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Přátelé z České republiky !
Srdečně Vás zveme na Mistroství Evropy 

ve fotbale do Vratislavi a na Dolní Slezsko!



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

„Głębiej przeniknij zabytki Diecezji Legnickiej” – to  
przede wszystkim zachęta, ale także tytuł projektu współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem 
przedsięwzięcia jest promocja interesujących i różnorod-
nych obiektów znajdujących się na terenie Diecezji, które 
świadczą o bogatych tradycjach artystycznych, kulturo-
wych i religijnych tej części Dolnego Śląska.

www.zabytkidiecezjilegnickiej.pl

Na trzech trasach, wytyczonych specjalnie dla potrzeb projektu, zobaczyć można 
trzydzieści sześć najcenniejszych zabytków sakralnych Diecezji Legnickiej. Są wśród 
nich świątynie, kaplice, zabudowania klasztorne i zespoły architektoniczne o znacznej 
wartości. Niektóre już są znane i uznane, inne – nie mniej atrakcyjne – dopiero czekają 
na Państwa zachwyt i wyrazy podziwu. Tylko kilka z nich cechuje jednorodność stylu.  
W większości widać ślady kolejnych epok, z których każda pozostawiła choćby architek-
toniczny detal albo niewielki element wyposażenia. Dzieje wielu świątyń są tak złożone 
jak losy ludzi żyjących w tym regionie: śląskich 
katolików i protestantów, miejscowych i wę-
drujących po Europie artystów, poszukiwaczy 
złota i kupców. Obcowanie z zaproponowany-

mi pomnikami kultury pozwala prze-
nieść się w odległe wieki, poczuć, usły-
szeć, przeżyć i zrozumieć…

Gorąco zachęcamy do przemierze-
nia szlaku najcenniejszych zabytków 
Diecezji Legnickiej. Wspaniałe bogactwo historycznych pamiątek z różnych 
epok zadowolić może i żądnego wrażeń ucznia szkoły podstawowej, i ciekawe-
go świata seniora.

Życzymy, aby zwiedzanie zaproponowanych miejsc stało się dla Państwa es-
tetyczną i intelektualną przygodą.

Zapraszamy na stronę internetową opisującą szczegółowo 
każdy z zabytków:
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ZapraSZamy na DOlny ŚląSk w cZaSIe eurO 2012!
 

W czerwcu 2012 roku za-
powiada się wielkie święto dla 
sympatyków sportu, szczegól-
nie dla miłośników piłki noż-
nej! Po raz pierwszy w historii, 
w czterech polskich miastach 
odbędą się Mistrzostwa Euro-
py w Piłce Nożnej. Euro 2012 
jest okazją, aby przyjechać na 
Dolny Śląsk i przeżyć zawody 
sportowe nie tylko na pięknym 
stadionie, ale także w stolicy 
regionu we Wrocławiu i oko-
licznych miejscowościach, któ-
re przygotowały liczne atrak-
cje turystyczne i kulturalne.

Szczególnie pragnę za-
prosić do przyjazdu naszych 
sąsiadów Czechów, bowiem 
czeska reprezentacja na-
rodowa będzie rozgrywała 
swoje mecze we Wrocławiu. 
W rynku będzie specjalna 
strefa dla kibiców, a mecze 
będzie można obserwować 
na 4 wielkich telebimach. 
Również kilka kroków dalej 
w Teatrze lalek będzie zorga-
nizowany „czeski dom”, w któ-
rym będą gościć obywatele 

Republiki Czeskiej oraz ich 
przyjaciele. Warto pamiętać, 
że Dolny Śląsk ma aż 420 km 
wspólnej granicy z Republi-
ką Czeską. Kibice czescy wraz 
z rodzinami będą przyjeżdżać 
do Wrocławia specjalnymi po-
ciągami (z Brna, Ostrawy, Pragi 
i Pardubic), ale większość przy-
jedzie samochodami przez 
przejścia graniczne w Kudo-
wie, Boboszowie, Tłumaczo-
wie, Golińsku, lubawce czy też 
od strony liberca przez Hara-
chov i Jakuszyce. W tym czasie 
można także zobaczyć liczne 
atrakcje turystyczne, przyrod-
nicze i zabytki Dolnego Ślą-
ska, np. zamki, pałace, parki 
narodowe, muzea, sanktuaria 
i uzdrowiska.Warto pamiętać, 
że Dolny Śląsk jest miejscem, 
gdzie od wielu lat swoje głów-
ne siedziby mają najprężniej 
działające polsko-czeskie sto-
warzyszenia: Solidarność Pol-
sko-Czesko-Słowacka, (której 
członkiem był m.in. śp. Vaclav 
Havel); Stowarzyszenie Komi-
tet Obywatelski Ziemi Kłodz-

kiej od 23 lat główny organi-
zator m.in. Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej 
„Bądźmy Rodziną”, Euroregion 
Glacensis czy najmłodsze, ale 
bardzo dynamicznie rozwijają-
ce się Polsko-Czeskie Towarzy-
stwo Naukowe. 

Osobiście już ponad 20 lat 
jestem zaangażowany w ak-
tywną współpracę polsko-cze-
ską, ale sądzę, że nadchodzące 
dni Mistrzostw Europy mogą 
stać się przykładem prawdzi-
wej polsko-czeskiej solidarno-
ści także podczas kibicowania 
i wspólnego świętowania.  
Gramy w jednej grupie: Pol-
ska, Czechy, Rosja i Grecja, 
zapewniam doping dla druży-
ny czeskiej ze strony polskich 
kibiców, a także powszechną 
sympatię ze strony Polaków. 
Na stadion wejdą tylko nie-
liczni szczęśliwcy, znakomita 
większość będzie kibicowała 
przed telewizorami i telebima-
mi. Wspólnie przeżyjmy Euro 
2012 we Wrocławiu i na Dol-
nym Śląsku. 

