tej kwoty,
czyli ok. 8,6 mld euro). Tym samym, w porównaniu perspektywą
2007-2013, KE wyraża wolę zwiększenia środków przeznaczonych
na EWT w nowym okresie programowania.

Europejskie Ugrupowanie
Współpracy Terytorialnej
(EUWT) na Dolnym Śląsku
EUWT jest nowym mechanizmem współpracy w ramach UE,
który stwarza szanse na pogłębienie międzynarodowej współpracy międzyregionalnej i lokalnej
w tym transgranicznej.
Samorząd Województwa Dolnośląskiego wraz z partnerami
czeskimi podjął starania, których
celem jest utworzenie EUWT.
Obok Województwa Dolnośląskiego, w skład EUWT mają wchodzić
regiony czeskie: Kraj Kralowohradecki, Kraj Pardubicki, Kraj Ołomuniecki oraz Kraj Liberecki, jak
również polskie i czeskie części
euroregionów Nysa i Glacensis.
Działania związane z utworzeniem EUWT prowadzone są także
w ramach inicjatywy CETC (Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy). Rozmowy na ten temat
podjęte zostały także w ramach
„Partnerstwa Odry".
Współpraca z Dolnym Śląskiem
w dziedzinie energetyki
Począwszy od 2008 r. działania
w celu rozpoczęcia ewentualnej
współpracy pomiędzy Berlinem
a Wrocławiem oraz Regionem Dolnośląskim w obszarze energii koncentrowały się na przedstawieniu
kompetencji i doświadczeń Berlina w sektorze energetycznym oraz
na zbadaniu faktycznego zapotrzebowania na energooszczędne
technologie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Dolnym Śląsku, Działania skupiają się
głównie na sektorze budownictwa

w Polsce oraz termomodernizacji,
w celu osiągnięcia efektywności
energetycznej w budynkach.
Współpraca turystyczna
między Dolnym Śląskiem
i Saksonią
Pole działalności w zakresie
turystyki znajduje się na poziomie regionu w Górnych Łużycach
i jego działalność koncentruje
się przede wszystkim wzdłuż osi
wschód-zachód. Region turystyczny Łużyce Górne utrzymuje
dobre stosunki z sąsiadującymi
krajami - Polską i Czechami. Przez
Spółkę Marketingową Dolny Śląsk-Łużyce Górne (MGO) główną
organizację promocyjną są z powodzeniem prowadzone różnorodne projekty turystyczne. Wiele
z nich już zostało nagrodzonych
Trójstronną Nagrodą Innowacji.
Szczególnie należy wspomnieć
o projektach:
- trinacjonalnym szlaku turystycznym „Via Sacra" na starym
europejskim terenie kulturowym z 4 stacjami w Polsce, 8
stacjami w Niemczech i 4 stacjami w Czechach
- transgraniczny projekt„Sudety
i Łużyce Górne - Aktywnie spędzając cztery pory roku" z powiatem Jelenia Góra. Tutaj są
reklamowane oferty szlaków
górskich, nordic walking,
- turystyki rowerowej i tras dla
rowerów górskich oraz sportów wodnych.
- projekty „Konstrukcja przysłupowa" oraz „Droga Św. Jakuba" oferowane w terenach
przygranicznych.

Delegacja Województwa Dolnośląskiego na konferencji „Partnerstwo Odry” w dn.
16. 01. 2012 roku w Poczdamie. Od lewej: Zb. Szczygieł, Jadwiga Szeląg i Julian
Golak: radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w środku Heiko Kosel - poseł
do Parlamentu Kraju Związkowego Saksonia.
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Polsko-niemiecka współpraca w ramach
„Partnerstwa Odry”
Na obszarze „Partnerstwa
Odry” funkcjonują obecnie trzy
programy współpracy transgranicznej, zaplanowane na lata
2007-2013. Środki obecnie zaangażowane po obu stronach
granicy to 300 mln euro.
Kształt programów współpracy transgranicznej powinien
zapewnić równowagę w inwestowaniu pieniędzy i wymierny
efekt końcowy, który ma być
nadrobieniem wielu zaniedbań
i zaległości z okresu komunistycznego. Na nowy okres programowania (2014-2020) potrzebne są kolejne wspólne projekty polsko-niemieckie, a także
projekty trójstronne polsko-czesko-niemieckie.
Nowy instrument, który zacznie działać w 2014 roku to
tzw. EUWT, czyli Europejskie
Ugrupowanie Współpracy Transgranicznej, które jest tworzony wspólnie z Województwem
Dolnośląskim przez Euroregion
Nysa, Euroregion Glacensis i czeskie kraje przygraniczne. Przełom, który nastąpił w podejściu
do współpracy transgranicznej
nastąpił po powstaniu pierwszych dwóch Euroregionów, tzn.
Euroregionu Nysa i Euroregionu
Glacensis.
Znaczenie obecnej polskoniemieckiej współpracy regionalnej podkreśla uchwała Parlamentu Krajowego Brandenburgii, z którą warto się zapoznać:
Uchwała
Parlamentu Krajowego
Brandenburgii
Pogłębianie współpracy
niemiecko-polskiej
Parlament Krajowy Brandenburgii na swym 38-ym posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2011 r.
przyjął w punkcie 12 porządku
obrad poniższą Rezolucję:
„Z okazji 20-tej rocznicy
podpisania Traktatu o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Republiką Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską Parlament Krajowy
Brandenburgii oświadcza:

I.
Niemiecko-polski
Traktat
o dobrym sąsiedztwie z dnia 17
czerwca 1991 roku oraz niemiecko-polski Traktat z dnia 14 listopada 1990 roku o potwierdzeniu
istniejącej granicy, w którym
Republika Federalna Niemiec
uznała nienaruszalność polskiej
granicy zachodniej, a obie Strony zobowiązały się do rezygnacji
z wzajemnych roszczeń terytorialnych, stanowią od 20 lat podstawę partnerskiej i skierowanej
w przyszłość współpracy między
Polską a Republiką Federalną
Niemiec w pokojowej Europie.
Od tej pory poszanowanie suwerennej równości obu państw,
ich terytorialnej integralności,
nienaruszalności ich granic, ich
politycznej niezawisłości oraz
zasady zakazu grożenia użyciem siły stanowi podstawę
stosunków niemiecko-polskich.
Podpisanie obu traktatów było
wydarzeniami o znaczeniu historycznym w stosunkach niemiecko-polskich.
Dla Brandenburgii traktat
stanowił ważną podstawę rozwoju stosunków z Rzeczpospolitą Polską i sześcioma polskimi
regionami partnerskimi, którymi są województwa Lubuskie
(Lebuser Land), Zachodniopomorskie (Westpommern), Wielkopolskie (Großpolen), Dolnośląskie (Niederschlesien), Mazowieckie (Masowien) i Podlaskie
(Podlachien). Różnorodność i jakość tej współpracy zostały wyraziście przedstawione w sprawozdaniu Rządu Krajowego
Brandenburgii.
Opierając się na Konstytucji naszego kraju związkowego
Parlament Krajowy i Rząd Krajowy, władze samorządowe oraz
wiele mieszkanek i mieszkańców Brandenburgii angażowało
się na rzecz rozwijania naszych
stosunków w duchu dobrego sąsiedztwa, wnosząc własny wkład
w bliską, pokojową i partnerską
współpracę w najróżniejszych
dziedzinach. Szczególne zasługi
położyły na tym polu organizacje społeczeństwa cywilnego
oraz osoby indywidualne. Łączy

je trwająca nieraz od dziesięcioleci przyjaźń z Polkami i Polakami. Wspólnie ze swymi polskimi
partnerami uczyniły one wiele
w interesie trwałego zrozumienia i pojednania pomiędzy Polakami i Niemcami – po wszczętej
przez Niemcy zbrodniczej wojnie, w której utraciły życie także
miliony Polek i Polaków, w tym
również obywatelek i obywateli
polskich pochodzenia żydowskiego, a wiele miast i wsi zrównanych zostało z ziemią.
To przede wszystkim ta
wspólna historia, te doświadczenia oraz geograficzna bliskość
naszych polskich sąsiadów wyznaczają warunki i wyzwania stojące przed krajem związkowym,
przed polityką realizowaną na
szczeblu krajowym i komunalnym, wyróżniając nas wśród innych krajów związkowych.
II.
Na Brandenburgii jako kraju
związkowym, posiadającym liczącą 250 kilometrów długości
granicę z Rzeczpospolitą Polską, spoczywa szczególna odpowiedzialność wobec władz
federalnych oraz innych krajów
związkowych i adekwatnie do
niej Brandenburgia wnosi swój
wkład w kształtowanie dobrosąsiedzkich i przyjacielskich stosunków pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną
Niemiec. W szczególny sposób
przejawia się to we współdziałaniu naszego kraju związkowego
w pracach Niemiecko-Polskiej
Komisji Międzyrządowej i jej
Komitetów oraz w staraniach na
rzecz umocnienia i rozbudowy
bezpośrednich relacji z Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej
oraz z różnymi ministerstwami
i urzędami szczebla rządowego.
W ramach stosunków międzypaństwowych pomiędzy Polską i Niemcami, Brandenburgia
winna w przyszłości angażować
się w szczególności na rzecz
1. przyśpieszenia niemieckopolskich projektów zakresie
infrastruktury transportowej, a w szczególności euro-

pejskich i regionalnych sieci
kolejowych, ażeby w ten
sposób móc sprostać wymogom niezwykle szybkiego
wzrostu przewozów pasażerskich oraz wymiany towarowej pomiędzy wschodem
a zachodem,
2. polepszenia wspólnej ochrony przeciwpowodziowej na
Odrze i Nysie,
3. intensyfikacji
współpracy
w zakresie edukacji, w tym
w szczególności w zakresie wspierania nauki języka
drugiego kraju, partnerstw
pomiędzy szkołami, wspólnego doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej,
a także wymiany młodzieży
szkolnej i nauczycieli,
4. postawienia Niemiecko-Polskiej Współpracy Młodzieży,
której 20-lecie również obchodzimy w tych dniach, na
równi z Niemiecko-Francuską Współpracą Młodzieży,
5. poszerzenia federalnych form
wspierania fundacji naukowych, instytucji i wyższych
uczelni w celu uzyskania poprawy wzajemnej wymiany
pomiędzy Rzeczpospolitą
Polską i Republiką Federalną
Niemiec, do czego należeć
winno również silniejsze zaangażowanie się szczebla federalnego na rzecz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą,
6. intensyfikacji negocjacji pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną
Niemiec nad układem obejmującym kwestie o szczególnym znaczeniu dla partnerskiej współpracy obu
krajów (np. w zakresie transgranicznej współpracy służb
ratownictwa medycznego
lub też w zakresie stosowania ustawodawstwa na polu
społecznym i podatkowym),
7. intensyfikacji współpracy
w obszarze energetyki,
a zwłaszcza w dziedzinie
energii odnawialnych,
8. rozbudowy form wspierania
współpracy transgranicznej,
międzyregionalnej i po-
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Niemcy muszą być prekursorem pojednania i zrozumienia
w relacjach ze swymi sąsiadami
na wschodzie i południowym
wschodzie, w tym z Rzeczpospolitą Polską i Republiką Czeską.
Na tym tle Parlament Krajowy
postrzega szczególną odpowiedzialność Republiki Federalnej
Niemiec i naszego kraju związkowego za przekaz wszechstronnej wiedzy o naszych wschodnich i południowo-wschodnich
sąsiadach - historia tych krajów
w całej jej złożoności winna być
przybliżana przede wszystkim
młodzieży. Wspólnie z partnerami z Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej i Środkowej
należy podejmować i realizować
projekty poświęcone nasilonej
popularyzacji historii, kultury
i języków narodów tej w dużym
stopniu wciąż jeszcze nieznanej
„Europy”. Byłaby to istotna podstawa dla zrozumienia i wzajemnego zbliżenia pomiędzy państwami i narodami, a ponadto
wypełnienie odpowiedzialności nałożonej przez przeszłość
i ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami faszyzmu i wojny.
III.
Przyjmując za podstawę niemiecko-polski Traktat o dobrym
sąsiedztwie, partnerska współpraca z Polską, w tym w szczególności na obszarze przygranicznym, będzie również w przyszłości miała dla Brandenburgii
wybijające się znaczenie w ramach stosunków zagranicznych
naszego kraju. Biorąc za podstawę sprawozdanie przedłożone
przez Rząd Krajowy, współpraca
w bezpośrednim regionie przygranicznym obejmować będzie
coraz szerszą paletę wzajemnie
zazębiających się merytorycznie
tematów, poczynając od nasilenia kooperacji gospodarczej,
poprzez ochronę przeciwpowodziową lub też zwalczanie przestępczości, aż po wspólne oferty
dydaktyczne i kulturalne.
Brandenburgia
pragnie
w średnim horyzoncie czasowym porozumieć się z partnera-

mi z województw Polski Zachodniej co do kierunków rozwijania
wspólnego regionu nad Odrą
i Nysą. Centralne znaczenie ma
dla nas przede wszystkim dalsza
poprawa infrastruktury transportowej oraz turystyki transgranicznej, wspólne generowanie potencjałów kulturowych
i naturalno-przyrodniczych tego
regionu, jak i kooperacja na polu
oświaty i kształcenia.
Zadanie to może być urzeczywistnione wyłącznie poprzez
partnerską współpracę z organami samorządu terytorialnego w województwach i przy
włączeniu szczebla centralnego
w Polsce. Dlatego też należy
rozbudować współpracę w obu
kierunkach.
Fundament współpracy pomiędzy Polską i Brandenburgią
obok intensywnych starań na
szczeblu rządów, musi być zarazem w nadchodzących latach
silniej rozbudowywany politycznie i siłami społeczeństwa cywilnego.
1. Parlament Krajowy podczas
trwania polskiej prezydencji unijnej zaprosi z tej racji
radnych z sejmików wojewódzkich z obszaru Partnerstwa Odry na spotkanie
w Poczdamie. Głównym celem tego spotkania powinna
być wymiana myśli na temat
wkładu członków parlamentów krajowych i organów
samorządu terytorialnego
w dalszy rozwój Partnerstwa
Odry. Podczas rozmów planuje się również przedyskutowanie popieranej w Brandenburgii przez wszystkie
frakcje polityczne propozycji utworzenia regionalnej
niemiecko-polskiej
grupy
międzyparlamentarnej, skupiającej zainteresowanych
deputowanych i radnych
z odnośnych regionalnych
organów parlamentarnych,
w której pracach mogliby
uczestniczyć również członkowie Parlamentu Europejskiego oraz niemieckiego
Bundestagu i Sejmu RP wywodzący się z odnośnych
krajów związkowych oraz
województw.
2. Parlament Krajowy uważa
Euroregiony za niezbywalnego partnera w kształtowaniu współpracy transgranicznej. W minionych niespełna
20 latach poprzez realizację
konkretnych projektów mia-

rodajnie przyczyniły się one
do pomniejszenia utrudnień,
wypływających z przygranicznego położenia oraz do
wspólnego rozwoju regionu
przygranicznego. Dzięki posiadanej kompetencji i swemu zaangażowaniu Euroregiony powinny zyskać profil
podmiotów transgranicznego rozwoju regionalnego.
W tym duchu Parlament Krajowy angażować się będzie
na rzecz umocnienia Euroregionów w nowym okresie
pomocowym UE.
3. Ważnym elementem składowym jest w ocenie Parlamentu Krajowego praca Pełnomocników ds. Partnerstwa,
którzy od 2008 roku działają na rzecz Brandenburgii w Poznaniu i Wrocławiu
(obok Centru w Rumunii).
Rząd Krajowy winien stworzyć warunki po temu, ażeby
Pełnomocnicy ds. Partnerstwa również w przyszłości

mogli działać w charakterze
ogniwa łączącego pomiędzy
polityką kraju związkowego,
podmiotami życia gospodarczego i społecznego oraz
partnerskimi regionami.
4. Brandenburgia winna przy
udostępnianiu środków publicznych także w przyszłości
w sposób szczególny uwzględniać wsparcie dla podmiotów
społeczeństwa
cywilnego,
czynnych we współpracy niemiecko-polskiej.
IV.
Ministerstwo
Gospodarki
i Spraw Europejskich proszone
jest o poinformowanie Komisji
Spraw Europejskich i Polityki
Rozwoju na posiedzeniu zwołanym przed letnimi wakacjami
parlamentarnymi w 2012 roku
o swych wysiłkach w celu urzeczywistnienia niniejszej uchwały.
Fritsch
Przewodniczący

fot. Julian Golak

nadnarodowej w ramach polityki spójności Unii Europejskiej po 2014 roku - przyjmując za podstawę propozycje
Parlamentu Europejskiego,
9. dalszej rozbudowy warunków ramowych dla współpracy polskich województw
zachodnich i Brandenburgii.
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Poczdam, 16.01.2012 r. Radni Sejmików 5 województw Polski zachodniej udają się
do budynku Parlamentu Kraju Związkowego Brandenburgii. Obrady w całości były
poświęcone rozważaniom na temat „Partnerstwa Odry”.
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Rezolucja
Na rzecz ściślejszej współpracy deputowanych i radnych (członków parlamentów regionalnych)
w ramach Partnerstwa Odry
Radni i deputowani z parlamentów regionalnych województw Dolnośląskiego (Niederschlesien), Lubuskiego (Lebuser
Land), Wielkopolskiego (Großpolen) i Zachodniopomorskiego
(Westpommern) Rzeczpospolitej
Polskiej oraz z krajów związkowych
Berlin, Brandenburg (Brandenburgia), Mecklenburg-Vorpommern
(Meklemburgia-Pomorze Przednie) i Sachsen (Saksonia) Republiki Federalnej Niemiec zebrali się
w dniach 15 i 16 stycznia 2012 r.
na spotkaniu członków parlamentów w ramach Partnerstwa Odry.
Przybyli tam na zaproszenie Parlamentu Krajowego Brandenburgii. Powodem jest 20-ta rocznica
wejścia w życie dwóch traktatów
zawartych między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą
Polską: Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz
Traktatu o potwierdzeniu granicy
istniejącej między obu krajami.
I.
Niemiecko-polski
traktat
o dobrym sąsiedztwie z dnia 17
czerwca 1991 roku oraz niemiecko-polski traktat graniczny z dnia
14 listopada 1990 r., w którym
Republika Federalna Niemiec
uznała nienaruszalność polskiej
granicy zachodniej, a obie strony zobowiązały się do rezygnacji
z wzajemnych roszczeń terytorialnych, stanowią od 20 lat podstawę partnerskiej i skierowanej
w przyszłość współpracy między
Polską a Republiką Federalną Niemiec w pokojowej Europie. Od tej
pory poszanowanie suwerennej
równości obu państw, ich terytorialnej integralności, nienaruszalności ich granic, ich politycznej
niezawisłości oraz zasady zakazu
grożenia użyciem siły stanowią
podstawę stosunków niemieckopolskich. Podpisanie obu traktatów było wydarzeniami o znaczeniu historycznym w stosunkach
niemiecko-polskich. Dla województw i krajów związkowych,
położonych w bezpośrednim
sąsiedztwie granicy niemieckopolskiej, oba te traktaty stanowiły
ważną podstawę rozwoju ścisłych

stosunków na szczeblu regionalnym.
Członkostwo Polski i Niemiec
jako samodzielnie o sobie stanowiących i suwerennych państw
w Unii Europejskiej jest dla obu
krajów niepowtarzalną szansą
przezwyciężenia
dotychczasowych historycznych doświadczeń
współżycia i sporów przez zastąpienie ich wolną od granic - w najlepszym tego słowa znaczeniu
- pokojową kooperacją; utrwala
ona wzajemne zaufanie pomiędzy Niemcami i Polakami, a przed
przyszłością ludzi na wschód i zachód od Odry i Nysy otwiera nowe
perspektywy. Dzięki temu dalej zanikać mogą urazy i uprzedzenia.
II.
Przed pięciu laty z inicjatywy
Senatu Berlina i Rządu Krajowego
Brandenburgii, podczas konferencji gospodarczej w Berlinie, padł
sygnał startu do budowy Partnerstwa Odry. Wspólnym celem tego
partnerstwa było i jest wykorzystywanie atutów poszczególnych
województw i krajów związkowych i generowanego w nich
Know-how w interesie wszystkich,
nie zastępując jednakże sprawdzonych form kooperacji. Wszyscy
partnerzy mogą w równoprawny
sposób wnosić do tej współpracy
swe doświadczenia i swe specyficzne potrzeby.
Od tamtej pory datuje się
rozwój wielorakiej merytorycznej
współpracy pomiędzy organami administracji polskich województw Dolnośląskiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego oraz niemieckich krajów związkowych Berlin,
Brandenburgia, MeklemburgiaPomorze Przednie i Saksonia,
w której partycypują także miasta
z regionów przygranicznych. Trzy
spotkania na szczycie z udziałem
premierów oraz marszałków i wojewodów odbyły się kolejno w Poznaniu, Poczdamie i Szczecinie.
Kamień węgielny został położony, jednakże wiele pozostaje
wciąż do zrobienia. Chodzi o rozszerzenie współpracy o nowe
pola, o intensywniejsze uczest-

nictwo parlamentów, jak również
o lepsze skoordynowanie z innymi
formami współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej. Należy przy tym
w równej mierze wykorzystywać
siłę centrów napędzających rozwój i potencjały tkwiące w mniejszych ośrodkach i na obszarach
wiejskich. Nie tylko mieszkańcy
gmin położonych bezpośrednio
przy granicy, ale wszystkie obywatelki i obywatele powinni odnosić
korzyści z szans, które w ich województwie lub kraju związkowym
powstają przy granicy niemieckopolskiej.
III.
Zgodnie z przekonaniem
uczestników konferencji, intensywne wysiłki na rzecz kształtowania Partnerstwa Odry na
szczeblu rządów i administracji
winny być w nadchodzących latach silniej nakierowane również
na działania polityczne i na społeczeństwo cywilne.
Na tym tle podczas spotkania
deputowanych i radnych (członków parlamentów regionalnych)
miała miejsce wymiana myśli
przede wszystkim na temat wkładu członków organów samorządu
terytorialnego i deputowanych do
parlamentów krajowych na rzecz
dalszego rozwoju Partnerstwa

Odry. Wspólnie wyrażono przekonanie o konieczności intensyfikacji
i zapewnienia ciągłości współpracy pomiędzy parlamentami (organami przedstawicielskimi).
Za jedną z możliwości po
temu uczestnicy uważają regularne spotkania przy współudziale
ekspertów i przedstawicieli społeczeństwa cywilnego w celu dyskutowania zagadnień związanych ze
współpracą pomiędzy województwami i krajami związkowymi. Ich
tematami mogłaby być na przykład dalsza poprawa infrastruktury
transportowej i turystyki transgranicznej, wspólne udostępnianie
potencjałów kulturowych i przyrodniczych regionów przygranicznych oraz kooperacja na polu
oświaty i kształcenia. W rezultacie
mogłoby to w średnim horyzoncie
czasowym zaowocować porozumieniem co do kierunków rozwojowych regionu nad Odrą i Nysą.
Uczestnicy
wysondują
w swych parlamentach regionalnych możliwości powołania regionalnej niemiecko-polskiej grupy
międzyparlamentarnej, będą starali się uzyskać po temu poparcie
i ewentualnie doprowadzić do niezbędnych rozstrzygnięć. Za zgodą
polskich i niemieckich partnerów,
kolejne spotkanie powinno odbyć
się w drugim półroczu 2012 r.
Poczdam 16. 01. 2012 r.
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5 JAHRE ODER-PARTNERSCHAFT