Miesięcznik „Ziemia Kłodz-
ka – Od kladského pomezí” 
ukazuje się już od 23 lat. Od 
samego początku wydawany 
jest w Nowej Rudzie; częścio-
wo drukowany jest w językach 
polskim, czeskim i niemiec-
kim. Wydanie majowe, które 
oddajemy w ręce czytelników 
jest wyjątkowe, bowiem Mi-
strzostwa Europy Euro 2012 
spowodowały, że we Wrocła-
wiu zagrają m.in. reprezenta-
cje narodowe Polski i Republi-
ki Czeskiej. Mam nadzieję, że 
w tym czasie tysiące obywateli 
czeskich przyjedzie na Dolny 
Śląsk, że to święto sportowe 
jeszcze bardziej wzmocni hi-
storyczną solidarność polsko-
czeską i pozostawi na długie 
lata niezapomniane wspo-
mnienia.

Serdecznie zapraszam 
wszystkich mieszkańców Re-
publiki Czeskiej, szczególnie 
z pogranicza, do Wrocławia 
i na Dolny Śląsk.

Julian Golak
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na nowy stadion we Wrocławiu można dojechać autostradą
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Zveme váS k návštěvě DOlníhO SleZSka během eura 2012 

V červnu 2012 čeká přízni-
vce sportu, zejména milovníky 
fotbalu, velký svátek. Poprvé 
v dějinách se bude ve čtyřech 
polských městech konat Mi-
strovství Evropy ve fotbalu. Euro 
2012 je příležitostí k návštěvě 
Dolního Slezska a prožití at-
mosféry sportovních utkání, 
a to nejen na novém stadionu, 
ale také ve Vratislavi, hlavním 
městě regionu, a v okolních 
městech a obcích, které připra-
vily bohatou turistickou a kul-
turní nabídku.

K příjezdu bych chtěl po-
zvat zejména naše sousedy Če-
chy, protože právě české národ-
ní mužstvo bude své zápasy 
hrát ve Vratislavi. Na hlavním 
náměstí bude pro fanoušky 
vyhrazena speciální zóna se 
čtyřmi velkoplošnými obrazo-
vkami pro sledování jednotli-
vých utkání. O několik kroků 
dále, v loutkovém divadle, bude 
fungovat „český dům“, v němž 

se budou setkávat občané Če-
ské republiky a jejich přátelé. 
Pamatujme, že Dolní Slezsko 
má až 420 km společné hrani-
ce s Českou republikou. Čeští 
fanoušci s rodinami budou do 
Vratislavi přijíždět zvláštními 
vlaky (z Brna, Ostravy, Prahy 
a Pardubic), ale většina přijede 
autem přes hraniční přechody 
v Náchodě, Dolní lipce, Otovi-
cích, Starostíně, Královci a také 
od liberce přes Harrachov 
a Jakuszyce. Přitom si mohou 
prohlédnout četné přírodní 
zajímavosti a památky Dolního 
Slezska, zejména hrady, zámky, 
národní parky, muzea, pout-
ní místa a lázně. Připomeňme 
také, že Dolní Slezsko je re-
gion, ve kterém již řadu let sídlí 
a aktivně působí polsko-česká 
sdružení: Polsko-česko-sloven-
ská solidarita, jejímž členem byl 
mimo jiné Václav Havel, sdruže-
ní Občanský výbor Kladska (Ko-
mitet Obywatelski Ziemi Kłodz-

kiej, již 23 let hlavní pořadatel 
Polsko-českých dnů křesťanské 
kultury), Euroregion Glacensis, 
jakož i nejmladší, zato však dy-
namicky se rozvíjející Polsko-
česká vědecká společnost. 

Osobně jsem již déle než 
20 let zapojen do velmi aktivní 
polsko-české spolupráce a do-
mnívám se, že nadcházející 
dny Mistrovství Evropy se mo-
hou stát příkladem opravdové 
polsko-české solidarity (rovněž 
během fandění a společného 
slavení). Hrajeme v jedné sku-
pině: Polsko, Česko, Rusko 
a Řecko. Zaručuji podporu 
českého týmu ze strany pol-
ských fanoušků a také obecnou 
náklonnost Poláků. Na stadion 
se dostanou pouze nečetní šťa-
stlivci. Převážná většina přízni-
vců fotbalu bude fandit před 
televizory a velkoplošnými ob-
razovkami. Prožijme společně 
Euro 2012 ve Vratislavi a v Dol-
ním Slezsku! 

Měsíčník Ziemia Kłodzka – 
Od Kladského pomezí vychází 
již 23 let. Od samého začátku 
je vydáván v Nowé Rudě, obsa-
huje články v polském, českém 
a německém jazyce. Květno-
vé vydání, které předkládáme 
našim čtenářům, je výjimečné. 
Díky Mistrovství Evropy Euro 
2012 se ve Vratislavi střetnou 
národní fotbalové týmy Pol-
ska a České republiky. Věřím, 
že tisíce českých návštěvníků 
využije této příležitosti a při-
jede do Dolního Slezska. Jsem 
přesvědčen, že tato sportovní 
událost posílí historickou pol-
sko-českou solidaritu a na dlo-
uhá léta v nás zanechá nezapo-
menutelné zážitky.

Srdečně zvu všechny oby-
vatele České republiky, zej-
ména z příhraničních regionů, 
k návštěvě Vratislavi a Dolního 
Slezska.

Julian Golak
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Specjalne pOcIągI Z cZech DO wrOcławIa  
na eurO 2012
 

mecz czechy – rosja 
w dniu 08.06.2012 
Spotkanie reprezenta-

cji Czech i Rosji odbędzie się 
w piątek 8 czerwca 2012 roku 
o godzinie 20:45. Kibiców 
z Czech przywiozą 3 pociągi: 
z Pragi i Pardubic, Pardubic 
oraz Brna i Ostrawy. Pociągi 
te przyjadą do Wrocławia na 6 
do 10 godzin przed rozpoczę-
ciem meczu. Kibice będą mieli 
możliwość dostać się z Dworca 
Głównego do stacji Stadion 
pociągami rozkładowymi Prze-
wozów Regionalnych na 5 do 
10 godzin przed meczem. Czas 
oczekiwania na pierwszy po-
ciąg dowożący do stadionu pił-
karskiego wynosi maksymalnie 
50 min.

Po zakończeniu spotka-
nia kibice zostaną odwiezieni 
z Dworca Głównego trzema po-
ciągami w sobotę 9 czerwca br. 
w relacjach do Pragi i Pardubic, 
oraz Brna i Ostrawy. Czas ocze-
kiwania kibiców na pociąg do 
Czech wynosi od 3 do 7 godzin 
po zakończeniu spotkania.

Kibiców z Rosji przywiozą 
4 pociągi z Terespola, gdzie za-
chowane jest skomunikowanie 
z pociągami z Moskwy. Pasa-

żerowie będą przesiadać się 
na stacji Terespol do składów 
rosyjskiego przewoźnika RŻD 
ze względu na różnicę rozsta-
wu szyn i konieczność przejścia 
kontroli granicznej. Pociągi te 
przyjadą do Wrocławia na 4 do 
12 godzin przed rozpoczęciem 
spotkania. Kibice będą mieli 
możliwość dostać się z Dworca 
Głównego do stacji Stadion po-
ciągami rozkładowymi Przewo-
zów Regionalnych. Czas oczeki-
wania na pierwszy pociąg do-
wożący do stadionu piłkarskie-
go wynosi od 20 do 80 minut. 

Po zakończeniu spotka-
nia kibice zostaną odwiezieni 
z Dworca Głównego czterema 
pociągami w sobotę 9 czerwca 
br. do Terespola, gdzie zacho-
wane zostanie skomunikowanie 
z pociągami do Moskwy. Czas 
oczekiwania kibiców na pociąg 
do Rosji wynosi od 2 do 10 go-
dzin po zakończeniu spotkania.

mecz czechy – grecja 
w dniu 12.06.2012
Spotkanie reprezentacji 

Czech i Grecji odbędzie się 
we wtorek 12 czerwca 2012 
roku o godzinie 18:00. Kibiców 
z Czech przywiozą 3 pociągi: 

z Pragi i Pardubic, Pardubic 
oraz Brna i Ostrawy. Pociągi 
te przyjadą do Wrocławia na 3 
do 7 godzin przed rozpoczę-
ciem meczu. Kibice będą mieli 
możliwość dostać się z Dworca 
Głównego do stacji Stadion 
pociągami rozkładowymi Prze-
wozów Regionalnych. Czas 
oczekiwania na pierwszy po-
ciąg dowożący do stadionu pił-
karskiego wynosi maksymalnie 
50 min.

Po zakończeniu spotka-
nia kibice zostaną odwiezieni 
z Dworca Głównego trzema 
pociągami 12 i 13 czerwca br. 
w relacjach do Pragi i Pardubic, 
Pardubic oraz Brna i Ostrawy. 
Czas oczekiwania kibiców na 
pociąg do Czech wynosi od 3 
do 9 godzin po zakończeniu 
spotkania.

Kibice z Grecji nie zamówili 
pociągów do Wrocławia.

mecz czechy – polska 
w dniu 16.06.2012
Spotkanie reprezentacji 

Czech i Polski odbędzie się 
w sobotę 16 czerwca 2012 
roku o godzinie 20:45. Kibiców 
z Czech przywiozą 3 pociągi: 
z Pragi i Pardubic, Pardubic 

oraz Brna i Ostrawy. Pociągi 
te przyjadą do Wrocławia na 6 
do 10 godzin przed rozpoczę-
ciem meczu. Kibice będą mieli 
możliwość dostać się z Dworca 
Głównego do stacji Stadion 
pociągami rozkładowymi Prze-
wozów Regionalnych. Czas 
oczekiwania na pierwszy po-
ciąg dowożący do stadionu pił-
karskiego wynosi maksymalnie 
50 min.

Po zakończeniu spotka-
nia kibice zostaną odwiezieni 
z Dworca Głównego trzema po-
ciągami w niedzielę 17 czerwca 
br. w relacjach do Pragi i Pardu-
bic, Pardubic oraz Brna i Ostra-
wy. Czas oczekiwania kibiców 
na pociąg do Czech wynosi od 
3 do 7 godzin po zakończeniu 
spotkania.

Kibice reprezentacji Polski 
będą mieli możliwość dojaz-
du do Wrocławia pociągami 
rozkładowymi oraz pociągami 
specjalnymi, uruchamianymi 
na czas trwania mistrzostw.

*Materiał przygotowany przez 
Wydział Promocji Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego.