Senator Harald Wolf

Im Jahr 2011 feiern wir wichtige Meilensteine der deutschpolnischen Beziehun-gen - auf
regionaler Ebene gehört dazu
das Jubiläum des fünfjährigen
Bestehens unserer gemeinsamen Initiative Oder-Partnerschaft. Am 5. April 2006 initiierten die wirtschaftspolitischen
Vertreter der Bundesländer
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen
sowie der vier westpolnischen
Wojewodschaften Großpolen,
Lebuser Land, Niederschlesien
und Westpommern den Aufbau
eines in-terregionalen deutschpolnischen Netzwerkes unter
dem Motto „Nachbarn, Partner,
starke Region".
Die Hauptidee dabei war,
gemeinsam einen attraktiven
Wirtschaftsraum im Herzen
Europas zu gestalten, der sich
durch die Bündelung seiner
vielfältigen Stärken auch lang-

fristig im globalen Wettbewerb
der Regionen behaupten kann.
Der aktuelle An-lass lässt uns
einen Rückblick halten: Was ist
in den vergangenen Jahren auf
dem Weg zu diesem ehrgeizigen Ziel verwirklicht worden?
Die anfangs beschlossenen
Kooperationsfelder Innovation,
Technologietransfer, KMU-Förderung, Verkehr, Logistik und
Tourismus wurden im Laufe
der Zeit um weitere Themen
ergänzt, u.a. Bildung, Verwaltungszusammenarbeit, demografischer Wandel, Ener-gie,
Wissenschaft und Forschung,
Kultur. Die Vielfalt der Kooperationsbereiche spiegelt die
immer enger werdenden Verflechtun-gen beiderseits von
Oder und Neiße wieder. Dabei
steht projektbezogene Netzwerkarbeit stets im Vordergrund. Ein praktisches Beispiel
dafür ist das 2008 gestartete
Projekt EUNOP - ein grenzüberschreitendes Serviceangebot,
das deutschen und polnischen
Unternehmen hilft, Kontakte
und Hinweise in beiden Sprachen schnell und unkompliziert
zu finden. Als ein Zusammenschluss nicht-gewinnorientierter EU-Beratungseinrichtungen
und Förderinstitutionen aus
den deutschen und polnischen Partnerregio-nen bietet
EUNOP Informationen über
EU-Förderprogramme, eine Kooperationsdatenbank und einen unternehmensbezogenen

Veranstaltungskalender
an.
Außerdem unterstützt EUNOP
mit eigenen Veranstaltungen,
Messeauftritten und Präsentationen ge-zielt das grenzüberschreitende Engagement des
Mittelstands.
Konkrete Ergebnisse sind
auch beim grenzüberschreitenden Verkehr erzielt worden.
Dank der Arbeit des „Runden
Tisches Ver-kehr", der seit 2006
als ein interregionales Koordinierungsgremium der Verkehrsakteure tätig ist, werden
u.a. deutsche und polni-sche
Fahrpläne abgestimmt und
vereinfachte Tarifangebote im
grenzüberschreitenden
Regionalverkehr erarbeitet. Zu
den ersten konkreten Erfolgen
des Netzwerkes zählt das für
die Städte Stettin und Gorzow
Wlkp. zwischen dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
(VBB) und den polnischen
Bahnbetreibern
vereinbarte
„Berlin-Stettin bzw. GorzöwTicket". Dieser Fahrschein bietet Fahrgästen nicht nur einen
einheitlichen grenzüberschreitenden Tarif zwischen den
Städten, sondern ermöglicht
gleichzeitig die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in der
jeweiligen Stadt und Berlin.
Auch auf dem Gebiet der
Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung sind Fortschritte zu verzeichnen. Im Jahr
2010 wurden im Rahmen einer
Kooperation der Technischen

Universitäten in der Region
der Oder-Partnerschaft unter
der Federführung der TU Berlin vier Kooperationsbereiche
definiert: Bio- und Lebensmitteltechnologie, Maschinenbau
und Verkehrssysteme, Energie
und Elektrotechnik sowie Informations- und Kommunikationstechnologie.
Wir können voller Stolz auf
die erreichten Leistungen zurückblicken. Trotzdem werden
wir uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern die zukünftigen Herausforderungen
gemeinsam meistern. Dazu gehört auch eine grenzüberschreitende Abstimmung zu unseren
Prioritäten, die wir im Hinblick
auf die neue EU-Förderperiode
ab 2014 gemeinsam in Brüssel
vertreten wollen. Mein besonderes Augenmerk gilt dabei der
von fünf westpolnischen Wojewodschaften beschlossenen
Strategie für Westpolen, die zur
Steigerung der wirtschaftlichen
Dynamik unserer Nachbarregion beitragen kann. So nähern
wir uns Schritt für Schritt unserem Ziel - durch die interregionale Kooperation einen
infrastrukturell eng vernetzten,
attraktiven und wettbewerbsfähigen
deutsch-polnischen
Regionalverbund zu schaffen.
Harald Wolf
Senator für Wirtschaft,
Technologie und Frauen und
Bürgermeister von Berlin

Mag. der Germanischen Philologie

magister filologii germańskiej

Irena Rogowska

Irena Rogowska

Vereidigte Dolmetscherin
und übersetzerin der deutschen Sprache

Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego

Tel. (00-48) 74 8726091

telefon
(74)
8726091

Wyjazdy Au-pair

Ziemia Kłodzka nr 211

14

(Red.) W grudniu ubiegłego roku minęła 15 rocznica
oficjalnego podpiania umowy o utworzeniu pierwszego
polsko-czeskiego Euroregionu Glacensis. Uroczystość
przed 15 laty miała miejsce
w Hradec Kralove w centrum
kongresowym ALDIS, gdzie
podpisano uroczyście umowę
o utworzeniu Euroregionu Pogranicza Czech Moraw i Ziemi
Kłodzkiej. Jednak trzeba wrócić pamięcią o dwa lata wcześniej, do roku 1994. Utworzenie Euroregionu Glacensis
zaproponował
ówczesny
radny Sejmiku Województwa
Wałbrzyskiego – Julian Golak,
który nad tym projektem pracował od 1993 roku. Pierwsze
niezwykle trudne uzgodnienia przygotowywali przede
wszystkim Julian Golak i Radomir Morawiec, którzy pełnili (historyczne) funkcje sekretarzy Euroregionu Glacensis – całkowicie na zasadach
społecznych. Tamte niezwykle trudne lata wspominano

na konferencji w Rychnovie
nad Kněžnou 8 grudnia 2011
roku.
Obecnie do Euroregionu należą 32 miasta i gminy
polskie z terenu powiatów:
kłodzkiego, ząbkowickiego,
dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego i strzelińskiego (ok.
500 tys. mieszkańców).
Z terenu Republiki Czeskiej w skład Euroregionu Glacensis wchodzą 84 jednostki
terytorialne, w których zamieszkuje również około 500
tysięcy ludzi.
Obecnymi Przewodniczącymi Euroregionu Glacensis
są: Czesław Kręcichwost ze
strony polskiej oraz Miroslav
Kocian z czeskiej.
W czasie uroczystości
w Rychnovie zawiązały się kolejne dwa partnerstwa miast:
Polanica Zdrój – Janskie Laznie i Strzelin – Libchavy.
Dzisiaj współpraca w Euroregionie Glacensis jest czymś
zupełnie naturalnym. Jednak
kilkanaście lat wcześniej było

fot. Julian Golak

15-lecie Euroregionu Glacensis

W 1993 roku otwarto uroczyście przejście graniczne Starostin – Golińsk.
Z prawej Witold Rybczyński – Konsul Generalny RP w Pradze oraz Jerzy Świteńki –
Wojewoda Wałbrzyski

to niezwykle trudne, aby doprowadzić do powstania tego
pierwszego, wyłącznie polsko-czeskiego Euroregionu.
To właśnie nasze czasopismo
bardzo obszernie relacjonowało powstanie Euroregionu

Glacensis.
W tym wydaniu „Ziemi
Kłodzkiej’ przypominamy archiwalne fotografie i dokumenty, które odnaleźliśmy
w naszym redakcyjnym archiwum.

Rychnov nad Kněžnou był wielokrotnie
miejscem spotkań w 1996 roku dotyczących
utworzenia Euroregionu. Na fotografii od
lewej w pierwszym rzędzie: Jan Doskočil
– prezydent miasta Hrdec Kralove, Marie
Vaňkova, starostka m. Police n. Metuji,
František Bartoš. W środku Witold
Rybczyński – konsul RP w Pradze.

fot. Julian Golak

Bardzo ważnym przełomem w stosunkach
polsko-czeskich było otwarcie przejścia
granicznego Tłumaczów – Otovice w 1992
roku. W czasie uroczystego otwarcia
p. Tomaš Kočička – starosta Broumova
odśpiewał cały polski hymn państwowy.
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Chór „Kantylena” z Hradec Králove śpiewał pieśni polskie i czeskie

Źródło: „Ziemia Kłodzka”, nr 79, grudzień 1996 r.
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Hradec Kralove, 5.12.1996 r.
Podpisanie umowy o utworzenie
„Euroregionu Glacensis”
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Ryszard Grzelakowski

Przyczynki do dziejów i tajemnic
dusznickich cmentarzy (cz. I)
„Kończy się każdy dzień,
Kończy się każda wiosna,
Kończy się każde życie...
Ale tym smutniej gdy:
Dzień - był twórczy,
Wiosna - piękna,
a życie dobre.”
Nekrolog
W krajobrazie miasta jest nie
tylko świat, który nas otacza, ale
również monumentalny i niezafałszowany opis jego mieszkańców. Istnieją w naszym życiu
dni tak tragiczne, jak śmierć naszych bliskich. Wtedy to umysł
odrywa nas od spraw drobnych
i przyziemnych. Wystarczy przekroczyć bramę cmentarną, aby
nasze myśli nabrały większego formatu. W obliczu grobów
bledną nasze zawiści, pokornieją zmysły, słabną emocje,
znikają wszelkie podziały. Każdy
cmentarz jest miejscem świętym i dlatego, że tak doskonale
zilustrować potrafi najwyższą
sprawiedliwość, której nie uniknęli nawet ludzie w tiarach i koronach. W czym przejawia się
ta sprawiedliwość? Mówi o tym
każdy grobowiec i ten granitowy ozdobiony brązami, i mogiłka przypominająca kretowisko,
na której ktoś postawił krzyż.
Gwiazda oznacza w cmentarnej mowie symbol ludzkich narodzin, a krzyżyk czas śmierci.
Wielkość zawarta pomiędzy
tymi znakami może być jedno
lub dwucyfrowa, wyjątki tylko

potwierdzają regułę. Przekupstwo tu nie istnieje, znajomość
rodu przestaje być ważna,
znajomości się nie liczą. Czym
jest tych kilkadziesiąt lat życia
w porównaniu z wiekiem kamyka wygładzonego przez wartki
nurt rzeki Bystrzycy Dusznickiej
czy innego ziarnka piasku? Niepotrzebne to i niedoskonałe.
My żyjemy, mamy świadomość,
własną osobowość. Czas każdego życia inaczej jest mierzony
niż czas trwania najdroższych
kamieni. Człowiek nie umiera
całkiem. Jesteśmy tylko mniej
lub więcej dynamiczni „tu i teraz”, ale także przeszłością, która nas uformowała i naznaczyła
nasz los. Na przeszłości odcisnęli swoje piętno nasi najbliżsi nieobecni, ci którzy będą z nami
nadal przez pozostałe miesiące
i lata. Należy z obcowania ze
zmarłymi budować przyszłość
i czerpać pociechę z tego, co
zawiera się w przyszłości. Za
sprawą zmarłych zaczynamy
inaczej postrzegać świat. Sprawy dawniej ważne nagle maleją,
czyli powracają do swych właściwych wymiarów, a inne, dawniej pomijane, nieoczekiwanie
stają się istotnymi. Zmarli pomagają nam nieraz bardziej od
żywych w zrozumieniu najważniejszych spraw ludzkiej drogi
przez życie. Czyż nie dzieje się
tak w dniu pogrzebu, na cmentarzu, kiedy wchodzimy między groby w Dzień Zaduszny?

Pomnik poległych mieszkańców Reinerz (Dusznik Zdroju) w czasie wojny
prusko-francuskiej 1870-71 r. zdjęcie z 1895 roku.

Widok ogólny miasta z fragmentem cmentarza komunalnego z 1928 roku.

Zmarli są naszą historią nie tylko
jednostkową, doświadczeniem
nie tylko osobistym, zjawiają
się także w wymiarze wspólnotowym, w pamięci narodowej.
Z ich imionami wiążą się wojny,
powstania, zrywy patriotyczne,
bohaterskie czyny, partyzanckie mogiły, znaki wielkiej historii, która przebija się swoją siłą
przez szarość codzienną i przez
przełomowe chwile naszego
życia. Bez patosu cmentarze
możemy nazywać relikwiarzami
narodowej pamięci. Nie można
ich wyrwać z kontekstu krajobrazu kulturowego, nadają mu
charakter i stanowią składową
część jego treści.

I myli się ten, kto sądzi i zakłada, że miejsca te ustanowione są już poza życiem - cmentarze nie są dla zmarłych, lecz dla
żywych. Bez korzystania ze źródła historycznego jakim są stare
cmentarze i ich dokumenty, nie
można rzetelnie poznać dziejów jakiejkolwiek miejscowości
i jej mieszkańców. Wielka szkoda, że stare cmentarze giną na
naszych oczach. Nie tylko prawem czasu, także z powodu naszej obojętności. Jest w Polsce,
a przynajmniej do niedawna
było ich blisko 15 tysięcy, najwięcej rzymskokatolickich i około 20 procent ewangelickich,
prawosławnych, żydowskich,
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mariawickich, mahometańskich
i polskokatolickich. Najstarsze pochodzą z przełomu XVIII
i XIX wieku oraz początku XX
wieku. Na przykład w Wołowie
w województwie dolnośląskim
w połowie lat osiemdziesiątych
ubiegłego stulecia widziałem
leśny cmentarz o nazwie „Gancarz”, na którym zachowały się
unikatowe nagrobki w kształcie drewnianych krzyży. Wiele
z nich miało jako motyw kwiat
róży, który występował jak mi
powiedziano w latach 19201943. Co to miało znaczyć, nikt
nie potrafił mi powiedzieć No
i oczywiście stare kroniki również milczały. W tym samym
województwie na starym cmentarzu w Moczydlnicy Dworskiej
natrafiłem na grób Carla Acharda, pochowanego w 1821 roku,
który jako pierwszy na świecie
w 1800 roku opracował metodę
uzyskiwania cukru z buraków.
Obok starych nekropolii, które
podziwiamy, takich jak np. Wawel, Rossa w Wilnie, cmentarz
Łyczakowski we Lwowie czy
uratowane przez śp. Jerzego
Waldorffa Stare Powązki - większość zabytkowych cmentarzy,
zapomnianych przez lata i nieczynnych, po prostu niszczeje. Często są tam dzieła sztuki
wybitnych artystów, rzemieślników, twórców ludowych,
wykonane z drogich i rzadkich
materiałów.
Na Dolnym Śląsku według
danych z początku lat osiemdziesiątych XX wieku w wałbrzyskim było ponad 500 starych cmentarzy, w legnickim
167, w rejonie Jeleniej Góry
220, Wrocławia 532. Wiem, że
tylko znikoma część, podobnie
jak w całej Polsce, została wpisana do rejestrów dokumentujących zabytki w postaci założenia im tzw. kart cmentarza.
Jednak w większości, z powodu
trudności technicznych i skromnych środków konserwatorskich na ten cel, z dnia na dzień
przestają istnieć pomniki, grobowce, kraty i mury cmentarne,
zasługujące na uwagę z punktu
widzenia ochrony zabytków
sztuki sepulkralnej, ale także
obiektów o wartościach krajobrazowych, architektonicznych,
ogrodowo - parkowych. Pocieszające jest to, że połowę tych
najcenniejszych
cmentarzy
zdążono już udokumentować,
sprawą nadal pilną pozostaje
choćby zachowanie możliwie

dużej ilości tych zabytków do
czasów, kiedy będzie można
przywrócić im dawny blask.
Śmierć, wiara w wieczność,
groby i nagrobki są osią kultury i religii, wręcz jej obrazem.
Religijna myśl każdej epoki, jej
kultura i wiara odzwierciedlają
się w pomnikach nagrobnych.
Kult bohaterów, męczenników
i świętych, a nade wszystko
wiara w zmartwychwstanie
leżały u podstaw fundacji okazałych pomników nagrobnych.
Groby i nagrobki odzwierciedlają przeszłość i symbolizują
wiarę w wieczną przyszłość.
Fundowanie i wystawianie
pomników nagrobnych miało
doniosłe religijne znaczenie,
bo obok upamiętnienia osoby zmarłej przyczyniało się do
zbawienia. To właśnie wokół
grobów i nagrobków koncentrowało się życie religijne. Nagrobki miały magiczne i charyzmatyczne znaczenie. Wierzono
w więź ze zmarłymi, w duchowy
związek z nimi. Dlatego ukazywano figury zmarłych jako ludzi
żyjących, śpiących oraz ukazywano ich jako zasługujących
na zbawienie. Zawiązek grobu
i śmierci ze zbawieniem jest
w chrześcijaństwie oczywisty.
Poznając historię dusznickich cmentarzy, spotkałem
trudności w uzyskaniu źródeł
do pierwszego, najstarszego
cmentarza znajdującego się
przy kościele parafialnym pw.
św. Piotra i Pawła, które by dokładnie przedstawiły temat.
Zdecydowana większość archiwaliów, dotyczących historii
nie tylko cmentarza, kościoła,
ale i całego miasta - nie istnieje.
Przyczyniły się do tego liczne
klęski, jakie nawiedzały Duszniki na przestrzeni wieków jak:
wojny, pożary, powodzie, powodujące zniszczenia kronik
i ksiąg miejskich, również tych
prowadzonych przez kolejnych
proboszczów parafii oraz prowadzenia dokumentacji przez
właścicieli papierni. Materiały
źródłowe dotyczące dziejów
Dusznik w XVI-XVII wieku (nie
wspominając o okresie wcześniejszym) są wyjątkowo skąpe
i występują fragmentarycznie.
Zdecydowanie góruje dokumentacja związana z XVIII wiekiem.
Przyczynki te opierają
się na: 1. archiwaliach miasta Dusznik, znajdujących się
w Archiwum Państwowym we

Wrocławiu, 2. szeregu monografii dotyczących Dusznik
lub w ogóle Ziemi Kłodzkiej,
względnie całego Dolnego Śląska (wydanych drukiem w XVIII,
XX wieku), niektóre z tych prac
powołują się na nieistniejącą
już dzisiaj dokumentację, dlatego są uznawane przez badaczy
za szczególnie cenne, 3. wydanych drukiem wspomnieniach
i listach osób podróżujących do
Ziemi Kłodzkiej w końcu XVIII
wieku, w początkach narodzin
kurortu w Dusznikach i w ciągu
całego XIX wieku, a nawet obu
pierwszych dekad XX w. Świadczą o tym też liczne artykuły zamieszczane przez prasę lokalną, regionalną, krajową i zagraniczną oraz wydawane przez
władze uzdrowiska wydawnictwa promocyjne, do nich należą: monografia „Geschichte des
Bades Reinerz” napisana przez
burmistrza Paula Denglera
(1867-1903), wydanej pod ko-

niec kadencji w 1903 roku. Wielka szkoda, że dzieło to nigdy
nie zostało przetłumaczone na
język polski. Obecni mieszkańcy mogliby lepiej zapoznać się
z dziejami Dusznik, które już
niebawem będą obchodzić 700
lat istnienia. Drugim skrupulatnie opisującym historię miasta i zabytki sakralne był prof.
Robert Becker, który pracował
na zlecenie dusznickiego magistratu. Znakomitą promocją
miasta i zdroju było wydawanie
licznych widokówek, pokazujących najciekawsze miejsca oraz
architekturę kurortu i miasta.
Według mojej wiedzy ponad 50
zakładów litograficznych z całych Niemiec emitowało ponad
1000 wzorów pocztówek.
Na pocztówkach tych znajdują się fragmenty dusznickich
cmentarzy oraz pomniki z nazwiskami poległych na różnych frontach, wojnach, jakie
prowadzili Niemcy w XIX i na

Pomnik poległych duszniczan w czasie I wojny światowej. Foto z 1930 roku.
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Julian Golak

Okiem Radnego Sejmiku
Sejmik uchwalił budżet dla Dolnego Śląska i będą realizowane ważne inwestycje.
28 grudnia 2011 roku oraz
20 stycznia 2012 roku odbyły
się dwie niezwykle ważne sesje
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
28 grudnia 2011 roku Sejmik uchwalił budżet na 2012
rok w wysokości: 1 mld 659 mln
złotych. Dochody województwa przewidywane są w kwocie: 1 mld 538 mln zł, w tym
z podatków 561 mln zł (z CIT-u:
485 milionów: podatek od osób
prawnych). Pomimo kryzysu,
który jest odczuwany, budżet
dla Dolnego Śląska jest bardzo
dobry. Główne wydatki samorząd województwa przewiduje
się na transport, tj. 757 milionów złotych. Pewnym zagrożeniem może być nowy podatek
nałożony na KGHM, który jest
głównym płatnikiem podatku
CIT do budżetu województwa.
W 2012 roku zostały zaplanowane liczne inwestycje (ponad 100 na Dolnym Śląsku). Na
terenie regionu wałbrzyskiego
zakończone zostaną między

innymi budowy obwodnic
Nowej Rudy, Ząbkowic Śląskich, Szczawna Zdroju i małej
obwodnicy Wałbrzycha (tzw.
wschodniej). Kontynuowana
będzie budowa obwodnicy
Świdnicy. Rozpocznie się także duża inwestycja polegająca
na przebudowie drogi Dzierżoniów – Łagiewniki wraz
z budową dwóch obwodnic
drogowych dla miejscowości
Sieniawka i Uciechów. Ta inwestycja zakończy się w 2013
roku, łączna wartość budowy
to 75 mln złotych. Przetarg na
wykonawstwo wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
z Kędzierzyna. Będzie realizowany także remont linii kolejowej z Kłodzka do Kudowy
Zdroju.
W 2012 roku prowadzone
będą również inne inwestycje,
między innymi modernizacja
Zespołu Szkół Agrotechnicznych
w Bożkowie; projekt
przewiduje budowę Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy Rolniczej i zorganizowanie

Bożkowskiej Szkoły Akademickiej. W roku bieżącym powinny
zostać zrealizowane kluczowe inwestycje wojewódzkie
w Bożkowie.
Warto zauważyć także
drobniejsze inwestycje, które
podniosą bezpieczeństwo na
drogach wojewódzkich, np.
zostaną naprawione i zrewitalizowane „bariery zakopiańskie’
w miejscowości Świerki, a na
najbardziej niebezpiecznych
odcinkach górskich i podgórskich dróg wojewódzkich będą
montowane bariery energochłonne, np. w Woliborzu na
drodze nr 385, a także na tzw.
„drodze 100 zakrętów” pomiędzy Radkowem a Kudową.
Kontynuowany będzie także „Dolnośląski Program Przebudowy i Remontów Dróg
Wojewódzkich”, do którego
wnioski może składać każda
gmina do połowy 2012 roku.
Takie wnioski złożyły m. innymi: Radków i gmina wiejska
Nowa Ruda, dzięki temu, będą
zrealizowane nowe odcinki as-

faltowe w Ścinawce Średniej
(w kierunku na Ratno Dolne)
oraz przebudowana zostanie
droga pod wiaduktem kolejowym w Ratnie. Będą także
wykonane nowe odcinki chodników np. w Ludwikowicach
Kłodzkich. Na sesji w dniu 20
stycznia br. Sejmik Województwa Dolnośląskiego jednogłośnie uchwalił apel do Rządu
RP w sprawie zaniepokojenia
planami wprowadzenia przez
Rząd RP dodatkowego podatku dla KGHM.
Od 2012 roku KGHM miałby
płacić dodatkowo do budżetu
państwa ok. 2 miliardy złotych
(nowy podatek od wydobycia
miedzi i srebra).
W ocenie ekspertów KGHM
i radnych Sejmiku ten dodatkowy podatek może zmniejszyć
dla Województwa Dolnośląskiego planowane wpływy do
budżetu województwa (CIT)
oraz spowoduje trudną sytuację w samym kombinacie.

początku XX wieku. Wszystkie
te pomniki znajdujące się na
terenie miasta i najbliższej okolicy zostały rozebrane w latach
50 i 60-tych XX wieku. Wiele informacji związanych z tematem
uzyskałem z kolejnej monografii opracowanej przez następcę
Paula Denglera, burmistrza dr
Josefa Goebla (1910-1933). Z latami doszły do tego przekazy
ustne dawnych mieszkańców
Reinerz oraz moja dokumentacja fotograficzna, jaką prowadziłem od początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia.
To w tamtych czasach dowiedziałem się o ośmiu cmentarzach, sześciu kościołach, dwu
kaplicach i domu modlitwy wyznawców religii mojżeszowej.
Wędrując po obrzeżach miasta
nie sposób pominąć kapliczek
i krzyży przydrożnych, tkwiących w przyrodzie jak drogie

kamienie w pięknej oprawie...
Tu na Ziemi Kłodzkiej robiłem
wyprawy do miast i miasteczek,
oglądałem puste zamki, ogrody,
parki, urodę starej architektury.
Minęło ponad 50 lat. Teraz nie
zwiedzam, ale chłonę atmosferę
tamtych miejscowości, czekam
aż nie pytane odsłonią przede
mną swoje tajemnice. Jak powiedział poeta: jestem na kolanach u źródła, pora opowiadać!
Dzieje cmentarza przykościelnego w Dusznikach sięgają
końca XIII i początku XIV wieku.
Kronikarz w 1324 roku zanotował wzmiankę o dusznickim
proboszczu Albercie i wójcie.
Wiele przesłanek wskazuje, że
pierwszy cmentarz przykościelny powstał łącznie z ówczesnym
kościołem p.w. Jakuba w drugiej dekadzie XIV wieku, był
lokowany na wschód wzdłuż
ul. Kłodzkiej. Dzisiejszy ołtarz

14 Wspomożycieli był ongiś
prezbiterium. W tamtych odległych czasach cmentarz przykościelny traktowany był jako
integralna część kościoła, strefa
sacrum: tak jak w kościele, obowiązywało na nim prawo azylu.
Obok swych właściwych funkcji
cmentarze przykościelne pełniły
jeszcze inną rolę, często głoszono na nich kazania, odgrywano
postne misteria. Tam też odbywano niektóre kary sądowe czy
pokuty. Przywiązanie do tego
typu cmentarzy i całego połączonego z nimi obyczaju było,
jak się okazało bardzo silnie
zakodowane w świadomości
mieszkańców miast, jakkolwiek
pociągało to za sobą nieuniknione konsekwencje w postaci
zatłoczenia cmentarzy przykościelnych i zagrożenia epidemiologicznego. Wobec braku
miejsca musiano stosunkowo

często przekopywać coraz to
nową część cmentarza (tak było
i w Dusznikach), a wydobyte
szczątki umieszczano w rossarium (czyli w kostnicy) znajdującym się na każdym cmentarzu.
Czynności takie otrzymywały
każdorazowo oprawę religijną
w formie uroczystej procesji.
W Dusznikach rolę ossarium,
przez kilka wieków pełniła wieża
kościelna w swej dolnej części.
Starsze pokolenie Duszniczan
zapewne pamięta jeszcze zgromadzone w tamtym miejscu
liczne czaszki i piszczele. W niedzielę 23 października 1983
roku te ludzkie szczątki pochowano (mimo likwidacji, starego
cmentarza) tuż przy dzwonnicy.
Uroczystości żałobnej towarzyszyła msza święta koncelebrowana z udziałem chóru i licznie
przybyłych mieszkańców.
c.d.n.
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Maciej Szymczyk

Młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju
pomnikiem historii

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Muzeum
Papiernictwa
w Dusznikach Zdroju mieści się
w jedynym zachowanym w Polsce młynie papierniczym, którego powstanie datuje się na
rok 1605. Unikatowa papiernia
tworzy bezcenny w skali Europy
zabytek techniki, który decyzją
Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej w 2011 roku uzyskał status pomnika historii. Dzięki temu

siedziba muzeum została zaliczona do grupy najcenniejszych
zabytków, mających szczególne
znaczenie dla kultury naszego
kraju.
Tradycje czerpania papieru
w Dusznikach sięgają XVI stulecia;
pierwsza wzmianka o tutejszej
papierni pochodzi z 1562 r., a dotyczy sprzedaży udziałów w czerpalni przez Ambrożego Teppera

Mikołajowi Kretschmerowi. Pierwsza papiernia uległa zniszczeniu
podczas powodzi w 1601 r. Młyn
odbudowano i czerpanie papieru
wznowiono w 1605 r.
Dla zwiedzających muzeum
otwarto w 1968 r., a po trzech
latach wprowadzono pokazową
produkcję papieru według historycznej techniki. Czerpalnia
prędko stała się atrakcją przyciągającą każdego roku dziesiątki
tysięcy turystów.
Muzeum zgromadziło wiele
cennych zabytków związanych
z papiernictwem, drukarstwem
oraz miejscowością DusznikiZdrój. Są to m.in.:
- kolekcja zabytkowych sit papierniczych i papierów z filigranami,
- dawne maszyny wykorzystywane w papiernictwie i drukarstwie,
- jedna z najcenniejszych
w Europie kolekcja przyrządów do badania właściwości
papieru,
- zbiór historycznych paszportów.

Muzealne wystawy prezentują historię papiernictwa,
technologię przemysłu papierniczego w XIX-XX w. oraz dzieje
drukarstwa. Można tu obejrzeć,
jak w przeszłości wytwarzano papier. Powstające wg dawnej techniki arkusze nadają się do pisania
i drukowania. Powstają na nich
wydawnictwa okolicznościowe,
dyplomy, zaproszenia, wizytówki, a nawet książki bibliofilskie.
Każdy zwiedzający może
wziąć udział w warsztatach
czerpania papieru, a wyprodukowane przez siebie arkusze
otrzymuje na pamiątkę pobytu
w muzeum.
Dzięki unikatowej architekturze papierni, ciekawym ekspozycjom oraz pokazowej produkcji
papieru, dusznickie muzeum zaliczane jest do największych atrakcji turystycznych, które zwiedzając Polskę warto zobaczyć.
Papiernia położona jest
przy międzynarodowej trasie
E-67
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Muzeum papírenství v Dusznikách-Zdroji
Muzeum papírenství v Dusznikách Zdroji se nachází v jediném zachovalém papírenském
mlýně v Polsku, který pochází z
roku 1605. Unikátní papírna je
vzácnou historickou památkou na
evropské úrovni, která na základě
rozhodnutí prezidenta Polské republiky obdržela v roce 2011 status Pomníku historie. Díky tomu
sídlo muzea patří mezi nejcennější památky, jenž mají zvláště
význam v kultuře naší země.
Tradice ruční výroba papíru v
Dusznikách pochází z XVI. století.
První zmínka o místní papírně pochází z roku 1562 a týká se podílů
v papírně, které Ambroży Teppe-

rem prodával Mikołajovi Kretschmerovi. První papírna byla úplně
zničena během povodně v roce
1601. Mlým byl obnovený a výroba papíru byla znovu zahájena v
roce 1605.
Muzeum bylo pro návštěvníky
otevřeno v roce 1968 a po třech
letech byla zavedena ukázková
výroba papíru historickou technikou. Ruční výroba papíru se stala
zajímavostí, která každého roku
přitahuje desítky tisíc turistů.
Muzeum shromáždilo mnoho
cenných památek souvisejících s
papírenstvím, tiskařstvím a obcí
Duszniki-Zdrój. Zvláště takové
jak:

-

sbírka historických papírenských sít a papíru z vodotiskem,
- stará zařízení používaná v papírenství a tiskárenství,
- sbírka přístrojů pro zjišťovaní
vlastností papíru, která je jednou z nejcennějších v Evropě,
- sbírka historických pasů.
Muzejní výstavy ukazují historii papírenství, technologii
papírenského průmyslu XIX.-XX.
století a historii tiskárenství. K vidění je také ukázka výroby papíru
jak probíhala v minulosti. Archy,
které jsou vyráběné podle dávné
techniky, je možné použít ke psaní a tisku (jsou vyráběné ke sla-

vnostním příležitostem, k tištění
diplomů, pozvánek, vizitek a dokonce pro bibliofilské knihy).
Každý návštěvník se může
zůčastnit kurzu ruční výroby papíru a archy vlastní výroby obdrží
jako památku na návštěvu v muzeu.
Unikátní architektura papírny, zajímavé expozice a ukázková výroba papíru řadí dusznické
muzeum mezi největší turistické
zajímavosti, které při návštěvě
Polska stojí za vidění.
Papírna se nachází u mezinárodní silnice E-67.

Papiermuseum in Bad Reinerz
Das Papiermuseum in Bad
Reinerz befindet sich in der
Papiermühle, die als einzige in
Polen erhalten blieb, und auf
1605 datiert wird. Die einmalige Papiermühle stellt europaweit ein wertvolles technisches
Denkmal dar, das durch den Beschluss des Staatspräsidenten
von Polen im Jahre 2011 den
Status des Geschichtsdenkmals erhielt. Die Papiermühle
zählt somit zu den wertvollsten
Denkmälern, die eine besondere Bedeutung für die Kultur
unseres Landes haben.
Die Tradition des Papierschöpfens reicht in Reinerz bis
in das 16. Jh. zurück. Die erste
Erwähnung über diese Papiermühle stammt aus dem Jahre
1562 und bezieht sich auf den
Verkauf der Anteile an der Papierschöpfanlage von Ambrosius Tepper an Nicolaus Kretschmer. Die erste Papiermühle
wurde während des Hochwassers im Jahre 1601 zerstört. Der
Wiederaufbau der Papiermühle fand im Jahre 1605 statt und
man begann wieder mit dem
Schöpfen des Papiers.
Für die Besucher wurde
das Papiermuseum im Jahre
1968 eröffnet und nach drei
Jahren führte man die Vorführungen der Papierproduktion

unter Anwendung von historischen Techniken ein. Die Papierschöpfanlage wurde sehr
schnell zu einer Attraktion, die
Jahr für Jahr für Zehntausende
von Touristen zu einem Reiseziel wird.
Das Museum sammelte
viele wertvolle Antiquitäten
im Zusammenhang mit der
Papierherstellung, Druckindustrie und dem Ort Bad Reinerz
an. Dazu gehören u. a.:
- Sammlung an historischen
Papiersieben und Papierbögen mit Wasserzeichen;
- alte Maschinen, die zur Herstellung und zum Bedrucken von Papier verwendet
wurden;
- eine der wertvollsten Sammlungen Europas von Geräten zur Untersuchung der
Eigenschaften des Papiers;
- Sammlung an historischen
Reisepässen.
Die musealen Ausstellungen präsentieren die Geschichte der Papierherstellung, die
Technologie der Papierindustrie im 19. und 20. Jh. sowie
die Geschichte der Druckindustrie. Hier kann man sehen, wie
das Papier in der Vergangenheit hergestellt wurde. Die nach
alten Techniken hergestellten
Papierbögen eignen sich zum

Schreiben und Drucken (sie
eignen sich für den Druck von
Jubiläumsausgaben,
Diplomen, Einladungen, Visitenkarten und sogar bibliophilen Publikationen).
Jeder Besucher kann an
Workshops zum Thema Papierschöpfen teilnehmen. Die
eigenhändig
hergestellten
Papierbögen werden den Teilnehmern als Andenken an den
Besuch im Museum ausgehändigt.

Młyn Papierniczy

Das Reinerzer Papiermuseum zählt dank der einzigartigen Architektur der Papiermühle, den interessanten Expositionen und den Vorführungen
zum Thema Papierproduktion
zu den größten touristischen
Attraktionen, die bei einem Besuch in Polen sehenswert sind.
Die Papiermühle liegt an
der internationalen Straße
E-67.
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Mobilne Muzeum Jana Pawła II
w Bystrzycy Kłodzkiej

W dniach 19-21 grudnia 2011
roku w Bystrzycy Kłodzkiej
udostępniono do zwiedzania Muzeum Jana Pawła II z
krakowskiego Centrum Jana
Pawła II.
Stowarzyszenie INICJATYWA Długopole Dolne pragnie
podziękować
mieszkańcom
Ziemi Kłodzkiej, którzy przyjęli
zaproszenie i zwiedzili Muzeum
Jana Pawła II goszczące trzy
dni w Bystrzycy Kłodzkiej przy
Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury. Zaproszenie Mobilnego
Muzeum Jana Pawła II przez
gminę Bystrzyca Kłodzka, dla
której kierujemy wyrazy uznania i wdzięczności, było inicjatywą naszego stowarzyszenia.

Mobilne Muzeum Jana
Pawła II jest nowym projektem
krakowskiego Centrum Jana
Pawła II „Nie lękajcie się!”, mającym na celu promowanie myśli i nauczania Ojca Świętego.
Usytuowane jest w 18-metrowym pojeździe o wysokości 4
metrów, wadze przekraczającej
18 ton i powierzchni wystawienniczej 62 m2. Osobiste pamiątki, jakie można zobaczyć
w czasie zwiedzania Mobilnego Muzeum zostały przekazane przez: Kardynała Stanisława
Dziwisza, Metropolitę Krakowskiego, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły
w Krakowie oraz Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
W skład ekspozycji wchodzą m.in.: filmy, zdjęcia, brewiarz, którego papież używał

do codziennej modlitwy, pióro,
różaniec, buty, narty, krzyż pektoralny, sutanna, piuska papieska oraz zegar z prywatnej rezydencji w Castel Gandolfo.
Wszystkim którzy mimo
codziennego
zabiegania
i przedświątecznego okresu
skorzystali z tej wyjątkowej
okazji, aby zwiedzić Muzeum
Bł. Jana Pawła II serdecznie
dziękujemy i gratulujemy. Tym
bardziej, że była to cenna inicjatywa i niepowtarzalna okazja do odwiedzenia takiego
specjalnego miejsca, w którym
można było zobaczyć pamiątki po naszym wielkim Rodaku
Janie Pawle II, tuż po jego Beatyfikacji, którą przeżywaliśmy
w maju ubiegłego roku. To
szczególne Mobilne Muzeum
na kółkach, jak nazywa je wie-

lu, od kwietnia 2011 nawiedza
wiele miast w Polsce, a także
w Europie, było m.in. w Wilnie
podczas Dni Kultury Polskiej.
Bardzo nas cieszy, że mieszkańcy chętnie odpowiedzieli na
zaproszenia przekazywane także w Kościołach, dzięki aprobacie
i życzliwości księdza Dziekana
i proboszczów dekanatu Bystrzyca Kłodzka. Równie licznie
zaangażowały się w zwiedzenie
Muzeum wszystkie szkoły w regionie od przedszkoli, przez
podstawówki, gimnazja aż
po szkoły ponadgimnazjalne.
Dzieci ze szkół zlokalizowanych
poza miastem mogły je zobaczyć, dzięki zaangażowaniu dyrektorów i zapewnieniu transportu, za co szczególnie dziękujemy, choć niestety nie wszędzie się to udało. A to właśnie
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dzieci były szczególnymi odbiorcami. Nie wszyscy jednak,
którzy wiedzieli o tym przedsięwzięciu wzięli je do serca
i mimo takiej bliskości Muzeum
nie odwiedzili, ani nie polecili
znajomym, by zabrać do niego
swoich bliskich. Przyjmujemy
to z przykrością i poddajemy
refleksji, szczególnie, że poziom wiedzy o polskim Papieżu
i jego dziełach, nie jest za wysoki, nie tylko wśród młodych.
Muzeum było świetną okazją
do przybliżenia osoby Jana
Pawła II, będąc przecież na
wyciągnięcie ręki. Frekwencja
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dopisała i była i wysoka, jak na
20 tys. gminę. Kilka miesięcy
temu Muzeum gościło w gminach województwa opolskiego,
a pobyt w Bystrzycy Kłodzkiej
był pierwszym takim miejscem
na Dolnym Śląsku, co jest dla
Grodu nad Nysą Kłodzką wielkim wyróżnieniem, zaszczytem,
ale i dużym sukcesem, pięknym
świadectwem, które wpisuje się
w historię regionu i dobrą pamięć o Centrum Jana Pawła II
w Krakowie kierowanego przez
ks. kard. Stanisława Dziwisza.
Szkoda, że okoliczne gminy nie
przyłączyły się do tej inicjatywy,

aby dotrzeć do szerszego grona
mieszkańców Ziemi Kłodzkiej.
Pamiątki,
zgromadzone
w Muzeum po beatyfikacji Jana
Pawła II mają dla nas szczególne znaczenie. Dla większości są
to już relikwie, poprzez nawiedzenie których mogliśmy oddać cześć nowemu polskiemu
Błogosławionemu, Świętemu
za życia.
Wszystkich, którzy nie zdążyli odwiedzić Muzeum zapraszamy do Krakowa-Łagiewnik,
do Centrum Jana Pawła II, gdzie
przy Bazylice Miłosierdzia Bożego powstaje Sanktuarium Jana

Pawła II z Jego relikwiami.
A na cały nadchodzący
Nowy Rok po radosnym przeżywaniu Bożego Narodzenia
życzymy Państwu umocnienia, nadziei i wiary. Niech
Nowonarodzony Jezus towarzyszy Państwu i Waszym
rodzinom ze swoim błogosławieństwem
na
wszystkich drogach codzienności.
Życzę, by pomagał w realizacji życiowych wyzwań, by pocieszał i umacniał w chwilach
trudnych oraz inspirował do
dzielenia się dobrem z każdym
potrzebującym.
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Ks. prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Fitych

fot. ks. T. Fitych.

„Boże Młyny”wśród 20 wyróżnionych
projektów z okazji 20-lecia Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej

Wernisaż wystawy Gottes Mühlen na zamku w Łomnicy

Na progu roku 2012 z Czytelnikami „Ziemi Kłodzkiej”,
Przyjaciółmi i Miłośnikami naszej małej ojczyzny, pragnę
podzielić się radosną wiadomością. Znana sporej liczbie
mieszkańców Dolnego Śląska
i to zarówno z osobistych spotkań, jak i dzięki przekazom medialnym i telewizyjnym oraz kilkumiesięcznej ekspozycji, m.in.
w Muzeum Architektury we
Wrocławiu - wystawa autorska
ks. prof. Tadeusza Fitycha „Boże
Młyny”, która już od kilkunastu
miesięcy wędruje po Europie
także w jej wersji niemieckiej –
„Gottes Mühlen” wraz z drukowanym katalogiem, plakatami
i folderem w języku niemieckim,
wyposażona m.in. w płytę CD
z zamieszczonymi materiałami
edukacyjnymi dla szkół, została wyróżniona przez Fundację
Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Wspomniana Fundacja po
części dofinansowała realizację
wystawy Gottes Mühlen. To modelowe przedsięwzięcie mające
kształt systemowo opracowanej wystawy zostało zaliczone
przez jej zarząd do 20-tu najbardziej cennych form współpracy
i to w priorytetowej kategorii
„projekt ekumeniczny”. Należy tu podkreślić istotny fakt, że

w ciągu 20 lat wsparcie finansowe otrzymało aż 10.000 projektów. Pełniejszą i systematyczną
prezentację wyróżnionych realizacji zawiera wydana książka,
katalog pt.: Marta Wachowiak
(Hrsg./red.), Im Zeichen der Verständigung. 20 Jahre gelebte
Zusammenarbeit / Ikony porozumienia. 20 lat owocnej współpracy,
Heidelberg-Warszawa
2011 (FEST für die Praxis, Bd.
7); opracowanej i rozpowszechnianej przez stowarzyszenie
Deutsch-Polnisches Netzwerk
Wissenschaftler für nachhaltige
Entwicklung (zob. http://www.
deutsch-polnisches-netzwerk.
de/). Z tej okazji rozmawiamy
z księdzem profesorem Tadeuszem Fitychem, autorem wystaw.
T. Bazała: Księże Profesorze, pragnę pogratulować tego
ważnego docenienia całokształtu dzieła, służącego zarówno
kulturze dialogu w Europie
Środkowej, w pierwszym rzędzie z naszymi sąsiadami, jak
i umacnianiu kulturowej tożsamości Ziemi Kłodzkiej – „Krainy
Pana Boga i Maryi”. Wiem, jaka
ogromna, tytaniczna i benedyktyńska praca za tym dziełem się
kryje, począwszy od pierwszych
badań naukowych, poprzez

kompleksową inwentaryzację
kilkuset obiektów sakralnych,
opublikowanych przyczynków,
a wreszcie za przygotowaniem
obu wersji wystawy, jej katalogów, witryn internetowych,
prezentacji multimedialnych,
wykładów, spotkań autorskich,
warsztatów prowadzonych dla
młodzieży, itd. Proszę przypomnieć Czytelnikom jaka była
geneza zainteresowania się
tymi „rubinami” Kłodzkiej Ziemi – małą architekturą sakralną. Skąd wziął się pomysł czy
też inspiracja podjętych prac
badawczych, które po zaledwie
czterech latach przynoszą tak
cenne owoce i międzynarodowe wyrazy uznania?
Ks. prof. T. Fitych: Jak to
w życiu zwykle bywa, początek
tego przedsięwzięcia był niezmiernie prosty. Przygotowywanie długiej serii wykładów
powodowało jak u każdego,
tak i u mnie naturalne fizyczne
i psychiczne zmęczenie. Podczas prób aktywnego odpoczynku na uroczej kudowskiej
ziemi, odkrywałem zarówno
niepowtarzalne piękno krajobrazów, jak też jej szczególne
kulturowe bogactwo. Mówiłem
do przyjaciół i znajomych: my
tu chodzimy po żyłach kulturowego złota. Co więcej, nosiłem
w sobie głębokie przeświadczenie, że w wieku XX dokonujemy
ważkich odkryć, realizujemy nowatorskie projekty polityczne
i kulturowe na miarę procesu
globalizacji, ale także ulegamy
chorobliwym modom i niebezpiecznym ideologiom, nie widząc, że nasz kontynent, a także
ta mała ojczyzna – „Kraina Pana
Boga i Maryi” - zakodowała
w sobie cenne modele kulturowe, które zostały oczyszczone
i przeszły wielowiekową próbę
czasu. W konsekwencji uformowały one wiele wspaniałych
i w pełni zrealizowanych osobowości. W tym przekonaniu
umacniały mnie wypowiedzi,
teksty i książki autorstwa zarów-

no ks. prof. Josepha Wittiga –
mieszkańca Ziemi Kłodzkiej, jak
i proroka naszych czasów Jana
Pawła II, a obecnie odważne
diagnozy Benedykta XVI. W czasie swej ostatniej podróży do
Niemiec, z odwagą wyznawał
i ostrzegał swych rodaków, że
tam, gdzie nie ma Boga, nie ma
przyszłości”. Z kolei w ostatnich
dniach, spotykając się z kręgiem prawie 180-ciu ambasadorów akredytowanych przy
Watykanie, Papież powiedział
dobitnie: „Naprawdę świat jest
posępny tam, gdzie nie jest on
oświecony Bożym światłem!
Doprawdy świat jest ciemny
tam, gdzie człowiek nie uznaje już swej relacji ze Stwórcą,
a tym samym również wystawia
na ryzyko swoje stosunki z innymi istotami i ze stworzeniem
jako takim. Chwila obecna jest
niestety naznaczona głęboką
niepewnością, a różne kryzysy:
gospodarczy, polityczny i społeczny, są tego dramatycznym
wyrazem”. Mówiąc krótko, z odkrytych przeze mnie małych, ale
jakże licznych świadectw i kudowsko-nachodzkich pomników wiary, czyli cennej kultury
duszy, zrodziło się syntetyczne
przesłanie, które w formie wystawy „Boże Młyny” zainteresowało już ok. 70 tysięcy Polaków
i kilka tysięcy mieszkańców
Austrii i Niemiec. Co więcej, nadal może kulturowo ubogacać
współczesnych mieszkańców
regionu oraz kuracjuszy.
T. Bazała: Czy mogę prosić
o przypomnienie naszym Czytelnikom celów tego wyróżnionego projektu?
Ks. prof. T. Fitych: Najpierw
chciałbym z całego serca podziękować Pani i kierowanej
przez Panią Fundacji Odnowy
Ziemi Noworudzkiej oraz Redakcji „Ziemi Kłodzkiej”, Starostwu Powiatowemu w Kłodzku,
Państwu M. i B. Kokocińskim
i ich Wydawnictwu „Maria”
w Nowej Rudzie, konsultantom, tłumaczom, korektorom