Pociągi czeskie są specjalnie pomalowane z okazji euro 2012
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utkání Česko – rusko 
dne 8. 6. 2012 
Střetnutí reprezentačních 

mužstev Česka a Ruska pro-
běhne v pátek 8. června 2012 
od 20:45 hodin. Fanoušky z Če-
ska přivezou 3 vlaky: z Prahy 
a Pradubic, z Pardubic a z Brna 
a Ostravy. Tyto vlaky přijedou 
do Vratislavi 6 až 10 hodin 
před zahájením zápasu. Z vra-
tislavského Hlavního nádra-
ží do stanice Stadion budou 
moci fanoušci dojet místními 
vlakovými spoji 5 až 10 hodin 
před zápasem.   Doba čekání 
na první vlak jedoucí ke sta-
dionu činí nejvýše 50 minut.

Po ukončení zápasu budou 
fanoušci v sobotu 9. června 
odvezeni z Hlavního nádraží 
třemi vlaky do Pardubic a Pra-
hy, do Pardubic a do Ostravy 
a Brna. Doba čekání fanoušků 
na zpáteční vlak do České re-
publiky činí 3 až 7 hodin od 
skončení zápasu.

Fanoušky z Ruska přive-
zou 4 vlaky z Terespolu, které 
navazují na spoje přijíždějící 
z Moskvy. Cestující přestoupí 

ve stanici Terespol ze souprav 
ruského přepravce RŽD do 
polských vlaků, což je nut-
né kvůli rozdílnému rozcho-
du kolejí a povinné hraniční 
kontrole. Tyto vlaky dorazí do 
Vratislavi 4 až 12 hodin před 
zahájením zápasu. Z vratisla-
vského Hlavního nádraží do 
stanice Stadion dojedou fano-
ušci místními vlakovými spoji. 
Doba čekání na první vlak je-
doucí k fotbalovému stadionu 
činí nejvýše 20 až 80 minut. 

Po ukončení zápasu budou 
fanoušci v sobotu 9. června 
odvezeni z vratislavského Hla-
vního nádraží čtyřmi vlaky do 
Terespolu, kde budou navazo-
vat vlaky do Moskvy. Doba če-
kání na zpáteční vlak do Ruska 
činí 2 až 10 hodin od skončení 
zápasu.

utkání Česko – Řecko 
dne 12. 6. 2012
Střetnutí reprezentačních 

mužstev Česka a Řecka pro-
běhne v úterý 12. června 2012 
od 18:00 hodin. Fanoušky z Če-
ska přivezou 3 vlaky: z Prahy 

a Pradubic, z Pardubic a z Brna 
a Ostravy. Tyto vlaky dorazí do 
Vratislavi 3 až 7 hodin před 
zahájením zápasu. Z vratisla-
vského Hlavního nádraží do 
stanice Stadion budou moci 
fanoušci dojet místními vla-
kovými spoji. Doba čekání na 
první vlak jedoucí k fotbalo-
vému stadionu činí nejvýše 50 
minut.

Po ukončení zápasu budou 
fanoušci 12. a 13. června odve-
zeni z Hlavního nádraží třemi 
vlaky do Pardubic a Prahy, do 
Pardubic a do Ostravy a Brna. 
Doba čekání cestujících na 
zpáteční vlak do České repu-
bliky činí 3 až 9 hodin od sko-
nčení zápasu.

Fanoušci z Řecka si vlaky 
do Vratislavi neobjednali.

utkání Česko – polsko 
dne 16. 6. 2012
Střetnutí reprezentačních 

mužstev Česka a Polska pro-
běhne v sobotu 16. června 
2012 od 20:45 hodin. Fano-
ušky z Česka přivezou 3 vlaky: 
z Prahy a Pradubic, z Pardubic 

a z Brna a Ostravy. Tyto vla-
ky dorazí do Vratislavi 6 až 10 
hodin před zahájením zápa-
su. Z vratislavského Hlavního 
nádraží do stanice Stadion 
mohou fanoušci dojet míst-
ními vlakovými spoji. Doba 
čekání na první vlak jedoucí 
k fotbalovému stadionu činí 
nejvýše 50 minut.

Po ukončení zápasu budou 
fanoušci v neděli 17. června 
odvezeni z Hlavního nádraží 
třemi vlaky do Pardubic a Pra-
hy, do Pardubic a do Ostravy 
a Brna. Doba čekání cestu-
jících na zpáteční vlak do Če-
ské republiky činí 3 až 7 hodin 
od skončení zápasu.

Polští fanoušci se budou 
do Vratislavi dopravovat jak 
běžnými vlakovými spoji, tak 
i speciálními vlaky, které bu-
dou jezdit pouze v době trvání 
mistrovství.  

*Materiál připravený Oddělením 
propagace Maršálkovského úřa-
du Dolnoslezského vojvodství

SpecIální vlaky Z ČeSka DO vratISlavI  
na eurO 2012
 

Prezentacja piłkarska Republiki czeskiej przyjedzie do Wrocławia specjalnym pociągiem w dniu 3.06.2012 r.
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prOmOcja regIOnu  
w ZwIąZku Z prZyjaZDem 
kIbIców cZeSkIch
 

prOpagace regIOnu  
v SOuvISlOStI S pŘíjeZDem 
ČeSkÝch fanOušků

W ramach trwającej już kampa-
nii promocyjnej: „Tajemniczy Dolny 
Śląsk”, prowadzona będzie emisja 
spotu reklamowego w czeskich 
portalach internetowych: novin-
ky.cz, idnes.cz, orbion.cz, zajezdy.
cz. Emisja spotu planowana jest 
na okres od maja do czerwca 2012 
roku. Będzie to więc zaproszenie na 
Dolny Śląsk, „utrwalenie” wizerunku 
regionu. 

Rozbudowa strony interneto-
wej www.turystyka.dolnyslask.pl, 
na której zamieszczone zostaną 
wszystkie materiały promocyjne 
w języku czeskim. Będzie je można 
w dowolnej chwili pobrać, lub do 
nich powrócić. Umożliwi to stały do-
stęp do materiałów promocyjnych. 

Kibice czescy przyjadą na 3 
mecze transportem samocho-
dowym (autokary, samochody) 
i pociągami planowymi oraz 
dodatkowymi uruchomiony-
mi na potrzeby Euro 2012. W 
związku z tym odbywać się 
będzie dystrybucja materiałów 
promujących Dolny Śląsk w 
miejscach przemieszczania się 
kibiców: 

 w punktach informacji tu-
rystycznej DOT: na Dworcu 
PKP, w Rynku, przy ul. Świd-
nickiej i na lotnisku; 

 w punktach mobilnych, 
wolontariackich, a także w 
punktach informacyjnych 
prowadzonych przez Biuro 
Euro;

 w pociągach, w autokarach 
(dotarcie przez czeskie klu-
by kibiców)

STREFA KIBICA
WROCŁAW – RYNEK

Pojemność – 30 000 osób

ZóNA PRO FANOUŠKY
VRATISlAV
Hlavní náměstí (Rynek)

Kapacita 30 000 osob

Strona WWW dla fanów piłki nożnej
www.wroclaw.pl/uefaeuro2012

Webové stránky pro fotbalové fanoušky
www.wroclaw.pl/uefaeuro2012

V rámci probíhající propaga-
ční kampaně Tajemné Dolní Slez-
sko bude umístěn reklamní spot 
na české webové portály novinky.
cz, idnes.cz, orbion.cz a zajezdy.cz. 
Vysílání spotu je naplánováno na 
květen a červen 2012. Bude to po-
zvánka do Dolního Slezska, sloužící 
současně k upevnění image regio-
nu.

Rozšíření internetových stránek 
www.turystyka.dolnyslask.pl , na 
kterých budou publikovány všech-
ny propagační materiály v české 
jazykové verzi. Tyto publikace bude 
možné kdykoliv prohlížet, stahovat 
a vracet se k nim. Tím bude zajištěn 
neomezený přístup k propagačním 
materiálům.

Čeští fanoušci přijedou na 3 
zápasy automobilovou dopra-
vou (autobusy, osobní auta), 
vlaky podle běžného jízdního 
řádu a zvláštními vlaky vypra-
venými na Euro 2012. 

V souvislosti s tím bude na 
místech předpokládaného po-
hybu fanoušků probíhat distri-
buce materiálů propagujících 
Dolní Slezsko:

 v turistických infocentrech 
na hlavním železničním 
nádraží (Wrocław Gówny), 
na vratislavském hlavním 
náměstí a na letišti

 na mobilních stanovištích 
obsluhovaných dobrovol-
níky a  v infocentrech Euro 
2012

 ve vlacích a autobusech 
(prostřednictvím českých 
fanouškovských klubů)
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Materiały promocyjne dla 
przyjeżdżających na mecze:
 Przewodnik w formie ksią-

żeczki dla kibiców – atrak-
cje turystyczne (Wydział 
Turystyki);

 Ulotka TOP30 – opis 30 naj-
ciekawszych miejsc na Dol-
nym Śląsku (DOT);

 Mapa Dolnego Śląska – 
atrakcje turystyczne, z tabe-
lą do wpisywania wyników 
meczów, do rozdawania na 
FunCamp na Gliniankach 
(DOT); 

 Rabatowa karta turysty z 
książeczką, informującą 
gdzie można zrealizować 
rabaty na terenie Dolnego 
Śląska (DOT);

 Mapy turystyczne: turysty-
ka aktywna, podziemia i 
fortyfikacje (Wydział Pro-
mocji Woj.);

 Mapy: agroturystyka, szlak 
cysterski (Wydział Turysty-
ki);

 Folder o Dolnym Śląsku – 
kultura, turystyka, gospo-
darka (Wydział Promocji 
Woj.);

 Materiały i mapy promujące 
region od gmin i powiatów 
(DOT);

 Mapy z atrakcjami tury-
stycznymi Dolnego Śląska 
dystrybuowane we wro-
cławskich hotelach (Wy-
dział Promocji Woj.).

Propagační materiály pro 
fanoušky přijíždějící na zápasy:
 Průvodce v podobě brožury 

pro fanoušky – popisy turi-
stických zajímavostí (Odbor 
cestovního ruchu)

 leták TOP30 – popis 30 nej-
zajímavějších míst v Dol-
ním Slezsku (Dolnoslezská 
turistická organizace)

 Mapa Dolního Slezska – tu-
ristické atraktivity, tabulka 
pro zaznamenávání výsled-
ků zápasů, mapa bude roz-
dávána ve FunCampu v Gli-
niankach (Dolnoslezská 
turistická organizace)

 Slevová karta se seznamem 
míst v Dolním Slezsku, kde 
lze tyto slevy uplatnit (Dol-

noslezská turistická organi-
zace)

 Turistické mapy: aktivní tu-
ristika, podzemí a opevnění 
(Odbor cestovního ruchu)

 Mapy: agroturistika, cister-
ciácká cesta (Odbor cesto-
vního ruchu)

 Prospekt o Dolním Slezsku 
– kultura, turistika, ekono-
mika (Odbor cestovního 
ruchu)

 Propagační materiály a mapy 
od obcí a okresů (Dolnoslez-
ská turistická organizace)

 Mapy s vyznačenými turi-
stickými zajímavostmi Dol-
ního Slezska distribuované 
ve vratislavských hotelích 
(Odbor cestovního ruchu)

hala Stulecia
Posiada żelbetowe przykrycie o największej
w chwili wybudowania (1913r.) rozpiętości 
na świecie – 67 m średnicy.