Ziemia Kłodzka nr 211

25

Katalog wydany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej prezentujący 20
„ikon”, najbardziej cennych projektów, spośród 10.000 zrealizowanych.

tekstów państwu E. i K. Kynast
i R. H. Ulbrich, grafikom i wielu
wolontariuszom, bez których
tak staranna i szybka realizacja niemieckiej wersji wystawy
i katalogu „Gottes Mühlen” nie
byłaby możliwą.
Powracając do sformułowanego przez Panią pytania, powiem, że celem wystawy było
i jest nadal odkrywanie dziedzictwa kulturowego trzech
narodowości, powstałego od
XIX do XX wieku, głównie niemieckiej i czeskiej. Był to mikroregion określany mianem
„czeskiego zakątka”, jego nowoczesna i bardzo szczegółowa inwentaryzacja, ochrona
i promocja wieloaspektowego
przesłania małej architektury
sakralnej w Polsce i w obszarze
języka niemieckiego. Każdorazowej ekspozycji wystawy,
podczas wernisażu, towarzyszył wykład autora i prezentacje
multimedialne oraz umacnianie
dialogu, współpracy i wymiany
kulturowej pomiędzy przedstawicielami sąsiadujących ze sobą
narodów.

T. Bazała: Zanim udoskonalone wydanie niemieckojęzycznej wystawy i związanego
z nią projektu ujrzało światło
dzienne we wnętrzach pięknego zamku w Łomnicy k/Jeleniej Góry w dniu 24 kwietnia
2010 r., gdzie równocześnie po
raz pierwszy zaprezentowane zostały obie wersje wystaw
i katalogów, Ksiądz Profesor
zaangażował się również na
rzecz ubogacenia tej już cennej
kultowej wymiany darów pomiędzy narodem polskim i niemieckim, poprzez utworzenie
szczególnej postaci patronatu
wystawy „Gottes Mühlen”. Miała
ona otrzymać niespotykaną dotąd formę, tzw. „symetrycznego
dialogu” świeckich i kościelnych
autorytetów, na różnych płaszczyznach
reprezentujących
oba narody, zwłaszcza, dwóch
przygranicznych regionów i to
nawet poprzez dyplomację watykańską, także Ojca Świętego
Benedykta XVI. Czy byłoby możliwym przywołanie tu pokrótce
chociażby niektórych reakcji
w tej sprawie?

Ks. prof. T. Fitych: Było to
przedsięwzięcie ambitne i czasochłonne i właśnie tego czasu
na pełną realizację koncepcji
tzw. „symetrycznego dialogu”
nieco zabrakło. Nie mniej, otwierając chociażby witrynę internetową wystawy, możemy dotrzeć
do wyboru korespondencji na
ten temat i honorowych patronatów. I tak, przedstawiciel papieża Benedykta XVI - nuncjusz
apostolski w Berlinie - ks. abp
Jean-Claude Périsset wraz z kilkoma biskupami niemieckimi,
m.in. z ks. Joachimem Reineltem - biskupem Drezna oraz
polskimi, m.in. ks. prof. Ignacym
Decem – biskupem świdnickim,
nie tylko wyraził gotowość podjęcia patronatu honorowego
na obszarze Niemiec, ale zarazem napisał: „Z całą pewnością,
tego typu inicjatywy pogłębiają
relacje pomiędzy krajami Niemiec i Polski, zarazem refleksja
nad wspólnym dziedzictwem
religijnym umacnia świadomość
przynależności do jednej „Bożej
Rodziny” (Berlin 26 II 2010 r.).
Natomiast świecki dyplomata
Michael H. Gerdts – Ambasador
Republiki Federalnej Niemiec
w Warszawie gratulował mi
jako autorowi „wystawy, która
przedstawia Kudowę-Zdrój jako
przestrzeń sakralną i wspominał zwłaszcza działalność kapłana Hirschfeldera (Warszawa,
8 marca 2010 r.). Z kolei Kłodzki
Starosta Krzysztof Baldy, który
w dniu 16 lutego 2010 r. był łaskaw objąć honorowym patronatem wystawę prezentowaną
poza granicami Polski, napisał
m.in.: „Dotychczasowe sukcesy
jakie odniosła wystawa, utwier-

dzają mnie w przekonaniu, że
jest to jedno z ważniejszych
wydarzeń kulturalno – historycznych na terenie Dolnego
Śląska oraz poza jego granicami. Prezentacja dziedzictwa kulturowego trzech narodowości,
jego inwentaryzacja, promocja
w Polsce, Czechach i Niemczech
z pewnością przyczyni się do
zachęcenia mieszkańców ziemi kłodzkiej i innych europejskich regionów do odkrywania
tożsamości narodowej oraz
regionalnych tradycji”. Z braku
miejsca, nie sposób przytaczać
tu wszystkich wypowiedzi i deklaracji kilku prezydentów miast
i przewodniczących stowarzyszeń katolickiego laikatu. W tym
miejscu, również im wszystkim,
wyrażam swą wdzięczność za
zrozumienie, zaangażowanie
i moralną solidarność.
T. Bazała: Jakie środowiska gościły już wystawę „Gottes
Mühlen”?
Ks. prof. T. Fitych: Z nieukrywaną radością, i zarazem
z ciągle żywą wdzięcznością
pragnę Pani, jak też naszym
Czytelnikom zakomunikować,
że zanim wystawa weszła na
swój europejski szlak, to już od
wielu osób napłynęło do mnie
szereg pozytywnych ocen, wyrazów wdzięczności i gratulacji.
Pochodziły one zarówno od
dawnych mieszkańców i zarazem autorów licznych książek
i przyczynków, poświęconych
Hrabstwu Kłodzkiemu, jak
i ziemi kudowskiej. W tym gronie był m.in. wytrwały badacz
Hrabstwa Kłodzkiego i ceniony
kartograf inż. Manfred Spata
z Bonn, który napisał: „Z racji

Prezentacja wystawy „Gottes Mühlen” w cysterskim opactwie Zwettl (najstarszym
kapitularzu w Europie).
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Prezentacja wystawy „Gottes Mühlen” w Galerii Fundacji Krzyżowa koło Świdnicy.

uroczystego spotkania „200
Jahre Großdechant“ w MünsterHiltrup Pani E. Kynast i Pan H.
Ulbrich sprzedawali niemieckojęzyczny katalog Księdza autorstwa. Wszystkie egzemplarze
rozeszły się natychmiast! Z mojej strony serdeczne gratulacje
za tak wspaniałe przedsięwzięcie.” Z kolei Norbert Bartonitschek, który był jednym z moich
nieocenionych konsultantów,
pisząc z miejscowości StolbergAtsch (RFN), gratulował mi obu
wersji językowych wystawy,
głównie ich piękna, staranności
wydania oraz koncepcji i zawartości obu albumów.
Natomiast
emerytowany
Ksiądz Reinhard Gröger z Altenburga (RFN) przesłał mi nie
tylko swe wyrazy uznania, ale
zarazem podzielił się cennymi refleksjami. Napisał m.in.:
„Hrabstwo Kłodzkie nie zostało
ukształtowane w typowo niemiecki sposób, bowiem gdzie
tu można znaleźć pomniki
i plastyczne wyobrażenia niemieckich cesarzy i królów czy
też bohaterów wojskowych?
Te spotykamy w typowo nie-

mieckich krajach związkowych.
W Hrabstwie Kłodzkim znajduję
przede wszystkim świadectwa
chrześcijańskie, podobnie jak
u Serbów w Saksonii, w Eichsfeld w Turyngii czy też w Bawarii. Dla mnie osobiście Hrabstwo Kłodzkie jest regionem
ukształtowanym przez chrześcijaństwo. Jego historyczne
świadectwa nie są związane
tylko z jedną narodowością,
przekraczają bowiem kategorie
ludów i narodów, one nie mają
granic. Stąd u współobywateli
mojej (małej) ojczyzny nie pojawia się żaden problem, aby tego
typu zabytki kultury religijnej
oraz pomniki nadal utrzymywać i chronić, ponieważ one są
świadectwami chrześcijańskiej
wiary (...). W tych świadectwach
przeszłości znajdujemy spoiwo,
zwornik łączący nasze ludy i narody; cenną inspirację i duchowy bodziec, do tego, aby być
dla siebie braćmi i siostrami
(…) jednym słowem być Jezusem – przyjaznym wszystkim
ludziom”.
Podobne głosy uznania napływały także z Austrii. W ostat-

nich miesiącach kolejna taka
przesympatyczna reakcja wraz
z gratulacjami i autorskim tomikiem poezji napłynęła z miejscowości Meerseburg k/ Jeziora
Bodeńskiego, gdzie kiedyś pobrali się moi rodzice. Z wyrazami
wielkiego uznania dla albumu
i wystawy „Gottes Mühlen”, za
pośrednictwem zaprzyjaźnionego profesora Uniwersytetu
Wrocławskiego,
pośpieszyła
Pani Monika Taubitz. Urodziła
się we Wrocławiu, ale lata dziecięce do 1945 r., przeżywała
m.in. w Żelaźnie. Obecnie Pani
Taubitz mieszka w pobliżu Jeziora Bodeńskiego, gdzie pisze
wiersze oraz prozę i należy do
wielu stowarzyszeń artystycznych. Od 1996 r. pełni ona funkcję przewodniczącej organizacji
pisarzy i artystów Wangener
Kreis – Towarzystwo Literackie
i Artystyczne WSCHÓD.
Jeżeli chodzi o początki ekspozycji niemieckojęzycznej wersji wystawy, to o szczegółach
uroczystego otwarcia obu wersji
wystawy na zamku w Łomnicy
w dniu 24 kwietnia 2010 r., nie
będę mówił. Czytelnicy naszego
miesięcznika otrzymali już na
ten temat dwie obszerne relacje
napisane przez Horsta Ulbricha, jak i przeze mnie (zob. H.
Ulbrich, Erste Präsentation der
deutschen Ausstellung „Gottes
Mühlen“ von. Prof. Dr. Fitych im
Schloss Lomnitz, „Ziemia Kłodzka“ (2010) nr 192, s. 10; T. Fitych,
„Boże Młyny” mielą… już po
niemiecku (Pierwsze stacje kolejnej wersji wystawy na dolnośląskim szlaku), “Ziemia Kłodzka”
(2010) nr 193, s. 18-20).
Warto jednak podkreślić
fakt, zwłaszcza w kontekście
wyróżnienia wystawy przez
Fundację Współpracy PolskoNiemieckiej, że w okresie od 3
do 19 maja 2010 roku była prezentowana, również w dwóch
wersjach językowych, w galerii Międzynarodowego Domu
Spotkań, należącej do Fundacji
„Krzyżowa” dla Porozumienia
Europejskiego. Przy czym sama
Krzyżowa stanowi pierwszy ze
zrealizowanych projektów, przy
udziale finansowym wspomnianej Fundacji, w kwocie 15 mln
Euro.
Z kolei o ekspozycjach
w Dolnej Austrii i dużym zainteresowaniu wystawą „Gottes
Mühlen”, na trzech odbytych stacjach, za cysterskim opactwem
w Zwettl na czele, także po czę-

ści już pisałem, m.in. w moim
artykule opublikowanym także
na łamach miesięcznika Ziemia
Kłodzka (zob. T. Fitych, Austriacki etap wystawy Gottes Mühlen
– Boże Młyny (Nordwald w kraju związkowym Dolna Austria),
“Ziemia Kłodzka” (2010) nr XII(199), s. 19-22).
T. Bazała: Jak kształtuje się
kalendarz prezentacji i promocji niemieckojęzycznej wystawy
Gottes Mühlen w roku 2012?
Ks. prof. T. Fitych:
Jeśli
chodzi o polskie środowisko,
to szereg placówek kulturalnych, samorządowych oraz
naukowych, m.in. Uniwersytet
w Bydgoszczy, wyraziło wolę
współpracy i kompleksowego
opracowywania wspomnianej
kategorii architektury, według
standardów wypracowanych
w ramach mojego autorskiego projektu i wystawy "Bożych
Młynów". Co więcej, pokłosiem
ekspozycji wystawy, spotkań
autorskich, wkładów itd., jest to,
że na ziemi kudowskiej większą
uwagę poświęca się krzyżom
i kapliczkom przydrożnym,
wzrasta troska o ich ochronę
i rewitalizację, wznoszone są kolejne tego typu obiekty – cenne
drogowskazy sacrum.
Natomiast, jeżeli chodzi
o kontakty i współpracę z kręgiem osób mieszkających na
terenie Niemiec, tzw. dawnymi
mieszkańcami Hrabstwa Kłodzkiego, to są one doskonale zorganizowane, a strona niemiecka
jest bardzo czynna na polu tożsamości historyczno-kulturalnej i kościelnej. Należy im tego
z całego serca pogratulować
i życzyć, aby swoją działalność
mogli kontynuować jak najdłużej. Co więcej, szereg osób
z tego grona, głównie tzw. „Pastoralrat der Grafschaft Glatz“,
a zwłaszcza dawni mieszkańcy
ziemi kudowskiej - z Panią Elisabeth Kynast na czele, okazali
autentyczne zainteresowanie
niemieckojęzyczną
wystawą
„Gottes Mühlen” i jej dedykacją,
m.in. postaci bł. ks. Gerharda Hirschfeldera, przez 6 lat wikariusza w Czermnej. Obiecywali pomoc w jej prezentacji na terenie
Niemiec. Z kolei członek wspomnianej rady inżynier Manfred
Spata zadeklarował pomoc na
rzecz eksponowania omawianej
wystawy w tzw. Haus Schlesien
w Königswinterer k/ Heisterbacherrott, centrum promowania
śląskiej kultury i historii. Ponad-
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Plakat zapowiadający ekspozycję wystawy BM w jedynym w Polsce Muzeum
Architektury.

to żyjący od szeregu lat w Polsce i również będący członkiem
wspomnianej rady inż. Horst
Ulbrich podjął się trudu organizacji interesującej nas wystawy
w okolicach Erfurtu.
Natomiast prezentacją wystawy na terenie diecezji drezdeńskiej, autentycznie zainteresowany jest ksiądz biskup Joachim Reinelt, który urodził się
w Nowej Rudzie. W konsekwencji, do sfinalizowania wysiłków
na rzecz, niezbyt odległej w czasie, realizacji tego przedsięwzięcia w jednym z diecezjalnych
domów formacyjnych, oddelegował księdza doktora Benno
Schäffela, odpowiedzialnego
w drezdeńskiej kurii za referat
duszpasterstwa.
Na koniec, mogę też podać
już pierwszy termin potwierdzony przez dra Steffena Menzla dyrektora Schlesisch-Oberlausitzer
Museumsverbund w Reichenbach. I tak wystawa „Gottes
Mühlen” będzie prezentowana
w Krobnitz w okresie od 30 września 2012 do 24 lutego 2013 r.

Miejscowość ta jest położona
w regionie Oberlausitz (górnołużyckim), w kraju związkowym
Saksonia i w powiecie Görlitz.
Naturalnie, z radością powitam
każdą życzliwą radę i pomoc
służącą kolejnym ekspozycjom
obu wersji mojej wystawy.
T. Bazała: Na zakończenie,
pragnę zapytać czy pomimo
licznych zajęć i cyklów wykładów, znajduje Ksiądz Profesor
jeszcze czas, aby kontynuować
rozpoczęte interdyscyplinarne
badania nad tożsamością kulturową Ziemi Kłodzkiej oraz publikować efekty badań na rzecz
przesłania małej i wielkiej architektury sakralnej naszego regionu, czy chociażby malowniczej
ziemi kudowskiej?
Ks. prof. T. Fitych: To prawda, zajęcia dydaktyczne prowadzone na kilku uczelniach pochłaniają sporo czasu, ale i tam
dokonuje się cenna wymiana
darów. Do konsekwentnego
kontynuowania zainicjowanych
prac badawczych mobilizują
mnie chociażby wypowiedzi

dwóch profesorów. Pierwszy
z nich to Leszek Kołakowski
(1927 -2009), jeden z najwybitniejszych polskich filozofów,
którego droga intelektualna
wiodła od marksizmu, przez
rewizjonizm do chrześcijaństwa. W wywiadzie udzielonym
„Dziennikowi”, pytany o kryzys
chrześcijaństwa, prof. Kołakowski powiedział: „Absolutnie nie
wierzę w śmierć wiary chrześcijańskiej i Kościoła. Jestem przekonany, że wiara należy do fundamentów naszego istnienia”
(21 III 2008).
W 2009 r., w związku z faktem realizowania na Dolnym
Śląsku kolejnych wernisaży
mojej autorskiej wystawy „Boże
Młyny” oraz licznych wykładów
i warsztatów poświęconych
przesłaniu małej architektury sakralnej Ziemi Kłodzkiej,
Ksiądz profesor Helmut Juros
(UKSW Warszawa), wybitny polski uczony i uczeń Jana Pawła
II, wraz z wyrazami uznania
przesłał mi niezwykle lapidarną,
przyjacielską, ale jakże ważką
prośbę, a dla naszych Czytelników użyteczną syntezę Ziemi
Kłodzkiej: ”/…/To, że mieszkasz
w Hrabstwie Kłodzkim jest geopolitycznie zobowiązujące na
polu nauki, kultury, religii. Twoja Ziemia Kłodzka nie jest tylko
Gottes Acker - Bożą Rolą, lecz
także przedstawia - jak donosisz
– „Boże Młyny”. W jakim sensie?
Dla mnie była ona od dzieciństwa cudowną katedrą, syntezą
katedry chrześcijańskiej Europy.
Nie pozwól, by stała się tylko ruiną chlubnej przeszłości! /…/”.
To bardzo konkretne i jednoznaczne życzenie ks. prof.
Helmuta Jurosa, jak też szereg niezwykle odkrywczych
sformułowań ks. prof. Josepha
Wittiga o pięknie i duchowym
bogactwie Ziemi Kłodzkiej, stanowią dla mnie szczególnego
typu testament. Życie, dorobek
i naukowa pasja przywołanych
tu wybitnych uczonych dopingują mnie do podejmowania
kolejnych prac badawczych, tak
aby z upływem czasu móc w nowoczesny sposób dać odpowiedź na chociażby jedno z kluczowych pytań. Na przykład, jak
doszło do tego, że Ziemia Kłodzka otrzymała tak wyjątkowy
przydomek „Krainy Pana Boga
i Maryi”, została ukształtowana
i przeniknięta przez syntezę
chrześcijańskiej kultury? Czym
się wówczas charakteryzowała

kultura i styl życia mieszkańców
tego niepowtarzalnego regionu? Jakie wartości chrześcijańskie pielęgnowali oni w sposób
szczególny?
Jak wiemy „drzewo rozpoznaje się po owocach”. Zauważmy, że na samej ziemi kudowskiej, spośród zinwentaryzowanych przeze mnie ponad 220
obiektów małej architektury
sakralnej, zwłaszcza dwa z nich,
wpisały się i to nie tylko w malowniczy krajobraz, ale również
w lokalną pamięć historyczną
i świadomość społeczną. Pierwszym z nich jest Kaplica Czaszek
w Kudowie-Czermnej, a drugim,
mającym już nawet znacznych
rozmiarów tablicę informacyjną o standardach europejskich,
jest domkowa kapliczka Matki
Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie z 1887 r. To ona jest aktual-

Plansza INFO wystawy Gottes Mühlen.

nie moim przedmiotem badań
i treścią rozprawy przygotowywanej do druku. Naszym Czytelnikom będę bardzo wdzięczny
za każdą postać chrześcijańskiej
solidarności w celu godnego
i szybkiego sfinalizowania tego
zamierzenia. Życzę radosnego,
odkrywczego i regenerującego
zanurzania się w liczne przestrzenie sakralne Ziemi Kłodzkiej.
T. Bazała: Dziękuję za rozmowę. Życzę zdrowia i wielu
twórczych pomysłów w Nowym
Roku.
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Fort Oberschwedeldorf und Baterie
bei Passendorf – unbekannte Forte
in der Grafschaft Glatz
Sowohl die Geschichtsliebhaber als auch die Bewohner
der Grafschaft Glatz und die
Touristen kennen vier Befestigungen, die am Ende des XVIII
Jahrhunderts gebaut wurden:
Fort Karola/Fort Karl/im Góry
Stołowe/Heuscheuergebirge
bei Karłów/Carlsberg, Fort Wilhelma/Fort Wilhelm in der Nähe
von Huta in Góry Bystrzyckie/
Hüttenguth im Habelschwerdter Gebirge, Fort Fryderyka/
Fort Friedrich in der Nähe von
Pokrzywno/Nesselgrund und
ein nicht mehr stehendes Blockhaus in Szczytnik/Waldstein b.
Rückers. Deswegen ist es eine
Überraschung, dass man auch
in Szalejów Górny/Oberschwedeldorf ein Fort baute. Vor allem
– es wurde als einziges während
des Krieges genutzt und galt als
Vorbild für andere Befestigungen in der Grafschaft Glatz und
weiter in ganz Deutschland.