hala století
měla v době svého postavení (rok 1913)  
největší železobetonovou kopuli na světě 
– její průměr činí 67 metrů

kościół pokoju w jaworze.
Budowla powstała w 1654 r. z drewna, 
słomy i gliny.

kostel míru v jaworu
był postavenv roce 1654 ze dřeva, 
slámy a jílu

kościół pokoju w Świdnicy
Ewangelicy mieli tylko rok na wybudo-
wanie kościoła – poświęcono go  
w 1655 roku. Na jego budowę zużyto  
3 tys.dębów.

kostel míru ve Svídnici
vybudovali  evangelíci za pouhý rok. Vy-
svěcen był v roce 1655. Na jeho stavbu 
se spotřebovalo 3 tisíce dubů a nebylo 
použito ani jednoho hřebíku.

Aplikacja mobilna EURO2012 na systemy ope-
racyjne: iOs(iPhone, iPad) i Android. Bezpłatna, 
najnowocześniejsza w Polsce – wielozadanio-
wa, wielofunkcyjna, modyfikowalna, dostępna 
w kilku wersjach językowych (angielski, nie-
miecki, czeski, rosyjski). Aplikacja będzie od-
najdywała użytkownika i proponowała mu 
ciekawe i warte zobaczenia wydarzenia i miej-
sca w jego najbliższej okolicy. Dla turystów 
czeskich dostępna będzie w całości w języku 
czeskim. Poza propozycjami zachęcającymi 
do zwiedzania regionu aplikacja zawierała 
będzie elementy stałe, jak baza noclegowa, 
wykaz restauracji i barów, numery alarmo-
we, mapy regionu, aktualności, geolokali-
zację. 

Aplikace EURO2012 pro mobilní telefony se sy-
stémem iOs (iPhone, iPad) nebo Android. Bezplat-
ná, víceúčelová, nastavitelná, dostupná v několika 
jazykových verzích (anglické, německé, české, ru-
ské). Vyhledává polohu uživatele a doporučuje za-
jímavé události a místa 

v nejbližším okolí, která stojí za to navštívit. Pro 
české turisty je k dispozici plně česká verze. Kro-

mě tipů na zajímavostí z regionu tato aplikace 
rovněž obsahuje seznam ubytovacích a stravo-

vacích zařízení, přehled tísňových telefoních 
čísel, mapy regionu, aktuality a funkci geo-

lokace.
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Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

Praga

Ryga

Kopenhaga Wilno
Mińsk

Berlin DOLNY ŚLĄSK

Kijów

Wiedeń
Budapeszt

Wrocław

Wrocław – Praga
280 km

Wrocław – Berlin
345 km (A4)

Wrocław – Drezno
270 km (A4)

Wrocław – Warszawa
360 km

Dolny Śląsk – 2 mln. 800 tys. mieszkańców
Wrocław – 680 tys. mieszkańców

Riga 

Kodaň Vilnius 
Minsk 

Berlín DOLNÍ SLEZSKO 

Kyjev 

Vídeň 
Budapešť 

Vratislav – Praha 
280 km 

Vratislav – Berlín 
345 km (A4) 

Vratislav – Drážďany 
270 km (A4) 

Vratislav – Varšava 
360 km 

Dolní Slezsko – 2 800 000 obyvatel 
Vratislav – 680 000 obyvatel 

wrocław – praga 280 km
Wrocław – Warszawa 360 km
Wrocław – Berlin 345 km (A4)

Wrocław – Drezno 270 km (A4)

Dolny Śląsk – 2 mln. 800 tys. mieszkańców
Wrocław – 680 tys. mieszkańców

vratislav – praha 280 km
Vratislav – Varšava 360 km

Vratislav – Berlín 345 km (A4)
Vratislav – Drážďany 270 km (A4)

Dolní Slezsko – 2 800 000 obyvatel
Vratislav – 680 000 obyvatel

pOrt lOtnIcZy
wrOcław - StrachOwIce

Obsługa 1.9 mln. pasażerów w 2012 r.
29.000 operacji lotniczych w 2012 r.
39 kierunków lotów
Koszt budowy - 208 mln. EUR

letIště vratISlav
wrocław - Starachowice

1 900 000 odbavených cestujících v roce 2012
29 000 pohybů (přistání a vzletů) v roce 2012
39 směrů letu
Náklady na výstavbu – 208 000 000 EUR
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Podczas Euro 2012 nad zalewem w Gorzuchowie powstanie piłkarskie miasteczko

wIelkIe kIbIcOwanIe!
 

Během Eura 2012 vznikne u jezera v Gorzuchowě fotbalové městečko 

velké naDšení!
 

Gorzuchów, niewielka wio-
ska w gminie Kłodzko, na 19 dni 
przekształci się w piłkarską stolicę 
powiatu kłodzkiego. Miasteczko 
kibiców nad zalewem chce stwo-
rzyć dyrektor Ośrodka Kultury 
z Ołdrzychowic. Kasę na to kar-
kołomne przedsięwzięcie wyłoży 
szef firmy Bielinex-Beton - pisze 
Karolina Kołodziejczyk