preußische König Friederich II.
Er befahl, Böhmen, das damals
ein Teil der Habsburger Monarchie war, anzugreifen. Gen.
Wunsch mit seinen Truppen
überschritt die Grenze in der
Nähe des mit Befestigungen
verstärkten Nachod. Die Österreicher saßen in der Klemme,
aber weil der Winter begann,
zogen die Preußen zu ihren
Garnisonen zurück. Die Gefahr
eines ähnlichen Angriffs war
vorauszusehen, die Preußen
beschlossen, ihre Position zu
befestigen und der Oberleutnant Ingenieur Wolff ließ 1778
das Fort in Oberschwedeldorf
bauen. Seine Aufgabe war
nicht die Abwehr sondern es
sollte als Beobachtungspunkt
dienen. Eigentlich war das ein
Blockhaus, also ein eher kleines, nicht befestigtes Gebäude zur Selbstverteidigung von
allen Seiten. Ein Blockhaus war

gewählt – während des Siebenjährigen Krieges marschierten dort die österreichischen
Truppen ein, worauf Friedrich
II. in seinem auf Französisch
geschriebenen Buch Histoire
de la guerre de sept ans (Geschichte des Siebenjährigen
Krieges) hinwies. In weiteren
Memoires de la guerre de 1778
(Erinnerungen an den Krieg
von 1778), schrieb der König
über die Redoute wieder mit
dieser Anerkennung.
Im Jahre 1930 fand ein
Maurer August Langer unter

empfehle einen Spaziergang
in der Freizeit. Das Fort ist auf
einfache Weise zu erreichen: es
gibt einen Pfad an der linken
Seite des Friedhofs in Oberschwedeldorf oder einen Weg
in der Richtung von Kamieniec/
Kamnitz (Kreis Glatz) und Gorzuchów/Möhlten aus.
Auf der Hügelspitze, wo das
richtige Blockhaus stand, kann
man heute nur noch Umrisse
des Gebäudes erkennen, weil
es vor über 200 Jahren zerstört
wurde. Am 17. Januar 1779
wurde die Befestigung von den

Teile der unteren Mauern

Fort Oberschwedelsdorf nach Scharnhorst

Wann und warum wurde es gebaut? Im Jahre 1778
brach der Bayerische Erbfolgekrieg aus, der sich so tief in
das Gedächtnis der Menschen
wegen der Zerstörungen und
der Hungersnot eingrub, dass
man ihn als „Kartoffelkrieg“
bezeichnete, was die Schwierigkeiten bei der Nahrungsbeschaffung
unterstreicht.
Den ersten Schritt machte der

ein Baukörper auf kreuzförmigem Grundriss, mit Erdbefestigungen und Festungsgraben
umgeben.
Zum Bauort wählte man
einen Hügel in Oberschwedeldorf. Er hatte schon früher eine
militärische Bedeutung, weil
die Wehrmauer der Georgkirche, die dort stand, zur Abwehr
von Hussiten genutzt wurde.
Der Ort wurde nicht zufällig

dem Moos im Wald in der Nähe
der Taverne "Silberne Falke"
in Neu-Heide (jetzt Kolonia
Wolany) einen rostigen Säbel
mit Scheide. Die Waffe ist gekrümmt und trägt die Inschrift:
"Maria Theresia Vivat! – Bayreuth. Infanterie-Rgt." Das ist
eine Erinnerung an den Bayerischen Erbfolgekrieg, ähnlich
wie die Kanonenkugeln, die in
die Wand der „Strooßa-Kärchla”
in Nowa Polanica/Neuheide
eingebettet sind. Heutzutage
wachsen an dem Ort des Fortes
Bäume. Man kann aber die Erdbefestigungen und Mauerteile,
die von Menschenhand angelegt wurden, noch erkennen.
Die Zufahrtstraße zu der Befestigung von der nordwestlichen
Seite her ist auch zu sehen. Ich

Österreichern unter Feldmarschall Dagobert von Wurmsers
Führung erobert. In der Nacht
marschierten fünf Militärkolonnen unerwartet in die Grafschaft Glatz ein. Man sollte
nicht vergessen, dass die Grenze der Grafschaft, die zugleich
die preußisch-österreichische
Grenze war, das Habelschwerdter Gebirge entlang verlief, und
nicht wie heute das Tal der Wilden Adler entlang.
Man kann annehmen, dass
sowohl die unrühmliche Kapitulation der mit dem Angriff
überraschten Garnison in Bystrzyca Kłodzka/Habelschwerdt, als der Befehlshaber, Fürst
Adolf von Hessen-Philippsthal,
mit eintausend Soldaten in Gefangenschaft geriet, als auch
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Aus Kudowa nach Nachod links!
Heutzutage, wenn wir problemlos und ohne Kontrollen an
den Grenzübergängen in Boboszów, Słone oder Tłumaczów
in unser Nachbarland fahren,
kann man sich kaum vorstellen,
dass man bis 1939 nach dem
Grenzübergang, wie bei den
Engländern, auf die linke Seite
der Fahrbahn wechseln musste.
1882 dachte man sich in Wien
aus (vielleicht waren die aus England importierten Limousinen
der Grund), im ganzen Habsburgischen Reich Linksverkehr
einzuführen. Allem Anschein
nach war das eine Rückkehr zur
Tradition, weil man sich seit der
Antike auf den Landstraßen natürlicherweise auf der linken Seite bewegte. Dank dieser Tradition war es leichter, sich zu wehren, weil man das Schwert oder
den Speer in der rechten Hand
hielt. Rechtshänder trugen lange
Schwerter auf der linken Seite

Batterie bei Passendorf

die effektive Abwehr vom Fort
Oberschwedeldorf im Jahre
1779, die Festung Glatz vor
dem Angriff schützte, einen
Einfluss hatten auf die Entscheidung im Jahre 1790 über den
Bau einer Verteidigungslinie
auf der inneren Seite des Heu-

und wenn sie die schmalen Straßen der mittelalterlichen Städte
entlang gingen, stießen sie sich
gegenseitig. Papst Bonifatius VIII.
befahl, dass sich die Pilger auf
der linken Seite bewegen sollten. Ähnlich handelte der Kaiser
des Landes der Kirschblüten.
Das geschah, wie immer, nicht
nach dem Wunsch der Linkshänder! „Kehrt rechts!“ befahl
dem ganzen Europa angeblich
erst Napoleon, weil er vorhatte,
den Engländern die Invasion zu
erschweren. Obwohl der Rechtsverkehr auf dem Kontinent
angenommen wurde, war das
Streben zu der alten Ordnung so
stark, dass die Habsburger den
Linksverkehr wieder einführten.
Nur in Dalmatien, Krain, Tirol
und Vorarlberg blieb das Rechtssystem. Die Wiener Bürokraten
erzwangen aber auch dort die
Änderungen, die 1910 in Kraft
traten. Die Bevölkerung leiste-

te Widerstand und schon nach
dem Ersten Weltkrieg kehrte
man zum Rechtsverkehr zurück.
Als Polen seine Staatsunabhängigkeit wiedergewann, musste man auch diesen Teil des Lebens vereinheitlichen. In Galizien
fuhr man ab 1924 rechts (manche
Quellen geben das Jahr 1918 an),
aber die Straßenbahnen in Krakau, im Hinblick auf die Wechselkosten der Gleisbette, hörten erst
im Jahre 1925 auf, links zu fahren.
Laut dem Vertrag, die manche
Länder 1926 unterschrieben,
wollte man wieder zum Rechtsverkehr zurückkehren. Aber im
östlichen Österreich (zusammen
mit Wien) und in der Tschechoslowakei verschob man den
Wechsel für eine lange Zeit wegen der hohen Kosten. Die Tschechoslowakei sah vor, sich erst ab
1936 rechts zu bewegen. Die Geschichte beschleunigte aber alle
Pläne. Der Anschluss Österreichs

an das Dritte Reich erzwang den
Wechsel ab 19. September 1938,
im besetzten Sudetenland galt
die alte Ordnung ab 10. Oktober
1938, in Tschechien ab 15. März
und in Prag ab 26. März 1939. Bis
zum Herbst 1941 führte man den
Rechtsverkehr in Ungarn und in
die Slowakei ein. Seit dieser Zeit
führten noch weitere Länder
den Rechtsverkehr ein, u. a. China (1946) und Schweden (1967).
Genau umgekehrt handelte nur
ein kleines Idyll- und Inselland –
Samoa – im Jahre 2009 um Geld
zu sparen, weil viele Autos aus
Japan oder Australien importiert
wurden, wo man links fährt.
Auf jeden Fall müssen wir
uns jetzt in Nachod, Ungarn oder
Österreich nicht wie in England
bewegen, denn, besonders in
den Kreisverkehr fahrend, könnten wir uns gewaltig irren!
Übersetzt von
Aleksandra Woźniak

scheuergebirges und des Habelschwerdter Gebirges. Wenn
man auf die Landkarte schaut,
bemerkt man, dass alle Befestigungen, von Fort Wilhelm,
über Fort Friedrich, das Blockhaus in Szczytnik und Fort Karl
bis zur auch vergessenen Batterie bei Pasterka/Passendorf,
beinahe in gerader Linie gelegt
sind (sh. Karte). Diese Befestigungen wurden trotz Reichenbacher Konvention aus dem
Jahre 1790 gebaut. Friedrichs II.
Nachfolger, Friedrich Wilhelm
II., der Thronfolger und preußische Generäle besuchten den
Bau der Befestigungen mehrmals, was davon zeugt, dass sie
dieser Sache viele Beachtung
schenkten.
Lage der Forts auf der Karte der GG 1924

Anmerkung:
In den alten Unterlagen ist nur die Schreibweise Oberschwedelsdorf zu finden.
Abbildungen der Forts nach M. Klöffler, Lage der 6 Forts: Eberhard Scholz und Autor, Foto des Fortes Oberschwedelsdorf: Autor.
Quellen:
• Klöffler, Martin: Ein vergessener Ingenieur, ein unrühmlicher erster Krieg und ein zweiter Krieg, der nie erklärt wurde. Des Ingenieurmajor Müllers Blockhäuser
in der Grafschaft Glatz; in: „Festungsjournal: Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Festungsforschung e.V.“, Nr. 36 ( 2010), S. 46-58.
• Tielke, Johann Gottlieb: Unterricht für die Officiers, die sich zu Feld-Ingenieurs bilden, oder doch den Feldzügen mit Nutzen beywohnen wollen durch Beispiele
aus dem letzten Kriege erläutert und mit nöthigen Plans versehen, Dresden 1769. Anmerkungen zur Edition der Handschrift von 1769, Militärgeschichtliche
Zeitschrift, Volume 69, Issue 1 (November 2010), Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München
• Tschitschke, Max: Die alten Befestigungsanlagen in der Grafschaft Glatz und Fort Wilhelm bei Voigtsdorf, „Glatzer Heimatblätter, Zeitschrift des Vereins für
Glatzer Heimatkunde“ 1920, Nr 2, S. 47.
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Hirschfelder und die Anderen
Der Priester Gerhard Hirschfelder (1907-1942), Vikar in
Tscherbeney/Czermna und Habelschwerdt/Bystrzyca Kłodzka,
der im Konzentrationslager in
Dachau starb, wurde von Papst
Benedikt XVI. selig gesprochen.
Die Seligsprechung fand am 19.
September 2010 in Münster, und
am 10. Oktober 2010 in KudowaCzermna statt. Hirschfelder leistete mit seiner Einstellung der NaziDiktatur Widerstand.
Eine andere Gestalt, nicht so
bekannt, aber erwähnenswert,
die mit Grafschaft Glatz verbunden ist, war Pater Franz Filla.
Schon im Jahre 1935 kritisierte
er während einer Religionsstunde die Nürnberger Gesetze. Zur
Strafe musste er aus dem Orden
austreten und wurde aus Glatz/
Kłodzko nach Neundorf/Nowa
Wieś/(tschech. Novaves) versetzt.

der Gemeinde Maria Enzersdorf
bei Mödling südlich von Wien an.
Hier trat er 1904 den Steyler Missionaren bei; sein Ordens-gelübde legte er in 1908 ab und am 14.
Februar 1909 empfing Franz Filla
seine Priesterweihe.

Franz Filla (1883-1945)
Pater Franz Filla, SVD, wurde
am 16. Januar 1883 in Alt Schalkowitz/Stare Siołkowice Górne
in der Gemeinde Poppelau/Popielów im Kreis Oppeln geboren,
wo Pfarrer Johann Dzierzon/ Jan
Dzierżon 1834-1835 als Vikar
diente. 1897 trat er als Novize
der Gesellschaft des Göttlichen

Pater Filla konnte aber seine
Arbeit nicht lange fortsetzen. Die
Offenheit war eine seiner Charaktereigenschaften und er konnte
nicht schweigen, als er sah, dass
die damalige Regierung immer
rücksichtloser und grausamer gegen die Juden vorging.

Während der nächsten Jahre
arbeitete er als Lehrer in Heiligenkreuz. Sein Hauptfach war Biologie, er war aber auch Chorleiter.
Weil sich das Ordensgymnasium
um die Rechte eines öffentlichen
Gymnasiums bemühte, schickte
man Pater Filla an die Universität Breslau (damals Schlesische
Friedrich-Wilhelm-Universität zu
Breslau), wo er 1932 den Philosophiedoktortitel erwarb. Im Oktober 1933 wurde er zum Regens
des Konvikts in Glatz ernannt und
arbeitete gleichzeitig als Lehrer
am Glatzer Gymnasium.

rend eines Unterrichts verlassen.
Er wurde dazu gezwungen, aus
dem Orden auszutreten und am
19. Oktober 1935 musste er aus
dem Konvikt ausziehen. Auf eine
weitere Karriere als Lehrer konnte er auch nicht mehr hoffen. In
dieser schweren Zeit suchte man
einen Kuratus in Neundorf bei
Mittelwalde/Międzylesie im Kreis
Habelschwerdt. Dr. Filla wurde
dort Seelsorger. Er musste die Gemeindemitglieder lange von sich
überzeugen, weil ihm die Nazis
schon am Anfang den Ruf verdarben. Im Laufe der Zeit wurde er
aber Pfarrer.

Während einer UnterrichtPf. Franz Filla (1883–1945)

Missionhaus der Gesellschaft des Göttlichen Wortes in Heiligenkreuz/
Święty Krzyż in Neisse/Nysa

Wortes in Heiligenkreuz/Święty
Krzyż in Neisse/Nysa bei, um
Missionar zu werden. Nach dem
Gymnasiumabschluss im Jahre
1902 fing er sein Studium an der
Theologischen Hochschule im
Missions-haus Sankt Gabriel in

stunde kritisierte er die am 15.
September 1935 beschlossenen
Nürnberger Gesetze. Einer der
Schüler benachrichtigte hiervon
die NSDAP. Die Reaktion war blitzschnell – gleich danach musste
Dr. Filla den Klassenraum wäh-

Am 20. Februar 1940 starb
der Pfarrer in Altheide/Polanica,
Benno Taubitz. Diese Stelle war
dann neu zu besetzen. Nach langer Suche nach einem Nachfolger
konnte Pfarrer Filla am 1. August
1940 die Stelle übernehmen. Als
Pfarrer war er auch der Vorsitzende des Kuratoriums des katholischen Waisenhauses, das von
Ordensschwestern geführt wurde (Der Klosterhof wurde von der
Wehrmacht in Anspruch genommen). Franz Filla war auch derjenige, der während des Begräbnisses von Franz Wittwer (Gründer
der Kristallglas-Hüttenwerke und
„guter Freund“ und Mäzen der
Kirche) eine bewegende Predigt
hielt. Die Zeit der Abgeschiedenheit war vorbei und Pfarrer Filla
konnte wieder die Person sein,
die er vor dem Jahr 1935 war – ein

offener und heiterer Mensch, edler Priester und ein großer Freund
der Jugendlichen. Ein aktives Wirken blieb ihm leider verschlossen.
Schon früher hatte er Gesundheitsprobleme, nun ging es ihm
immer schlechter. Einen Tag vor
seinem Geburtstag, am 15. Januar
1945, starb er. Dr. Filla wurde auf
dem Friedhof in Altheide-Bad neben seinem Vorgänger begraben.
2002 wurden die beiden Gräber
dank der Mühe der ehemaligen
Einwohner Altheides restauriert.
Franz Filla war einer der Deutschen, die den Mut hatten, der
nationalsozialistischen Ideologie
zu widersprechen. Der Terror der
Nazi-Diktatur nahm damals erst
an Stärke zu, deshalb zahlte er, im
Gegensatz zu Hirschfelder, den
höchsten Preis nicht. Man sollte
aber nicht vergessen, dass die
Strafe 2700 polnischen Priestern
und Nonnen in der Kriegszeit
nicht erlassen wurde; 108 davon,
deren Tod als Märtyrertod anerkannt wurde, wurden vom Papst
Johannes Paul II. am 13. Juni 1999
in Warschau seliggesprochen.
Die Deutschen,
die nicht schwiegen
Im ersten Band des Buches
Polanica Zdrój wczoraj i dziś (lata
1347-1946) finden wir Beschreibungen von anderen Deutschen,
die mit Altheide-Bad verbunden
waren.
Georg Simon (1908-1962) publizierte unter seinem Namen,
wo immer es möglich war, auch
auf Bäumen, Satiren und Karikaturen gegen den Nationalsozialismus; 1936 wurde er zu einer
Gefängnisstrafe von anderthalb
Jahren verurteilt, dann zu Arbeiten im Konzentrationslager in
Sachsenhausen; 1941 wurde er
wegen Gesundheitsproblemen
entlassen.
Georg Berlit (1878-1946) –
Mitbegründer, Mitbesitzer und
Direktor des Kurorts, der Karin Göring (Hermann Görings Ehefrau)
verbot, im Kurpark das NSDAPZeichen zu tragen. Wegen dieser
Kritik wurde ihm die Stelle des
Vorsitzenden des Allgemeinen
Deutschen Bädervereins gekündigt, später wurde er noch mit
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fortgeschrittenem Alter, im Jahre
1931 eine Aktion durchführte, in
der man Flugblätter gegen den
Nationalsozialismus aus einem
Flugzeug fallen ließ. Nach dem
Krieg übergab Georg Berlit den
Polen alle Schlüssel und den sehr
gut funktionierenden Kurort.

Georg Berlit

einer Strafe belegt. Georg war ein
Sohn von Jean Berlit (1848-1937),
Ratsmitglied aus Kassel, der, trotz

Alfons Töpler (1889-1976)
– seit 1909 war er Lehrer in Altheide. Er wurde auch als der
Gründer des ersten Fußballvereins bekannt. Während einer
Unterrichtsstunde, als er mit den
Schülern die deutsche Nationalhymne besprach, sagte er seine
Meinung laut, dass nicht die erste
Strophe („Deutschland, Deutschland über alles…“) sondern die
dritte („Einigkeit und Recht und

Freiheit…“ – heutige Hymne) die
beste ist. Dafür wurde er bestraft
und wurde nach Langenbielau/
Bielawa versetzt.
Man sollte auch die Person
von Prof. Heinrich Schlecht (18811953) nennen. 1934, nach seiner
Hochzeit mit der Malerin Aloisia
Gruber, musste er seine Stelle als
Direktors eines kardiologischen
Sanatoriums in Ebenhausen bei
München kündigen und nach Altheide umziehen. Gleich nach dem
Krieg wurde er von dem polnischen Chefarzt Dr. Józef Matuszewski und Bürgermeister Kazimierz
Dąbrowski davon überzeugt, in
Altheide zu bleiben. Freiwillig behandelte er Herzkranke und lehrte
polnische Ärzte. Er sagte, er wolle

Prof. Heinrich Schlecht

zumindest ein bisschen die Schäden wiedergutmachen, die seine
Landsleute anrichteten.
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Wspomnienie pośmiertne o księdzu
dr Józefie Haaku
W dniu 16 stycznia 2012 roku zmarł ksiądz dr Józef Haak, miał zaledwie 50 lat. Urodził się w Nowej Rudzie 4 marca 1961
roku, tutaj mieszkał z rodzicami i chodził do szkoły. Księdza Józefa znałem od ponad ćwierć wieku; byłem razem z moją
narzeczoną Ewą na Jego święceniach kapłańskich w katedrze wrocławskiej 24 maja 1986 roku.
Potem odwiedzaliśmy Go na Jego pierwszej parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy, gdzie pracował jako
wikary.
Przyjechał do Nowej Rudy na nasz ślub 27 XII 1986 roku i błogosławił wspólnie z księdzem Stanisławem Orzechowskim
nasz związek małżeński, zawarty w kościele św. Mikołaja w Nowej Rudzie. Ponieważ był niezwykle utalentowany i uzdolniony ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz skierował Go na dalszą naukę do Rzymu, gdzie studiował jednocześnie na
dwóch kierunkach. Szybko uczył się języków obcych i biegle władał aż czterema. Skończył studia w Rzymie, teologię
dogmatyczną oraz obronił pracę doktorską. Jednocześnie został pracownikiem dyplomatycznym Kurii Watykańskiej.
Służył w kilku krajach na placówkach dyplomatycznych Watykanu. Ksiądz Józef Haak był także niezwykle uzdolniony
artystycznie, grał między innymi na czterech instrumentach. Od kilkunastu lat był ciężko chory. Ostatnie lata (od 2008
roku) służył jako rezydent na parafii pw. św. Jana Apostoła we Wrocławiu. Był jednym z nielicznych mieszkańców naszego regonu, który pełnił odpowiedzialną służbę dyplomatyczną w placówkach Watykanu.
W sobotę 21 stycznia 2012 roku został pochowany na cmentarzu w Nowej Rudzie.
Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył ksiądz biskup Adam Bałabuch, który wspominał ich wspólną naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie i późniejsze studia we wrocławskim seminarium duchownym. Mieszkańcy
Nowej Rudy odprowadzili Go na cmentarz w parafii św. Mikołaja, gdzie jest pochowana Jego Matka.
Straciliśmy przedwcześnie dobrego i mądrego mieszkańca ziemi noworudzkiej, który pozostanie w naszej pamięci.
Julian Golak
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SPUTNIK NAD POLSKĄ
13-19 stycznia, Wrocław, Legnica
2-5 lutego, Lądek Zdrój
Celem Festiwalu jest zaprezentowanie jak najszerszej publiczności największych osiągnięć
rosyjskiej kinematografii. Podczas
Festiwalu pokazywane są zarówno dzieła mistrzów kina rosyjskiego, jak i produkcje młodego pokolenia reżyserów, a także filmy
dla dzieci. Obrazy te w niczym nie
ustępują filmom zachodnim, jednak mimo swej niezaprzeczalnej
wartości niezwykle rzadko mają
okazję gościć na polskich ekranach. "Sputnik nad Polską" to jednak nie tylko seanse filmowe, ale

i szereg imprez towarzyszących
– koncertów, wystaw, wykładów,
debat, spotkań z twórcami filmowymi i krytykami.
Goście, którzy dotychczas
odwiedzili Festiwal - twórcy filmowi ze strony polskiej i rosyjskiej oraz przedstawiciele władz
obu państw zgodnie podkreślają
polityczną i kulturową rolę tego
przedsięwzięcia, które według
nich z pewnością przysłuży się
zbliżeniu narodów Rosji i Polski
i wzbogaci wzajemne stosunki
kulturowe.

Wrocław
- Dolnośląskie Centrum Filmowe
Legnica
- Kino Piast
Lądek Zdrój
- Centrum Kultury i Rekreacji
Organizator: Małgorzata Szlagowska – Skulska - Dyrektor Festiwalu, Prezes Fundacji Wspieram, Piotr Skulski - Koordynator
Polska- Rosja Prezes E.A.R.
http://www.sputnikfestiwal.pl

ETHNO JAZZ FESTIVAL: ATOM STRING QUARTET
15 stycznia, Wrocław

Atom String Quartet – pierwszy w Polsce kwartet smyczkowy
grający jazz. Nowa Nadzieja polskiego jazzu!
Laureaci prestiżowej nagrody Grand Prix Jazz Melomani

w kategorii Nowa Nadzieja Roku
2010. wystąpią 15 stycznia w Synagodze Pod Białym Bocianem
inaugurując nowy sezon koncertowy Ethno Jazz Festivalu 2012.
Atom String Quartet jest
jednym z nielicznych na świecie
i pierwszym w Polsce kwartetem
smyczkowym grającym jazz. Zespół tworzą: Dawid Lubowicz
i Mateusz Smoczyński na skrzypcach, Michał Zaborski na altówce oraz Krzysztof Lenczowski na

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

wiolonczeli. Są to muzycy, którzy
na co dzień prowadzą własne
zespoły oraz występują z najlepszymi polskimi artystami.
Atom String Quartet wykonuje głównie własne kompozycje, które dzięki zastosowaniu tak
nietypowej dla muzyki jazzowej
obsady wykonawczej, brzmią
bardzo nowocześnie i oryginalnie. Ten obiecujący kwartet
stale zyskuje rozgłos i uznanie,
w ostatnim czasie zdobył stypen-

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

dium w programie Młoda Polska,
przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Grand Prix Bielskiej Zadymki
Jazzowej oraz został nominowany do nagrody Grand Prix Jazz
Melomani w kategorii Nowa Nadzieja Roku 2010.
Organizator: Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto Wrocław
http://www.wrockfest.pl

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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MONODRAM ANNY SKUBIK: FEDRA
17 stycznia, Wrocław
Zapewne jest to przedstawienie o wulkanicznym żywiole pożądania i miłości niemożliwej. Ten żywioł szaleje w kobiecie i tym żywiołem jest kobieta.
Zatracająca się w nim tak samo,
jak on się w niej zatracił i…odnalazł jeszcze większy wigor.
Scenariusz monodramu powstał w oparciu o tekst „Fedry”
Jean Racine’a. Spektakl inspirowany jest mitem Fedry, jako kobiety fatalnej, która przez swoją
nieokiełznaną namiętność i miłość do pasierba doprowadza

do tragedii i upadku królestwa.
Jest to sztuka o kobiecie jako
o żywiole namiętności silniejszej niż ona sama, o odwadze
życia i śmierci w zgodzie z prawdą, własną prawdą. Monodram,
w którym aktorka wprowadza
nas w świat jej nieokiełznanej
i niemożliwej miłości.
Nasza Fedra nosi lustrzane
odbicie swojego imienia: Ardef.
Albo imię czytane wstecz. Jak
historia jej losu, którą opowiada na krótko przed śmiercią.
Od końca do początku. Albo-

wiem - powtórzmy za Eliotem
– „W moim początku jest mój
kres”. Zresztą może to „tylko”
historia aktorki, która żyje
w stanie ustawicznego ryzyka
zanurzania się w losach innych
ludzi, albo zanurzania losów innych ludzi w swoim losie?
W spektaklu zostały wykorzystane fragmenty języka nowogreckiego.
Organizator: Centrum Sztuki
IMPART
http://www.impart.art..pl

WYSTAWA FOTOGRAFII WŁADYSŁAWA MARYNOWICZA
18 stycznia - 25 lutego, Wrocław

Serdecznie zapraszamy do Dolnośląskiego Centrum Fotografii
„Domek Romański” na wystawę
fotografii Władysława Marynowi-

cza. Dzięki uprzejmości Muzeum
Historii Fotografii w Krakowie,
które posiada największą na świecie kolekcję prac artysty, zobaczymy przekrój działalności twórczej
fotografika.
Wernisaż odbędzie się w środę 18
stycznia o godz. 17.00.
Władysław Marynowicz (19201977) to artysta nieznany obecnie szerokiej publiczności, choć
jego działalność twórcza była powszechnie znana i doceniana na
całym świecie w czasie, w którym

aktywnie pracował. Władysław
Marynowicz żył w Anglii, choć
czuł się zawsze Polakiem i związki
z ojczyzną były dla niego bardzo
istotne. W młodości podczas II
wojny światowej był żołnierzem
II Korpusu Wojsk Polskich Władysława Andersa, uczestnikiem
kampanii włoskiej (walczył pod
Monte Cassino). Po wojnie został
angielskim emigrantem z przymusu – mieszkał i pracował
w Londynie. Był głównym wykładowcą fotografii w Ealing Tech-

nical College, członkiem Royal
Photographic Society, członkiem
Institute of Incorporated Photographera, członkiem Europejskiej
Federacji Fotografów (EFIAP) oraz
wieloletnim prezesem Polskiego
Towarzystwa
Fotograficznego
w Londynie.
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
http://www.okis.pl

KONCERT KARNAWAŁOWY OPERETKI WIEDEŃSKIEJ
„Od Kalmana do Kankana”
21 stycznia, Lubin
Dwugodzinna uczta dla melomana wypełniona przebojami z operetek „Baron cygański”, „Wiedeńska krew”, „Zemsta Nietoperza”
Johanna Straussa, „Księżniczka
czardasza” i „Hrabina Marica” Emmericha Kalmana, „Wesoła wdówka”, „Cygańska miłość”, „Paganini”,
„Giuditta” Franciszka Lehara, „Wiktoria i jej huzar” Paula Abrahama,
„Clivia” Nico Dostala, „Pericola” Jakuba.Offenbacha, „Sztygar” Karla
Zellera.

Utwory wykonają znakomici
soliści śpiewacy i występujący
w USA, Australii i całej Europie:
Dorota Ujda-Jankiewicz (sopran),
Wiesława Wawrzyniak (sopran),
Andrzej Jankiewicza (tenor), Mirosław Owczarek (baryton).
W koncercie wystąpi także Marta
Kulikowska - solistka baletu, brawurowo prezentująca pełne temperamentu i lekkości tańce, m.in.:
Tango, Kankan, Czardasz, Polka
Tricz-tracz, Walc i in.

Widowisko, odbywające się w scenerii wiedeńskich pałacowych sal
i ogrodów, wypełni nie tylko piękna muzyka, ale także kilkadziesiąt
barwnych, stylowych kostiumów.
To wszystko przeniesie publiczność w zaczarowany świat Operetki Wiedeńskiej.
Organizator: Centrum Kultury
MUZA w Lubinie
http://www.ckmuza.eu
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GALA KARNAWAŁOWA
20 stycznia, Jelenia Góra
W programie koncertu muzycy
zaprezentują przeboje muzyki
rozrywkowej i operetkowej. Usłyszymy zatem m.in: F. Suppe – Lekka Kawaleria, G. Bizet – Habanera
z opery Carmen, G. Bizet – Sequidilla z opery Carmen, J. Strauss –
Grzmoty i błyskawice, P. Abraham
– Tango Tanglity – Bal w Savoyu,
J. P. Soussa – Marsz gwiaździsty, J.
Strauss – Nad modrym pięknym

Dunajem, L. Bernstein – Somewhere z West side story, J. Gade
– Jalousie, J. Strauss – Sport polka – muzycy mają mieć gwizdki,
szaliki, F. Loewe – Przetańczyć
całą noc z My fair lady, N. Dostal
– Dziewczęta z Barcelony – Tarantella Clivia, J. Strauss – Marsz
Radetzky’ego
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent

Małgorzata Długosz – sopran
Julia Fercho – mezzosopran
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej
Joanna Moryc – prowadzenie
Organizator: Filharmonia
Dolnośląska w Jeleniej Górze
http://www.filharmonia.jgora.pl/

PREMIERA SPEKTAKU PT. INNY CHŁOPIEC
28 stycznia, Legnica
Zespołowa kreacja aktorów Teatru Modrzejewskiej w adaptacji powieści Willy’ego Russella,
mistrza komedii obyczajowej,
autora Shirley Valentine i Edukacji Rity.
Bohaterem sztuki jest Raymond
(w tej roli Bogdan Grzeszczak),
młody chłopak, który pod presją rodziny i otoczenia decyduje się opuścić rodzinną miejscowość, by z dala od domu i
przyklejonej mu etykiety zboczeńca, rozpocząć pierwszą
pracę i nowe życie. Podczas
podróży pisze w zeszycie listy
do swego idola i ulubionego
piosenkarza, wokalisty zespołu

The Smiths, Morrisseya, któremu opowiada, w jaki sposób
stał się „Innym chłopcem”. W
ten właśnie sposób poznajemy
jego historię.
Wszystko zaczęło się, gdy jedenastoletni Raymond, wychowywany przez matkę zamknięty w
sobie samotnik i pechowiec,
został oskarżony przez dyrektora szkoły o wywieranie podstępnego i zgubnego wpływu
na „nieświadomych i niewinnych” kolegów. Powodem była
zabawa, której rzekomo przewodził, określona jako „karygodne praktyki o charakterze
seksualnym, obejmujące ekshi-

bicjonizm, zbiorową masturbację i sadobestializm”. Niesprawiedliwe oskarżenie i etykieta
„plugawego zboczeńca”, jaka
przylgnęła do bohatera, sprawiły, że został wyklęty i odrzucony przez małomiasteczkową
społeczność. Nie wierzy mu nawet własna matka.
Ciągły brak akceptacji i wieczna
krytyka doprowadzają wrażliwego chłopca na skraj obłędu.
Powoli zaczyna wierzyć, że jest
takim, jakim widzi go otoczenie.
Organizator: Teatr im. Heleny
Modrzejewskiej w Legnicy
http://www.teatr.legnica.pl/

ANNA MARIA JOPEK & KROKE
5 luty, Wrocław

Ethno Jazz Festival zaprasza na
niezwykłe spotkanie muzyczne
dwóch polskich gwiazd world

music. We wspólnym projekcie
wystąpią Anna Maria Jopek oraz
zespół Kroke, który obecnie balansuje pomiędzy gatunkami,
czerpiąc inspiracje z muzyki etnicznej całego świata, jazzu i klimatów współczesnych, wzbogacając improwizacjami – tworzy
swój własny, charakterystyczny
styl.
Kroke w języku Jidysz oznacza
Kraków. Trio założone w 1992

roku przez Tomasza Kukurbę (altówka), Jerzego Bawoła (akordeon) i Tomasza Lato (kontrabas).
Początkowo zespół kojarzony był
z muzyką klezmerską z silnymi
wpływami bałkańskimi. Zespół
ma w swoim dorobku osiem autorskich albumów, jeden z nich –
„Sounds of the Vanishing World”
– otrzymał nagrodę Niemieckiej
Krytyki Płytowej w 2000 roku.
KROKE nagrało także płyty z Ni-

gelem Kennedym, Edytą Geppert i Mają Sikorowską.
Zespół w składzie: Jerzy Bawół –
akordeon, Tomasz Kukurba – altówka, Tomasz Lato – kontrabas.
Gościnnie: Tomasz Grochot – instrumenty perkusyjne.
Organizator: Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto Wrocław
http://www.wrockfest.pl
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Oficynka Pod RóŻĄ KodzkĄ
Dodatek PROEkologiczny

XXX-lecie Polskiego Klubu Ekologicznego
(Red.) W piątek 9-tego grudnia 2011 roku we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa pn. "Gospodarka niskoemisyjna szansą
dla środowiska". W konferencji wzięli udział naukowcy z uczelni wrocławskich, poznańskich, krakowskich i warszawskich oraz
przedstawiciele kół Polskiego Klubu Ekologicznego z terenu Dolnego Śląska. Z Ziemi Kłodzkiej przyjechali przedstawiciele
Koła Polskiego Klubu Ekologicznego z Nowej Rudy. Teresa Fereżyńska i Julian Golak w swoich wystąpieniach podkreślili wielkie
znaczenie jakie ma edukacja ekologiczna na prowincji. Na przykładzie miasta Nowa Ruda przedstawili problemy z jakimi borykają
się mieszkańcy oraz władze samorządowe pogórniczego miasta, bowiem w tym mieście od wielu lat odnotowuje się najwyższe
stężenia pyłu zawieszonego PM10 na Dolnym Śląsku. Podkreślili niezwykle istotną sprawę edukacji ekologicznej wśród młodzieży
i dorosłych. Działacze Polskiego Klubu Ekologicznego (Koło w Nowej Rudzie) od wielu lat prowadzą społeczne działania edukacyjne,
które jednak napotykają na różnorodne problemy. Jednocześnie zadeklarowali, że w dalszym ciągu nie będą ustawać w pracy
społecznej na rzecz poprawy środowiska.

Aureliusz Mikłaszewski

Pierwsze lata działalności Okręgu
Dolnośląskiego POLSKIEGO KLUBU
EKOLOGICZNEGO

dr Aureliusz Mikłaszewski od 30 lat jest
liderem PKE na terenie Dolnego Śląska

Polski Klub Ekologiczny zaczął się formować jesienią 1980 r.,
gdy na fali społecznego protestu
powstawała Solidarność. To wtedy zaczęły się poznawać i łączyć
grupy ludzi, którzy chcieli poprawy stanu środowiska. Głównym
impulsem działań była potrzeba
ochrony człowieka przed zagrożeniami życia i zdrowia.

Początki
W tamtych czasach informacji
o stanie środowiska właściwie nie
było. Panowała wszechwładna
cenzura, którą tylko czasami udawało się obejść. Polska pod rządami komunistów „rosła w siłę",
a niektórym żyło się dostatniej...
Większość społeczeństwa żyła
w siermiężnym socjalizmie W. Gomułki i nieco lepszym, bo na kredyt socjalizmie w wydaniu E. Gierka. Opozycja była tępiona przez
Służbę Bezpieczeństwa. Wyniki
wyborów do Sejmu ustalane były
z góry, a prominenci uzyskiwali
rewelacyjne wyniki - np. 99,98%.
Krążył nawet dowcip: wybory się
odbyły, teraz będzie głosowanie.
Polska nie była też państwem
samodzielnym. Decyzje zapadały w Moskwie, a warszawscy
towarzysze tylko je uzasadniali i,
niestety, realizowali. Społeczeństwo dowiadywało się z „Trybuny
Ludu” (organ KC PZPR), że „postanowiliśmy" zbudować Hutę
Katowice i że znowu będzie nam
lepiej... W ramach podziału zadań
w RWPG, Polsce przypadło rozwijanie przemysłu wydobywczego,

energetyki, hutnictwa i chemii.
Jak bardzo to wpływało na środowisko może świadczyć krótkie
podsumowanie - w PRL-u powstało 27 okręgów zagrożenia
ekologicznego.
Obejmowały one powierzchnię około 35 tys. km2 (11% powierzchni kraju), ale mieszkało
na nich w warunkach zagrożenia
zdrowia 12,5 miliona Polaków.
Było też 5 okręgów katastrofy
ekologicznej, jak Górny Śląsk,
gdzie zagrożone było życie człowieka.
O złym, wręcz katastrofalnym
stanie środowiska wiedzieli nieliczni. Oficjalnie panowała propaganda sukcesu i zakłamanie. Wydawało się, że nic nie jest w stanie
zmienić rządów Kremla i towarzyszy z Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej. A jednak...
Duch zstąpił
Pierwszym impulsem do
zmian był wybór Polaka, kardynała Karola Wojtyły, na papieża
w roku 1978. W gmachu KC PZPR
całą noc paliły się światła. Towarzysze gorączkowo debatowali,
jak się zachować. Zaprosić do kra-

ju czy nie. Pokazać kły czy zamerdać ogonem? Wybrali to drugie.
Zaprosili papieża, który w następnym roku przyjechał do Polski.
Obudził świadomość religijną
i tożsamość narodową. Miliony
ludzi poczuły się „u siebie". Na Pl.
Zwycięstwa w Warszawie wypowiedział znamienne słowa „Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze
Ziemi! Tej Ziemi". Zstąpił, odnowił. W roku 1980 wybuchła Solidarność. Nagle, znikąd, powstał
10-milionowy związek zawodowy. A równolegle z nim powstał
Polski Klub Ekologiczny.
Inspiracja do działań
Powiew wolności inspirował.
Klub tworzyła inteligencja - ludzie
mający dostęp do informacji, wykształceni, świadomi zagrożeń.
Ale też zatroskani o życie i zdrowie społeczeństwa zatruwaniem
ze strony przemysłu i gloryfikowanej przez władze „produkcji".
Na początku była więc batalia
o prawdę. Chodziło o przełamanie bariery cenzury na monopol
informacji o stanie środowiska
i przyczynach skażeń wody, powietrza i gleby. Zaczęto w różny
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sposób podawać do wiadomości
publicznej rzetelne informacje
o emisjach, zakładach - trucicielach, skażonych terenach, zachorowalności i stanie zdrowia obywateli. To był proces odkrywania
nowych obszarów wiedzy, ich
przyswajania i budzenia się społecznego protestu przeciwko kontynuowaniu tego stanu. W Krakowie wywalczono zamknięcie Huty
Aluminium w Skawinie (1980 r.).
Wrocław miał swoją Hutę Chromu Siechnice, ale zamknięto ją
dopiero po przełomie w roku
1989. Ważne było kształtowanie
w społeczeństwie świadomości,
że zdrowie i jakość życia zależą od
stanu środowiska.
Na Dolnym Śląsku najwięcej
działo się w Jeleniej Górze i we
Wrocławiu, gdzie liczne uczelnie
wyższe, biura projektów, placówki badawcze i urzędy stanowiły naturalne źródło zasilające
tworzący się ruch ekologiczny.
Spotkania odbywały się w Klubie Dziennikarza, biurach projektów i uczelniach - tam, gdzie
można było się zebrać i omówić
zapowiedziany temat, a przede
wszystkim wzajemnie się poznać.
Właśnie poznanie się i fachowość
były w pierwszym okresie najważniejsze.
Ważną do spełnienia rolę
mieli dziennikarze. Z racji wykonywanego zawodu byli lepiej poinformowani o stanie środowiska
niż przeciętni obywatele. Teraz
poczuli możliwość napisania czegoś więcej, niż dopuszczała cenzura. I niektórzy próbowali - ze
zmiennym powodzeniem. Próbowała też pracująca w telewizji Alicja Wierzbicka, która korzystając
ze swych możliwości była jedną
z organizatorek zebrań, a później
została wybrana pierwszą prezes
Okręgu Dolnośląskiego PKE.
Władzom stawiano kłopotliwe
pytania i zadania poprawy stanu
środowiska. Do tego nie były one
przygotowane, podobnie jak nie
były przygotowane do podjęcia
dyskusji i przyjęcia jakichkolwiek
ustaleń. Przyzwyczajeni do słuchania i wykonywania partyjnych
poleceń, nie umieli się znaleźć
w sytuacjach, gdy trzeba było samodzielnie coś zdecydować.
Narastały więc konflikty. Każda właściwie propozycja Polskiego Klubu Ekologicznego, który
występował w obronie zagrożonych ludzi i ich środowiska,
spotykała się z oporem ze strony
władz. Co sprawa do załatwienia,
to osobna kampania - wiele pism,

narad, spotkań, z których niewiele
wynikało, gdyż decydenci bagatelizowali zagrożenia lub wręcz mijali się z prawdą. Nie było do kogo
się odwoływać, bo prokuratura,
sądy i milicja czy administracja
podlegały tym samym władzom
PZPR-owskim. Narastał więc opór
społeczny i nasilały się protesty,
często firmowane przez nową
siłę - NSZZ Solidarność. Eksperci
Klubu byli też ekspertami Solidarności. Gorące lato 1981 r. było też
gorące od dyskusji i zebrań. Malał
lęk przed władzami, rosły społeczne oczekiwania. Apogeum
osiągnęły jesienią 1981 r.
11 grudnia 1981 r.
W tym dniu odbyło się pierwsze zebranie wyborcze Okręgu
Dolnośląskiego PKE. Pełna sala kinowa w gmachu NOT-u i ożywiona dyskusja, masa pomysłów - co
trzeba zrobić, co ważne, co pilne.
Wybraliśmy wtedy pierwszy zarząd OD PKE, a wracając z zebrania późną nocą z 11 na 12 grudnia mieliśmy w głowach pełno
pomysłów na działalność Klubu.
Gdyby się one spełniły, żylibyśmy
w innej Polsce. I rzeczywiście, po
dwóch dniach była już inna Polska - kraj stanu wojennego wprowadzonego 13 grudnia 1981 r.
Wszelka działalność była zabroniona, a jawne podjęcie jej byłoby wystawieniem się na aresztowania i represje. Klub zaprzestał
więc oficjalnej działalności. Władze powołały PRON (Patriotyczny
Ruch Odrodzenia Narodowego),
kolaborancką organizację, współpracującą z władzami. Jego przewodniczącym został Jan Dobraczyński - pisarz, który pod drzwiami swego mieszkania znajdował
ciśnięte tam swoje książki. Ta powszechnie nielubiana organizacja
stała się symbolem kolaboracji
i licznych dowcipów, a powołane
do niej (wciągnięte?) autorytety
bardzo na tym straciły.
Nie było klimatu dla działalności społecznej, panowała przemoc, inwigilacja, internowania
i procesy, w których dyspozycyjni
sędziowie sądzili „jak trzeba". Niektórzy członkowie Klubu podjęli
działalność konspiracyjną, dostarczając informacji do podziemnych pism, takich jak „Z dnia na
dzień", „Solidarność Walcząca" czy
„Zagrożenie" oraz działali w strukturach niejawnych zdelegalizowanej Solidarności. Ta część działań
pewnie nie zostanie doceniona,
gdyż oni, ze względów oczywistych, wtedy się tym nie chwalili,
a po odzyskaniu wolności w 1989