Mieszkańcy powiatu kłodz-
kiego, którzy nie wygrali biletu 
na mecze i nie wybierają się na 
polskie stadiony, wcale nie muszą 
rozpaczać. Atmosferę wielkiego 
piłkarskiego święta będą mo-
gli poczuć w miasteczku kibica 
w Gorzuchowie.  Wystąpiliśmy już 
o zgodę do UEFA na emitowanie 

meczów na wielkim ekranie – 
zdradza Krzysztof Matysiak, dy-
rektor Ośrodka Kultury w Ołdrzy-
chowicach. Chcemy, żeby nasze 
miasteczko kibica tętniło życiem 
przez 19 dni. I będzie to nie tylko 
wielka atrakcja dla kibiców, ale 
całych rodzin - zapewnia dyrek-
tor Matysiak. Po zalewie po nie-
czynnej żwirowni będzie można 
popływać kajakami, a na łące po-
cwałować na koniach i kucykach. 
Organizatorzy planują także za-
bawy i konkurencje dla całych ro-
dzin. Będzie między innymi kon-
kurs na najsmaczniejsze przekąski  
piwne i zawody w lepieniu piero-
gów. W przygotowanie piłkarskiej 
imprezy zaangażowała się niemal 

cała społeczność gminy: sołtysi, 
świetlice środowiskowe, szkoły... 
Wstęp do piłkarskiego miastecz-
ka nad zalewem w Gorzuchowie 
będzie bezpłatny. - Przewidu-
jemy, że dziennie naszą lokalną 
strefę kibica może odwiedzić na-
wet 1000 osób – ocenia dyrektor 
ołdrzychowickiego Ośrodka Kul-
tury. Pomysł spodobał się miesz-
kańcom powiatu, szczególnie ki-
bicom piłki nożnej. – Jest świetny. 
Oglądanie meczy na dużym ekra-
nie, w tłumie kibiców, przysporzy 
znacznie więcej emocji niż siedze-
nie przed telewizorem w domu – 
ocenia Kacper Wolski, zagorzały 
kibic piłki nożnej z Kłodzka. Kibi-
ce i organizatorzy liczą teraz na 

sprzyjającą pogodę i ducha walki 
naszej reprezentacji.

mecze:
-  Piątek, 8 czerwca, godz. 18.00
 Polska – Grecja
-  Wtorek, 12 czerwca, godz. 20.45 
 Polska – Rosja
-  Sobota, 16 czerwca, godz. 20.45 

Polska – Czechy

Gorzuchów, malá vesnička 
na Kladsku, se na 19 dní promění 
ve fotbalové hlavní město okresu 
Kladsko. Městečko fanoušků chce 
u jezera vytvořit ředitel kulturního 
centra v Ołdrzychowicích. Peníze 
na tento odvážný nápad poskytne 
majitel podniku  Bielinex-Beton 
-  píše Karolina  Kołodziejczyk. 
Obyvatelé Kladského okresu, kte-
ří nevyhráli vstupenky na zápasy 
a nemohou navštívit polské sta-
diony, nemusí zoufat. Atmosféru 
velkého fotbalového svátku si 
budou moci vychutnat ve fotba-
lovém městečku v Gorzuchowie. 
Už jsme požádali UEFA o povolení 
na odvysílání zápasů na velké ob-

razovce  –  prozradil Krzysztof Ma-
tysiak, ředitel kulturního centra 
v Ołdrzychowicích. Chceme, aby 
naše městečko po 19 dnů pulzo-
valo životem. A bude to nejen vel-
kým lákadlem pro fanoušky, ale i 
pro celé rodiny – ujistil nás ředitel 
Matysiak. Po vodní nádrži v býva-
lém štěrkovém lomu se budou 
moci zájemci projet na kajacích, a 
na louce si bude možno zacválat 
na koních a ponících. Organizáto-
ři také plánují zábavu a soutěže 
pro celé rodiny. Mimo jiné se 
bude konat soutěž o nejchutnější 
pivní lahůdky a soutěž v lepení 
pirohů. Na přípravě fotbalové 
akce se podílí téměř všichni oby-

vatelé: starostové, spolky a školy 
... Vstup do fotbalového měste-
čka u jezera v Gorzuchowě bude 
zdarma. - Očekáváme, že denně 
naši regionální zónu pro fanoušky 
může navštívit až 1000 lidí - říká 
ředitel ołdrzychowického kul-
turního centra. Nápad se zalíbil 
obyvatelům obce, zejména fotba-
lovým fanouškům. - Je to skvělé. 
Sledování hry na velké obrazovce, 
v davu fanoušků, přinese mno-
hem více vzru-
šení než sezení 
doma u televi-
ze – komentuje 
Kacper Wolski, 
horlivý fano-

ušek fotbalu z Kladska. Fanoušci 
a organizátoři doufají v příznivé 
počasí a bojovného.

Zápasy:
-  Pátek 8. června, 18.00 
 Polsko - Řecko
-  Úterý 12.června, 20.45 
 Polsko - Rusko
-  Sobota 16. června, 20.45 
 Polsko - Česká republika
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14. kInO na granIcy – cIeSZyn 28.04.-03.05.2012
 

Podczas 14. już edycji Prze-
glądu Kino na Granicy, po 
dwóch stronach granicy w pol-
skim i czeskim Cieszynie sale 
kinowe wypełniały się tłumami 
widzów i fanów dobrego kina. 
Organizatorzy przeglądu jak co 
roku przygotowali dla widzów 
wyjątkowy program. Tegorocz-
ny program oparty był głównie 
na trzech filarach: filmach o pił-
ce nożnej, filmach gangster-
skich i kryminałach i przedsta-
wieniu fenomenalnej postaci 
Járy Cimrmana – czyli dla tych, 
którzy nie wiedzą, według pod-
powiedzi organizatorów – Naj-
większego – choć nieistniejące-
go – Czecha. 