r. nadal pozostali skromni. Wykonali jednak w stanie wojennym
ogromną pracę, dostarczając społeczeństwu informacji, budząc
potrzebę działania i ducha oporu,
dając nadzieję.
Po stanie wojennym
Stan wojenny zniesiono formalnie w lipcu 1983, ale reżim
trwał nadal i warunki życia nie były
normalne. Klub coraz częściej zajmował się protestami przeciwko
zatruwaniu środowiska i występował w imieniu narażonych na
szkody lub nie umiejących walczyć o swoje prawa ludzi. Oddzielnego omówienia wymagałaby
batalia o zamknięcie Huty Siechnice obok Wrocławia, jeleniogórskiej Celwiskozy czy ograniczenia
emisji z Chemiteksu. Najbardziej
wymownym przykładem jest
Huta Siechnice. Położona tuż przy
ujęciach wody dla wrocławskich
wodociągów, stała się przedmiotem wieloletniej kampanii. Narażeni byli ludzie pracujący w niej,
mieszkający w jej pobliżu, a także
wrocławskie wodociągi. Władze
bagatelizowały problem - huta
produkowała chrom potrzebny
dla przemysłu zbrojeniowego
i według władz domaganie się
jej zamknięcia godziło w sojusze
Polski (RWPG). O ustępstwach nie
było więc mowy. Grupa usłużnych
urzędników uzasadniała potrzebę i istnienia huty. Trafił się nawet
wojewoda, który w porozumieniu
z dowódcą radzieckim, gen. Dubyninem, planował... przewiezienie hałdy na lotnisko radzieckie
w Brzegu, przerobienie jej i odzyskanie części chromu. Tej hałdy
w żadnym przypadku nie powinno się naruszać bez specjalnych
zabezpieczeń. Nie zdążyli tego
zrobić, hałda pozostała wprawdzie zabezpieczona (choć rozryta
przez kopaczy chromu), ale stanowi nadal zagrożenie dla ujęć
wrocławskich wodociągów. Były
tzw. czarne marsze przeciw hucie.
W każdy trzeci czwartek miesiąca
na ul. Świdnickiej, czasem w Rynku, pojawiali się na czarno ubrani
ludzie z hasłami i transparentami
informującymi, że huta truje, że
zagraża, że należy ją zamknąć.
Służba Bezpieczeństwa szybko
rekwirowała transparenty, marsze pacyfikowała, zatrzymując
niekiedy wszystkich ubranych na
czarno, nawet przypadkowych
przechodniów, przypisując im
„udział w zajściach". Było ponuro,
choć czasem śmiesznie.
Przełomowe znaczenie miała
konferencja w sali Senatu Poli-

techniki, zorganizowana przez
Koło PKE przy Politechnice Wrocławskiej, na temat zagrożeń ujęć
wodociągowych ze strony huty.
Przedstawiono wyniki badań
i opinie lekarskie, a obrońcy huty
ponieśli klęskę. Przyjętej wtedy
rezolucji nie można było jednak
opublikować w oficjalnym piśmie
Politechniki. Usiłowało ją „poprawiać" dwóch prorektorów, Klub
się nie zgodził i ukazała się bez
poprawek, ale w drugim obiegu.
Do dziś jest dokumentem cytowanym przy opisywaniu problematyki ochrony wodociągów
przed wpływami huty.
Początek zmian
Przełom nastąpił w roku 1989.
W Polsce przybrał formę Okrągłego Stołu, przy którym zapadały
polityczne decyzje przekazania
władzy. Komunistyczni aparatczycy przekazali władzę i problemy do rozwiązania, zachowali za
to wpływy polityczne. Okrągły
Stół legitymizował to pokojowe
przejęcie władzy. Ale popełniono
też kardynalne błędy - tzw. grubą
kreską odkreślono przeszłość...
nie rozwiązano WSI, nie zweryfikowano porządnie sędziów, prokuratorów, a nawet SB i milicji. Nie
przeprowadzono lustracji i w rezultacie mamy zamazanie odpowiedzialności za okres miniony,
a ludzie którzy się skompromitowali nadal pełnią kierownicze
funkcje. To znacznie spowolniło
tempo przemian, poderwało zaufanie do zmian i ludzi, którzy je
przeprowadzali.
W tych trudnych czasach
Klub zachował swoją tożsamość,
nie stracił autorytetu, a wielu
członków PKE, wykształconych na
przykładach prośrodowiskowej
działalności, odeszło do władz
samorządowych, gdy wybory
wreszcie przestały być farsą i stały
się wyborami. Było to nieuniknione w czasie, gdy kształtowała się
samorządność i potrzebni byli ludzie z inicjatywą.
Pierwsze, częściowo wolne
wybory, odbyły się 04.06.1989
r. Był to też początek nowego
okresu w działalności Klubu. Do
tego czasu podział był jasny: my
- oni. „Oni" decydowali, „my" się
domagaliśmy. Teraz, gdy władze
pochodziły z demokratycznych
wyborów, powinny przejąć obowiązki wynikające z ich roli. Nie
można było negować ich statusu
i konieczna była zmiana formuły
działania. Powstał problem dawnej (tej zastanej) kadry urzędników, którzy bez decyzji sekre-

Ziemia Kłodzka nr 211

37

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 wykorzystaniu”. 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 poprzez
ochronę wartości historycznych i kulturowych na danym terenie.
Zrozumiałym jest fakt, że korzystając z tej definicji i cytując ją, każdy może - w zależności od swoich zainteresowań - wykorzystać i zaakcentować 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

Paweł Sendecki

PARK KRAJOBRAZOWY „DOLINA JEZIERZYCY”

Park Krajobrazowy „Dolina
Jezierzycy” został powołany Rozporządzeniem Wojewody Wrocławskiego Nr 11 z dnia 12 sierpnia 1994 roku. Jego powierzchnia
wynosi 7 953 ha, a leży na terenie

gmin Wołów oraz Wińsko. Geograficznie znajduje się na skraju
dwóch makroregionów – Wału
Trzebnickiego z mezoregionem
zwanym Obniżeniem Ścinawy
oraz Niziny Śląskiej z mezore-

gionem zwanym Wysoczyzną
Rościsławicką, w ramach którego wyróżniono mikroregion
Obniżenia Wołowa. Pod względem morfologicznym Obniżenie
Wołowa stanowi akumulacyjną
równinę sandrową w większości
pokrytą utrwalonymi wydmami,
powstałymi na przełomie plejstocenu i holocenu, porośniętymi rozległymi kompleksami
leśnymi. Utwory geologiczne to
w większości piaski, żwiry oraz
iły, akumulowane podczas zlodowacenia środkowopolskiego.
Występują także pokrywy akumulacji glacjalnej (morena denna
zlodowacenia środkowopolskiego – stadiał Odry), wykształcone
w postaci glin, glin zwięzłych

tarzy nie chcieli brać odpowiedzialności lub w ogóle do decydowania nie byli przygotowani.
Panowała nieformalna zmowa na
„nie". Urzędnik sanepidu odmówił nowo wybranemu posłowi
informacji o stanie środowiska,
która wcale nie była tajna czy poufna. Po prostu, starym zwyczajem, odmawiano każdemu obywatelowi... To właśnie należało
zmienić i pożegnać się z inercją
urzędów i dawnymi nawykami.
Klub ze zmiennym szczęściem
starał się walczyć z takimi zwyczajami urzędów. Zmiana mentalności jest jednak procesem
rozłożonym na lata i starania
trwają do dziś... Klub zaś rozpoczął realizację projektów, które

odpowiadając na społeczne potrzeby, obejmowały wiele dziedzin życia i problemów - kwaśne
deszcze, odpady, ochrona przyrody, rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne, bezpośrednia
sprzedaż - po duże opracowania
i stanowiska kierowane do władz
państwowych, samorządowych
i ugrupowań społecznych.
Nowe formy działania
Pisanie stanowisk czy opinii
wymagało wykształcenia, wysokich kwalifikacji i holistycznego
spojrzenia na skutki oddziaływania proponowanych rozwiązań. Tu Klub znalazł swoje
miejsce i protesty zastąpił merytorycznym wkładem w działalność urzędów i gospodarki. Ale

najciekawsze były (i są nadal)
projekty celowe, rozwiązujące
konkretne problemy. One wyprzedzały działania urzędów,
pokazując, że coś można zrobić
i że można zrobić lepiej niż było
dotychczas. Dzięki zdobytemu
doświadczeniu, merytorycznemu i naukowemu zapleczu, Klub
stał się partnerem dla władz, tym
bardziej, że wymóg konsultacji
społecznych zaczął się coraz bardziej upowszechniać. Poprawiło
to wzajemne relacje i wzmocniło
efekt wystąpień Klubu w różnych
sprawach dotyczących środowiska.
Dziś, po 30 latach od gorącej
jesieni 1981, można z satysfakcją stwierdzić, że nie był to czas

z otoczakami i pyłów.
Osią hydrograficzną jest
rzeka Odra – położona poza terenem Parku, zaś odwodnienie
powierzchniowe odbywa się
głównie rzeką Juszką, Niecieczną,
Jezierzycą, Kanałem Dębnickim
i Rowem Stawowym. Duże znaczenie krajobrazowe i przyrodnicze mają sztuczne zbiorniki wodne (stawy hodowlane).
Wprawdzie człowiek ingerując w przyrodę dość znacznie
przeobraził ten teren (głównie
poprzez wprowadzenie w lasach
drzew iglastych), to szata roślinna
Parku w niektórych swych fragmentach zachowała charakter
zbliżony do naturalnej. Zróżnicowana rzeźba terenu i duża zmien-

zmarnowany. Klub miał wtedy
pionierską rolę i zadanie tworzenia od podstaw nowych, nieznanych w PRL-u form działania
i społecznego zaangażowania.
To się udało. Na bazie doświadczeń Klubu powstało wiele organizacji ekologicznych, które
z powodzeniem zaczęły wypełniać zaniedbane w poprzednim
systemie obszary działalności
obywatelskiej. Klub, z racji wypracowanych form działania, tematyki realizowanych projektów
i zaplecza merytorycznego, pełni
nadal rolę niezależnej, rzeczowej,
wiernej ideałom przyświecającym jego twórcom, społecznej
organizacji ekologicznej.
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ność siedliskowa sprawiła, że flora
jest bogata i urozmaicona. Najważniejszą rolę odgrywają lasy
stanowiące aż 80 % powierzchni
Parku. W bagnistych dolinach
potoków i strumieni dominują
bogate florystycznie zbiorowiska lasów liściastych, w których
głównym gatunkiem jest olcha.
Najciekawsze są (o dużym stopniu naturalności) fitocenozy olsu
porzeczkowego oraz występujący wielkopowierzchniowo łęg jesionowo-olszowy. Zachowane są
fragmentarycznie fitocenozy łęgu
wiązowo-jesionowego. Ponadto
występują zbiorowiska grądowe
oraz bór mieszany. Jednakże największe powierzchnie porastają
sztuczne lasy z podstawowym
gatunkiem – sosną (drzewostany
mieszane oraz lite monokultury).
Tereny bezleśne poza zabudowaniami zajmują łąki i pastwiska,
pola oraz stanowiące ważny element krajobrazu – bagna i zbiorniki wodne. Spory udział mają
wtórne zbiorowiska powstałe
w wyniku różnorodnych działań
człowieka (synantropijne).
Na obszarze Parku istnieje
wiele siedlisk sprzyjających rozwojowi roślinności hydrofitycznej.
Są to różnego rodzaju zbiorniki
wodne jak starorzecza, stawy hodowlane, śródleśne młaki, rowy
odwadniające oraz strumienie
i cieki wodne. W niezalesionych
częściach dolin rzek i strumieni
rozpościerają się różnej wielkości
kompleksy łąk – w większości są
to łąki świeże, także łąki wilgot-

ne. Stwierdzono występowanie
79, w różnym stopniu wykształconych zespołów 11 zbiorowisk
roślinnych. Napotykamy zbiorowiska roślinności wodnej i szuwarowej, torfowiska przejściowe,
antropogeniczne i półnaturalne
zbiorowiska żyznych łąk kośnych,
zbiorowiska murawowe, upraw
rolnych zbożowych i okopowych,
zbiorowiska ruderalne, zbiorowiska okrajkowe, lasy i zarośla
wierzbowo-olszowe, bory sosnowe i mieszane oraz zbiorowiska
zastępcze.
Na terenie Parku stwierdzono
występowanie gatunków roślin
unikalnych oraz rzadkich dla Dolnego Śląska, w tym wielu gatunków chronionych. I tak w lasach
występują: barwinek pospolity,
bluszcz pospolity, długosz królewski, listera jajowata, podkolan
biały, storczyk szerokolistny, śnieżyca wiosenna, wawrzynek wilczełyko, widłak goździsty, widłak
jałowcowy. Na łąkach: goździk
pyszny, goryczka wąskolistna,
kruszczyk błotny, kosaciec syberyjski, mieczyk błotny, storczyk
krwisty, storczyk plamisty, storczyk samiczy, storczyk szerokolistny. W zbiorowiskach wodnych:
grążel żółty, salwinia pływająca,
grzybienie białe. Na murawach:
śniedek cienkolistny, centuria
pospolita, kocanki piaskowe.
Z siedliskami leśnymi związane
są: kalina koralowa, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, marzanka wonna,
paprotka zwyczajna, porzeczka

czarna. Odnotowane są także
stanowiska grzyba – sromotnika
bezwstydnego i porostu - płucnicy islandzkiej.
Prowadzono także badania nad fauną, w wyniku czego

stwierdzono występowanie lęgowe 45 rzadkich gatunków ptaków,
zagrożonych i potencjalnie zagrożonych na Śląsku lub nielicznych.
Spośród tych usłyszeć lub napotkać możemy m.in.: bąka, bociana
czarnego, kanię rdzawą i czarną,
orła bielika, kropiatkę, derkacza,
brodźca samotnego, srokosza,
krakwę, cyraneczkę, płaskonosa, trzmielojada, słonkę, bekasa,
lelka, zimorodka, świerszczaka,
krogulca, błotniaka stawowego,
kląskawkę, strumieniówkę, remiza, krzyżodzioba świerkowego.
Prócz wymienionych stwierdzono jeszcze występowanie lęgowe
90 gatunków ptaków, zaś dalsze
52 gatunki odwiedza ten teren
w okresie wędrówek wiosennych,
jesiennych oraz w okresie zimowym. Do większych rzadkości
stwierdzonych tutaj w tym okresie należą: czapla biała, czapla
purpurowa, bernikla kanadyjska,
kazarka, hełmiatka, dublet, rybitwa białoskrzydła, sowa błotna.
Oczywiście prócz ptaków
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występują także pozostałe grupy
zwierząt. Płazy i gady są reprezentowane przez: traszkę zwyczajną,
traszkę grzebieniastą, żaby trawną, moczarową, jeziorkową,
wodną; ropuchę szarą i zieloną,
grzebiuszkę ziemną, kumaka
nizinnego, rzekotkę drzewną,
jaszczurkę żyworodną i zwinkę,
padalca zwyczajnego, zaskrońca
oraz żmiję zygzakowatą. Ssaki to:
jeż zachodni, kret, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, rzęsorek
rzeczek, zając szarak, wiewiórka
pospolita, piżmak, nornica ruda,
karczownik ziemnowodny, darniówka zwyczajna, nornik północny, nornik bury, polnik, mysz
domowa, szczur wędrowny, badylarka, mysz polna, mysz leśna,
mysz zaroślowa, lis, borsuk, kuna
leśna, kuna domowa, tchórz zwyczajny, gronostaj, łasica łaska,
dzik, łoś, sarna, jeleń, daniel.
Na terenie Parku istnieje
utworzony w 2000 roku rezerwat
„Uroczysko Wrzosy”, którego powierzchnia wynosi 576,03 ha.
Powstał on celem zachowania
naturalnego olesu porzeczkowego i łęgu olszowo-jesionowego
z chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin, drzewami pomnikowymi, a także w celu zachowania
lęgowisk bogatej ornitofauny leśnej i wodno-błotnej.
Park Krajobrazowy „Dolina
Jezierzycy” to również obszar
działalności człowieka – od tej
najdawniejszej, aż do współczesności. Pierwsze znaleziska to
pochodzące z neolitu narzędzia
kamienne, odkopane we wsiach:
Dębno, Młoty i Orzeszków. Z tych
samych miejscowości pochodzą
znaleziska z przełomu epoki brązu (1 900 – 700 lat p.n.e.) i żelaza, szczególnie z jej pierwszego
okresu zwanego halsztatem (700
– 400 lat p.n.e.) - cmentarzyska
z urnami, naczyniami i pierścienicami, a także dwie osady z tego
okresu. Z kolei z okresu kultury
łużyckiej (1 300 – 400 lat p.n.e.)
pochodzi grodzisko w Kretowicach, położone w widłach rzeki
Jezierzycy i Juszki. Z wczesnym
średniowieczem związane są Kretowice i Dębno, gdzie znaleziono
ceramikę z tego okresu, a także
Orzeszków, w której to wsi odkryto szkieletowe cmentarzysko.
Pierwszym
historycznym
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śladem pisemnym dotyczącym
Ziemi Wołowskiej jest tzw. raport
Geografa Bawarskiego (847 r.)
informujący o obecności Dziadoszan. Ziemia Wołowska weszła w skład państwa Mieszka I,
następnie stała się wraz z całym
Śląskiem ważną dzielnicą (biskupstwo wrocławskie) o dobrze
zagospodarowanych ziemiach
z wysoką kulturą rolną i rozbudowanych miastach-grodach. Rozkwit tego terenu następuje dzięki Henrykowi Brodatemu, który
ściągnął wielu osadników i dążył
do zespolenia całej Ziemi Śląskiej
z Polską. W roku 1292 Ziemia Wołowska przypada księciu głogowskiemu Henrykowi Wiernemu,
który nadał dla Wołowa różne
przywileje. Za czasów Władysława
Jagiellończyka Oleśnica i Wołów
zostały sprzedane Kazimierzowi IV
Cieszyńskiemu Piastowi. W 1495
roku Wołów przejmuje syn Jerzego
z Podiebradu Henryk – książę na
Ziębicach, Kłodzku i Ząbkowicach.
Syn Henryka sprzedaje w 1517
roku Księstwo Wołowskie Janowi
z Turzy. W 1524 odkupuje je Fryderyk II książę legnicki, zaś w roku
1612 Ziemia Wołowska przypada
księciu Jerzemu Rudolfowi. Jerzy
Rudolf umiera w 1653 r. i ziemia
ta przechodzi w ręce księcia brzeskiego Jana Chrystiana, który tworzy odrębne Księstwo Wołowskie.
Jan Chrystian umiera w 1672 roku
i Wołów dziedziczy po nim Jerzy
Wilhelm, po którego śmierci Księ-

stwo Wołowskie zaczyna podlegać
bezpośrednio królowi czeskiemu
Habsburgowi (okres kontrreformacji o stosunkowo łagodnym na
tym terenie przebiegu).
Trzy wojny śląskie (w latach
1740-63) przynoszą Ziemi Wołowskiej zmianę państwowości –
przechodzi pod panowanie króla
pruskiego. W roku 1818 następuje
całkowita zmiana administracyjna - Księstwo Wołowskie w prawie nie zmienionych granicach
staje się powiatem wołowskim.
W okresie wojen napoleońskich
Ziemia Wołowska czasowo prze-

chodzi pod okupację francuską.
Po klęsce Napoleona teren ten
pozostaje w granicach państwa
pruskiego, gdzie podlegał gwałtownej germanizacji, trwającej
nieprzerwanie aż do II wojny
światowej.
W roku 1945 Wołów został
zniszczony w 70 %. Od roku 1945
na ziemie te zaczęły napływać rodziny z terenów wschodnich (pojedynczo bądź też całymi wsiami)
– przede wszystkim z Tarnopolskiego i Polesia, także z Rzeszowskiego oraz Górnego Śląska.
Materiały DZPK
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TŘI
Pátek 6. 1. 17:00

IP!
náš T

KRÁLOVÉ
Přijďte s králi k jesličkám a podarujte i své bližní domácím
cukrovím. Herecké ztvárnění biblického příběhu.

Neděle 15. 1. 14:00

BROUMOVANKA

Taneční odpoledne.
KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.
Pátek 20. 1. 19:00

IP!
náš T

JOSEF CARDA
A DANA MORÁVKOVÁ
Úsměvné vyprávění a povídání dvou známých herců.

Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 150,-Kč.
Čtvrtek 26. 1. 14:00

„MILOŠ DVOŘÁČEK S KOLEMJDOUCÍM SPACÁKEM“
Performace: bicí nástroje, živá malba, trumpeta – host Štěpán Přibyl.
Konferenční sál infocentra Broumov. Pořádá: Město Broumov ve spolupráci
s gymnáziem Broumov a Nadačním fondem gymnázia Broumov.
Vstupné: zdarma.

Živá zvířata, sborový zpěv, slavnostní fanfáry. Občerstvení zajištěno, pro děti
teplý čaj zdarma, vezměte s sebou na ochutnání cukroví.

Čtvrtek 26.1. 19:00

V kostele sv. Petra a Pavla je možné si prohlédnout historický betlém.
Mírové náměstí. Pořádá: Město Broumov a Římskokatolická farnost Broumov.

Cestopisná beseda Jaroslava Netíka
Přijďte nasát atmosféru z expedice do vzdáleného a neklidného Pákistánu.
Uvidíte fotky a video z málo navštěvovaného treku po ledovci Baltoro. Dozvíte
se jaké to je stoupat na osmi tisícový vrchol, přejídat se v basecampu a pobýt
pár desítek minut v osmitisícové výšce.
Koncertní sál Kreslírna - Klášter Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 40 Kč.

6. 1. 19:00

KYTICE

Baladické, muzikálově – hudební drama. Hudba a režie: Jan Holek.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 50,-Kč.
Sobota 7. 1. 15:00

JAK SE ZBAVIT ČERTA

Veselou pohádku Jak se zbavit čerta sehraje pražské Divadlo na rozhraní. Představení o tom, jak se z nepovedeného čerta díky lásce stane povedený člověk.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč.
Sobota 14. 1. 18:00

ČÍNA – HLINĚNÉ PODKLADY

Petr Toms
Cestopisná přednáška o cestě Čínou za starými keramickými dílnami a tradiční
čínskou keramikou doprovázená fotografiemi.
Přednášku rozšíří výstava současné i historické keramiky ze sběru ve střední
a východní Číně s komentářem k nejvýznamnějším kusům.
Klub ROK, Masarykova 249/ bývalá obchodní škola/.
Pořádá: DDM Ulita Broumov. Vstupné: dospělí 70,-Kč. / studenti 30,-Kč.
Sobota 14. 1. 10:00

GASHERBRUM I.

Sobota 28. 1. 20:00

PLES MĚSTA

K poslechu a tanci hraje hudební skupina GENY.
Bohatá tombola. Zajímavým zpestřením bude doprovodný program.
KD Střelnice. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 80,-Kč.

Připravujeme:
Pátek 24. 2. 19:00

TRABAND

Traband brázdí pódia od roku 1995 a vystřídal několik hudebních stylů, přesto zůstal nezaměnitelný a to hlavně díky skladatelskému rukopisu a vokálnímu
projevu leadra kapely, Jardy Svobody. Po rockových začátcích, vele uspěšném
„balkánském dechnu“, přišlo období písničkaření s harmoniem, které se postupně proměnilo v aktuální rockový Traband.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov.
Vstupné: v předprodeji 100,-Kč, na místě 150,-Kč.
Předprodej v infocentru Broumovska od 24. 1. 2012.

SNĚHULIÁDA - 4. ročník

Soutěž (nejen) pro děti ve stavění sněhuláků.
Přijďte změřit své síly ve stavění sněhuláků k nám do Zahrady*.
Pro vítěze jsou připraveny ceny. Vše potřebné ke stavění sněhuláků kromě
sněhu vezměte s sebou. Akce se koná pouze za přízně sněhu.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.

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

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

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

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz
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Kulturní program
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Kulturní program
únor 2012

1. 2. - 29. 2. 8:00 – 16:00

NÁŠ PESTRÝ SVĚT
Aneb učíme se, prožíváme a tvoříme.

Sobota 18. 2. 14:30

ŠMOULÍ

jeme

ruču

Dopo

Výstavní síň na Staré radnici Broumov.
Pořádá: Masarykova ZŠ Broumov. Vstupné: zdarma.

KARNEVAL

Sobota 4. 2. 19:00

KD Střelnice. Pořádá: DDM Ulita Broumov.
Vstupné: masky 15 Kč, ostatní 30 Kč.

HROBKA S VYHLÍDKOU

Neděle 19. 2. 14:00

Výstava mapuje aktivity Masarykovy ZŠ v Broumově za období
posledních pěti let a zahrnuje informace o všech projektech,
které realizovala, dětské výtvarné práce a výrobky.

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: 60,-Kč.
Sobota 11. 2. 15:00

JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD
Klasická pohádka na motivy báchorek o českém Honzovi. Honzu zná skoro
každý. Také není divu - vždyť prošel notný kus světa! Lecčemus se přiučil a
poznal mnoho nového. A tak nás nepřekvapí, že tentokrát jej vítr zavane až do
královského města, kde se budou jiní učit zase od něj. Podaří se Honzovi dostat
až na královský hrad? Nebo království zůstane napospas chamtivým rádcům a
všichni půjdou po žebrotě?
Divadelní společnost Julie Jurištové, Praha.
Městské divadlo Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč.
Sobota 11. 2. 20:00

PLES
PODNIKATELŮ
A ŽIVNOSTNÍKŮ
Hrají: JK Band Pardubice & David Wiljo Kangas.
Pořádá: Podnikatelský klub Broumovska pod patronací HOBRA - Školník s. r. o.
KD Střelnice. Vstupné: 100,-Kč vč. místenky. Předprodej: EDA Broumov.

Tradiční karneval Ulity.

BROUMOVANKA

Taneční odpoledne.
KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.
Středa 22. 2. 19:00

JAZZOVÁ KAVÁRNA 2012

První ročník středečních dostaveníček s jazzovou hudbou.
Do Jazzové kavárny vás pozveme vždy jednou za měsíc. Večery budou probíhat
v zimní sezoně v Kreslírně broumovského kláštera a v létě v klášterní zahradě.
Těšit se můžete na kombinaci „live“ koncertů - našich i zahraničních nejen
jazzových špiček, ale i na poslechové večery reprodukované jazzové hudby.
Jde o snahu vytvořit jazzovou klubovou scénu v našem Broumově. První setkání
bude poslechové, zaměřené na počátky jazzu (marching bands, dixieland,
mainstream). Dramaturgem Jazzové kavárny je pan Štěpán Přibyl.
Pro členy klubu občerstvení zajištěno.
Koncertní sál Kreslírna - Klášter Broumov. Pořádá: Agentura pro rozvoj
Broumovska. Vstupné: 50 Kč
Pátek 24. 2. 19:00

Náš

TIP!

TRABAND
Traband brázdí pódia od roku 1995 a vystřídal několik hudebních stylů, přesto
zůstal nezaměnitelný a to hlavně díky skladatelskému rukopisu a vokálnímu
projevu leadra kapely, Jardy Svobody. Po rockových začátcích, vele uspěšném
„balkánském dechnu“, přišlo období písničkaření s harmoniem, které se
postupně proměnilo v aktuální rockový Traband.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov.
Vstupné: v předprodeji 100,-Kč, na místě 150,-Kč.
Předprodej v infocentru Broumovska od 24. 1. 2012.

„A KDYŽ
TĚ CHYTÍM“
Křest nové knihy Jaroslava Špuláka.
Městské divadlo Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma.

INDIE
Cestopisná beseda Aleše Ottmára. Indie je země různorodých etnik s bohatou
historií, svébytnou kulturou a náboženstvím. Indii trápí celá řada problémů
jako je chudoba, lokální terorismus, byrokracie a korupce. Jaký osud čeká
Indii v dalším desetiletí? O tom i o dalších zážitcích z Indie si s Vámi bude na
přednášce povídat politický a kulturní geograf Aleš Ottmár.
Koncertní sál Kreslírna - Klášter Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 40 Kč

Předprodej a rezervace vstupenek: Infocentrum Broumov, t: 491 524 168, e-mail: kultura@broumov.net
Vstupenky, které si u nás rezervujete, je nutné vyzvednout do týdne od jejich rezervace. Po tomto datu všechny rezervace rušíme a lístky nabízíme k dalšímu prodeji. Děkujeme za pochopení.

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

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

Středa 29. 2. 19:00
Pátek 17. 2. 17:00 a 20:00
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NOVĚ

LEDEN 2012

www.neratov.cz

V

NERATOVĚ

Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

CHYSTÁME,
PLÁNUJEME,
ZVEME VÁS!

zapomněli při tom ani na sebe
navzájem, podle svých možností sami nadělili dárky svým
přátelům.
Není ale pravda, že nás obsah dárků nezajímal, naopak!
Stolní fotbálek a společenské
hry jsou v neustálém obležení,
po vánočních hodech oceňujeme i sportovní vybavení.
Štědrý večer samozřejmě
neskončil u dárků – po nadílce následovala půlnoční mše
svatá, na kterou dorazilo na
300 lidí z širokého okolí, a na
níž znovu zněly koledy.
Jsme velmi vděční všem,
kteří nás podpořili a umožnili
obyvatelům Domova prožít
radostné Vánoce. Děkujeme!

Celkem devět skupinek letos
vyrazí na charitní Tříkrálovou
sbírku. Koledovat budou od
1. do 14. ledna v Orlickém Záhoří, Nové Vsi, Neratově, Bartošovicích, Rokytnici a Nebeské
Rybné, rolí králů se ujmou obyvatelé našeho Domova, neratovské děti a žáci ZŠ Rokytnice
v Orl.h. Část výtěžku sbírky bude věnována na nákup vybavení
pro rozvoz potravin, kterým své
služby rozšíří naše chráněná dílna Kuchyň, část poputuje na
projekty Charity ČR a Diecézní
charity Hradec Králové. Děkujeme, že koledníkům otevřete své
dveře i srdce!
--V sobotu 7. ledna se v Neratově
od 14 hodin uskuteční tradiční
tříkrálový koncert, na kterém
zazní Česká mše vánoční Jana
Jakuba Ryby v podání členů
litomyšlských pěveckých sborů
a Litomyšlského symfonického
orchestru. Přítomni budou i tři
králové s kasičkami tříkrálové
sbírky. Vstupné je dobrovolné.

Se začátkem nového roku je zvykem bilancovat a dávat si předsevzetí. Je ale těžké shrnout všechno dění
a činnost v Neratově i plány do budoucna do několika vět, když jejich šíře sahá od rozvoje chráněných
dílen či obnovy pěší lávky do Polska po pořádání neratovských poutních slavností a prodej místních
sýrů, masa či zeleniny. Některé plány jsou navíc během na tak dlouhou trať, že je v právě začínajícím
roce uskutečnit nestihneme. O těch nejkrátkodobějších a těch, jejichž dokončení je už "na spadnutí",
Vás ale i v roce 2012 budeme rádi informovat v našem zpravodaji a na stránkách www.neratov.cz.
Děkujeme, že nám v novém roce zachováte svou přízeň, a že nám pro naše plány budete držet palce –
a přejeme Vám do nového roku vše dobré!

Prosíme naše "Neratovské Ježíšky", kteří od nás dosud nedostali
malé poděkování v podobě vánočního přání, aby se nám ozvali
na e-mail klara@neratov.cz nebo
tel. 494 599 157 a sdělili nám své
jméno a adresu. Rádi bychom
jim poděkovali!

ŠTĚDRÉ

Koledy, půlnoční mše, společná nadílka nebo kapr, který
chutnal i těm, kteří rybám nijak neholdují (chutí prý připomínal vepřové). I takové byly
letošní Vánoce v Neratově.
Kdo s námi někdy vánoční
svátky v Neratově trávil, ví, že
je tu neratovské rodiny a obyvatelé našeho Domova slaví
společně. Přijíždějí také příbuzní a známí z různých koutů republiky.
Prvním bodem štědrovečerních oslav byly koledy, které
jsme si zazpívali v kostele. Po
nich následovala společná večeře v jídelně – tu pan kuchař
Kovaříček spolu se zaměstnanci naší Kuchyně připravil v tra-

NERATOVSKÉ
dičním duchu (rybí polévka,
houbový kuba, salát a kapr).
Nadílka dárků byla poněkud netradiční, rozbalovali
jsme je totiž nadvakrát. V první várce byly osobní dárky a ty,
které nám do Neratova poslala
ČSOB. Druhá část čekala na
obyvatele Domova na Sedmikráskách, tedy v budově našeho chráněného bydlení. Tam si
rozbalili dárky od "neratovských Ježíšků" – sportovní vybavení, společenské hry, nové
stolky a poličky, výtvarné potřeby a mnoho dalšího.
Ještě důležitější než dárky
ale pro lidi s postižením bylo
vědomí, že je má někdo rád,
že na nich někomu záleží. Ne-

VÁNOCE

POD POKLIČKOU ROKU 2012

VÝZVA "JEŽÍŠKŮM"
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JARMARK

S VŮNÍ

VÁNOC

Foto: Luboš Drapák
V sobotu 10. prosince se v našich chráněných dílnách Kopeček konal tradiční vánoční řemeslný jarmark. Tisícovce návštěvníků se představily výrobky z Kopečku i vánoční dekorace chráněné dílny Naděje.
Nechyběl ani kovář, u nějž si

nejen děti mohly ukovat podkovu či lístek, a sklář, který byl
neustále v obležení těch, kdo
si chtěli vyfouknout vlastní
ozdobu.
Areálem Kopečku celý den
voněl domácí chléb z pece
Berta. Velmi se ale omlouvá-

MIKULÁŠ

I letos si do Neratova našel
cestu svatý Mikuláš se svými
anděly a čerty. Mikuláš se přitom nápadně podobal našemu
panu faráři Suchárovi, jeho
průvodci zase obyvatelům
chráněného bydlení Domov.

CORALE

Poslední koncert z putovního
cyklu Advent mezi horami patří tradičně Neratovu. Neratovský kostel proto o poslední adventní neděli zaplnil sbor Corale, který pod vedením Ivy Mimrové funguje při Gymnáziu
Žamberk.
Koncert, na který dorazilo
na 250 posluchačů, uvedl pan
farář Suchár. Ve své řeči vzpomenul i na v ten den zesnulého Václava Havla.
Pak už přišla řada na členy
sboru Corale. Ti zazpívali nejen známé i méně známé vánoční koledy, ale i několik

V

me všem, kteří se těšili na domácí buchty – protože se nám
je povedlo připálit, byly tentokrát jen pro silné nátury.
Na jarmark si navzdory nepřízni počasí našlo cestu mnoho lidí. Velmi nás těšila jejich
slova chvály o zvyšující se
úrovni celé akce a příjemném
posezení u vánočního občerstvení. K jeho skvělé atmosféře přispěli dobrovolníci z Rokytnice v Orl.h., kteří v altánu
zahráli a zazpívali koledy.
Jim, stejně jako všem řemeslníkům a pomocníkům srdečně děkujeme, a doufáme, že
stejně úspěšný bude i velikonoční jarmark. Jeho datum si
do diářů můžete zapsat už nyní – konat se bude 31. března.

NERATOVĚ

S sebou měli i dvě knihy,
černou a zlatou. O každém
v nich našli nejen záznam
o špatných skutcích, ale také
něco dobrého. Sladký mikulášský perník si proto nakonec zasloužili všichni.

Děti se od Mikuláše dozvěděly i to, jak se mohou před
zlými čerty chránit – jeho radu
hned vyzkoušely, a skutečně
na pekelníky fungovala. Že by
vás zajímalo, jaká ochrana to
je? No přece křížek!

VÁNOČNÍ I NEVÁNOČNÍ
"nevánočních" písní. Doprovodily je při tom housle, basa,
trubka či flétna, ale i různá
chrastítka a bubínky.

Věříme, že košíčky z naší
chráněné dílny Naděje udělaly
členům sboru stejnou radost,
jakou nám přinesl jejich zpěv.

Foto: Luboš Drapák

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.

CO

SE U NÁS
DĚLO
V PROSINCI?

Foto: Petr Suchár
Navštívil nás diecézní biskup
Mons. Jan Vokál. Prohlédl si kostely naší farnosti, setkal se s členy její ekonomické rady i s členy
neratovského sdružení. Neratov
mu podle jeho slov přirostl k srdci – za což patří dík všem, kdo
nám v jeho rozvoji pomáhají!
--Štědrý dar 150 000 korun nám
věnovala společnost Alza.cz,
která naše sdružení dlouhodobě
podporuje. Děkujeme!
--Obyvatelé Domova zazpívali
na Mikuláše u vánočního stromu v sousedních Bartošovicích.
--Dokument Kamarádi o divadelním projektu studentů DAMU
a obyvatel našeho Domova se
spolu s fotografiemi z projektu
představil v pražském café V lese.
--Celkem 100 000 korun jsme dostali z výtěžku koncertu Lucie
Bílé, který se v Neratově konal
17. listopadu.
--Společenská místnost našeho
Domova dostala nové pohovky.
Přispěla na ně Nadace dobré dílo
sester sv. Karla Boromejského.
--O silvestru bylo na Kopečku živo. V kovárně U starýho Dána
se vařil Vánoční punč, zavoněly
tu klobásy z udírny, nechyběla silvestrovská sleva na výrobky dílen.
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Atrakcje turystyczno-kulturowe
Beschreibung der touristischen Attraktionen
Popisy turistických zajímavostí
9

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

14

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

16

13
Drewniany kościół w Kamieńczyku. Drewniany kościół pw. św.
Michała z 1710 r. We wsi znajduje
się również kilka chat będących
przykładem budownictwa wiejskiego z XVIII w.
Holzkirche in Kamieńczyk
(Steinbach). Die Holzkirche St.
Michael stammt aus 1710. Im Dorf
befinden sich auch einige Bauernhütten, die Beispiel der Dorfbebauung des 18. Jh. sind.
Kamieńczyk – kostel. Dřevěný
kostel sv. Michala z roku 1710.
V Kamieńczyk u se nachází také
několik chalup, které jsou příkladem
venkovské architektury 18. století.
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Schloss-Park-Anlage in Między
lesie (Mittelwalde). Reste der
gotischen Burg mit dem Schwarzen
Turm und die Schlossresidenz im Renaissance-Barockstil. In einem Flügel
ist ein Hotel eingerichtet.
Międzylesie – hrad a zámek.
Zbytky gotického hradu s Černou
věží, renesanční dvůr a barokní
zámek. Jedno křídlo zámku je adaptováno na hotel.
Zespół zamkowo-pałacowy
w Międzylesiu. Pozostałości gotyckiego zamku z Czarną Wieżą oraz
renesansowo-barokową rezydencją
pałacową. W jednym skrzydle urządzony jest hotel.

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

Kladsko – náměstí. Kladská
radnice ze 16. století, umístěná
uprostřed svažitého náměstí B.
Chrobrého, byla mnohokrát přestavována. Vedle radnice stojí votivní
mariánský sloup. U vchodu do
radnice spatříme barokní kašnu se
sochou dvouocasého lva.
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Most gotycki św. Jana na Młynówce w Kłodzku. Wybudowany
w 1390 r., połączył wyspę Piasek ze
Starym Miastem. Przetrwał nienaruszony liczne powodzie dotykające
Kłodzko dzięki, jak głosi legenda,
zaprawie z dodatkiem jajek. Kamienną balustradę wieńczy sześć
grup z figurami świętych.
Die gotische Brücktorbrücke
über dem Mühlgraben in Kłodzko
(Glatz) wurde 1390 errichtet und
verband die Sandinsel mit der Altstadt. Der Legende nach überstand
die Brücke unberührt zahlreiche
Überschwemmungen in der Stadt
dank dem Mörtel mit Eiweißzugabe. Die Steinmauer zu beiden Seiten
der Brücke ist mit sechs Heiligenfigurengruppen geschmückt.
Kladsko – gotický most sv.
Jana na kanále Młynówka. Most
byl postaven v roce 1390 a spojuje
historickou část města s městskou
částí Wyspa Piasek. Jeho kamenné
zábradlí zdobí šest barokních
soch.

Kurort Polanica Zdrój (Bad
Altheide). Hier gibt es fünf Heilquellen, und der Ruhm des Kurortes
ist die Heilquelle„Staropolanka“, die
mit dem Emblem „TERAZ POLSKA /
JETZT POLEN“ geehrt wurde.
Polanica Zdrój – lázně. Ve
městě a okolí vyvěrá pět minerálních pramenů. Chloubou lázní je
stáčená minerální voda Staropolanka, která získala ocenění v soutěži
Teraz Polska.
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Uzdrowisko Duszniki Zdrój.
Uzdrowisko, które swym pobytem
uświetnił F. Chopin oraz siedziba
zabytkowej fabryki papieru.
Kurort Duszniki Zdrój (Bad Reinerz). Ein Kurort, in dem F. Chopin
ein Konzert gab und wo sich der
Sitz der historischen Papiermühle
befindet.
Duszniki Zdrój – lázně. V Dusznikách se svého času léčil hudební
skladatel F. Chopin, podle něhož je
pojmenován klavírní festival, který
zde každoročně probíhá. Zajímavým objektem ve městě je historická papírna z počátku 17. století.
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Uzdrowisko Lądek Zdrój. Leczenie w Lądku Zdroju (najstarszym
uzdrowisku w Polsce) oparte jest
na 7 źródłach termalnych wód
leczniczych. Jego główną atrakcję
stanowi wybudowany w roku 1678
zabytkowy Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech”, w którym obecnie
mieści się basen leczniczy i pijalnia
wód mineralnych.

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

21
Kurort Lądek Zdrój (Bad Landek). Die Behandlung in Lądek Zdrój
(Bad Landek) – dem ältesten Kurort
in Polen – basiert auf 7 Termalheilquellen. Seine Hauptattraktion bildet
die 1678 erbaute Naturheilanstalt
„Wojciech“(früher „Marienbad“), in
der sich heute ein Heilbad und eine
Trinkhalle befinden.
Lądek Zdrój – lázně. Léčba v
Lądku Zdroji (nejstarších lázních v
Polsku) je založena na využití sedmi
termálních pramenů léčivých vod.
Nejznámějším objektem ve městě
je historická budova léčebného
zařízení Wojciech, ve kterém se nachází bazén s termální vodou a hala
k pití léčivých vod.
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Bazylika Nawiedzenia NMP
w Wambierzycach. Wambierzyce
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany
ośrodek pielgrzymkowy, związany
z kultem cudownej figurki Matki
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do
której wejścia prowadzą monumentalne schody.
Mariä Heimsuchung - Basilika in Wambierzyce (Albendorf).
Wamb ierzyce (Albendorf ) – das
„Schlesische Jerusalem“ genannt
– ist ein bekannter Wallfahrtsort,
der mit der Verehrung der Gnadenfigur der Muttergottes mit
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf
überragt die Basilika, zu deren
Eingang monumentale Stufen
hinaufführen.
Wambierzyce – bazilika Navští
vení Panny Marie. Wambierzyce,
často nazývané slezským Jeruzalémem, jsou známé poutní místo
spojené s kultem zázračné sošky
Panny Marie s dítětem, pocházející
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede
široké schodiště.
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Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Jedna z najpiękniejszych pod
względem szaty naciekowej jaskiń
Polski. W osadach na dnie jaskini odnaleziono wiele szczątków
kostnych zwierząt plejstoceńskich,
wśród których dominują kości
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz
z przewodnikiem przechodzi się
labirynt korytarzy, podziwiając
unikalne stalaktyty i stalagmity,
kaskady i draperie kalcytowe.
Bärenhöhle in Kletno (Klessen
grund). Es ist eine der schönsten
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den
Ablagerungen des Höhlengrundes
fand man zahlreiche Knochen
eiszeitlicher Tiere, vor allem von
Höhlenbären. Mit einem Führer
kann ein Labyrinth von Korridoren
mit phantastischen Stalaktiten,
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und
-drapierungen besichtigt werden.

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

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

Kurort Długopole Zdrój (Bad
Langenau). Es ist ein reizvoller
Kurort, der für das ausgezeichnete
Mineralwasser „Długopolanka”, abgefüllt in Szczawina (Neubrunn) bei
Bad Langenau bekannt ist.
Długopole Zdrój. Půvabné
lázeňské středisko, známé zásluhou
chutné minerální vody Długopolanka, stáčené v nedaleké vsi
Szczawina.
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Kompleks pałacowo-parkowy w Bożkowie. W centrum wsi
w 1708 r. wzniesiono barokowy
pałac, który przebudowano w II
połowie XIX w. Do pałacu przylega
park z pawilonem ogrodowym.
W pobliżu stoi barokowy kościół św.
Piotra i Pawła z oryginalną amboną
w kształcie łodzi.
Schloss - Parkanlage in Bożków (Eckersdorf). In der Mitte des
Dorfes wurde 1708 ein barockes
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das
Schloss ist von einem Park Umgeben, in dem ein Gartenpavillon
steht. In der Nähe befindet sich die
barocke Kirche „St. Peter und Paul“
mit der originellen Schiffskanzel.
Bożków – zámek. V centru
vesnice Bożków byl v roce 1708
vybudován barokní zámek, který
ve 2. polovině 19. století prošel
komplexní přestavbou. K zámku
přiléhá park se zahradním pavilónem. Nedaleko zámku stojí barokní
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou
kazatelnou ve tvaru lodě.
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Uzdrowisko Długopole Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmienitej wody mineralnej„Długopolanka”
rozlewanej w Szczawinie nieopodal
Długopola Zdroju.

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

Rozhledna na Velké Sově.
Nejznámější rozhledna v Dolním
Slezsku, stojící na Velké Sově (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.
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Podziemia w Osówce. To najciekawszy i najdłuższy udostępniony
kompleks podziemnych korytarzy,
wybudowany w ramach programu
RIESE. Cel prac utrzymywany był w tajemnicy. Do dziś wielu historyków
spiera się co do przeznaczenia tych
podziemnych i naziemnych obiektów, które powstały w Górach Sowich
w czasie II wojny światowej.
Unterirdische Stadt in Osówka
(bei Wüstewaltersdorf). Das ist
der interessanteste und längste
zugängliche Komplex der unterirdischen Korridore, die im Rahmen
des Programms RIESE gebaut wurden. Das Ziel der Arbeiten wurde
geheimgehalten. Bis heute sind
sich die Historiker nicht einig, welche Bestimmung diese Objekte
über- und untertage, die während
des 2. Weltkrieges im Eulengebirge
entstanden sind, haben sollten.
Podzemní komplex Osówka.
Nejzajímavější a nejrozsáhlejší
zpřístupněný soubor podzemních
chodeb a nadzemních objektů,
budovaný za druhé světové války v
oblasti Sovích hor v rámci programu
Riese. Účel tohoto komplexu je
dodnes zahalen tajemstvím.
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Wieża widokowa na Wielkiej
Sowie. Sztandarowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku – najpiękniejszy wolnostojący obiekt tego
typu. Umiejscowiona została 1015
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, najwy
ższym szczycie Gór Sowich, z którego można podziwiać panoramę
Sudetów od Śnieżnika po Śnieżkę.
Aussichtsturm auf der Wielka
Sowa (Hohen Eule). Der führende
Aussichtsturm in Niederschlesien – das schönste, freistehende
Objekt dieser Art. Er steht auf dem
höchsten Gipfel des Eulengebirges,
der Hohen Eule – 1015 m ü.d.M.,
von dem man das Panorama der
Sudeten vom Scheeberg bis zur
Schneekoppe bewundern kann.

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

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