Tegoroczne Kino na Gra-
nicy zainaugurowane zostało 
uroczyście wieczornym sean-
sem filmu reżyserii słowackiego 

twórcy Martina Šulíka Cigán 
(2011). O swoim filmie, w któ-
rym nie zagrał ani jeden profe-
sjonalny aktor opowiadał  sam 
Martin Šulík. Ten obraz zwraca 
uwagę na miejsca i ludzi, któ-
rych żyjąc w codziennej goni-
twie nie zauważamy i o nich nie 
myślimy. Film pokazuje życie 
Romów na terenach środkowo-
europejskich, pokazuje życie 
w strasznych warunkach, które 
jak przed filmem mówił reżyser 
na Słowacji ukrywa się jako pro-
blem społeczny, który pozosta-
je wciąż tematem tabu. Martin 
Šulík jak mówił chciał nakręcić 
film, który społeczność romską 
przedstawi też z innej strony.

Ponad 100 filmów jakie 
można było zobaczyć podczas 
trwającego 6 dni festiwalu to 
tak szeroki repertuar, że uczest-

nicy festiwalu musieli dokony-
wać niejednokrotnie trudnych 
wyborów, który film wybrać. 
Wspomniane tematy tegorocz-
nego przeglądu to jednak nie 
wszystko. 14. Edycja Kina na 
Granicy przybliżyła też twór-
czość: Štefana Uhra (1930-1993) 
– słowackiego reżysera, autora 
m.in. takich filmów jak Slnko 
v sieti (Słonko w sieci, 1962) 
czy Tri dcéry (Trzy córki, 1967).  
Kolejną retrospektywą była 
twórczość polskiego reżyse-
ra i scenarzysty Antoniego 
Krauze (ur. 1942). Zaprezento-
wano jego filmy, należące do 
klasyki polskiego kina, m.in.:  
Palec Boży (1972), Prognoza 
pogody (1982), Radość pisania 
(2005) czy Czarny czwartek. 
Janek Wiśniewski padł (2011).  
Zdeňek Svěrák, czeski  scena-
rzysta, pisarz i aktor, bez które-
go nie byłoby fenomenu Járy 
Cimrmana, jest jednym z  ojców 
założycieli teatru Járy Cimrma-
na. Razem z ladislavem Smolija-
kiem napisał wiele scenariuszy 
teatralnych i filmowych dla po-
staci Cimrmana. Jednym z waż-
niejszych spotkań tego przeglą-
du było spotkanie ze Zdeňkiem 
Svěrákiem, który barwnie opo-
wiał o swojej pracy, twórczości. 
Można było zobaczyć też m.in. 
filmy z jego udziałem takie jak: 
Jára Cimrman ležící, spící (: Jára 

Cimrman śpi, 1983) czy Nejistá 
sezóna (Niepewny sezon, 1987).

Na przeglądzie nie zabrakło 
też filmowych nowości kina pol-
skiego, czeskiego i słowackiego. 
Zaprezentowano m.in. filmy: 
Alois Nebel (2011) Tomáša lu-
ňáka, Čtyři slunce (Cztery słoń-
ca, 2012) Bohdana Slámy, Dům 
(Dom, 2011) Zuzany liovej, Ne-
vinnost (Niewinność, 2011) Jana 
Hřebejka, Rodina je základ státu 
(Rodzina fundamentem pań-
stwa, 2011) Roberta Sedláčka, 
Róża (Růžena, 2011), Wojciecha 
Sarzowskiego, Sponsoring (Ony, 
2011) Małgorzaty Szumowskiej, 
W ciemności (V tmě, 2011) 
Agnieszki Holland czy Wymyk 
(Výmyk, 2011)  Grega Zgliński.

Po wyjściu z kina lub w prze-
rwie pomiędzy seansami na 
uczestników kina czekały wy-
stawy, spotkania autorskie 
z zaprzyjaźnionymi festiwalo-
wymi autorami, tłumaczami 
a także wieczorne koncerty.  
Na koniec nie pozostaje nam nic 
innego, jak zaprosić wszystkich, 
którzy znają Kino na Granicy, 
a tym bardziej tych, którzy go 
jeszcze nie znają do przeżycia 
przygody z czeskim, słowackim 
i polskim kinem, do przeżycia 
przygody z dobrym kinem wła-
śnie w Cieszynie nad łączącą Po-
laków i Czechów Olzą. 

organizatorzy 14. edycji Przeglądu kino na granicy, pierwsza z prawej Jolanta Dygoś
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14. kInO na hranIcI - těšín 28.04.-03.05.2012
 

Během 14. ročníku přeh-
lídky filmů Kino na hranici se 
na obou stranách hranice, v 
českém a polském Těšíně, ki-
nové sály plnily davy diváků a 
příznivců dobrého kina. Organi-
zátoři přehlídky jako každý rok 
připravili pro diváky výjimečný 
program. letošní program byl 
založen především na třech pi-
lířích: filmech o fotbale, gang-
sterských a kriminálních filmech 
a na prezentaci fenomenální 
postavy Járy Cimrmana – pro 
ty, kteří nevědí, se v souladu 
s nápovědou organizátorů jed-
ná o - Největšího – ačkoliv ne-
existujícího – Čecha.

letošní Kino na Hranici bylo 
slavnostně zahájeno večerní 
ukázkou filmu v režii sloven-
ského tvůrce Martina Šulíka 
Cigán (2011). O svém filmu, ve 
kterém se neobjevil ani jeden 
profesionální herec, promluvil 

sám Martin Šulík. Tento obraz 
upozorňuje na místa a lidi, kte-
rých si v každodenním shonu 
ani nevšimneme a ani na ně ne-
pomyslíme. Film ukazuje život 
Romů v oblasti střední Evropy, 
ukazuje život v hrozných pod-
mínkách, které, jak říkal režisér 
před projekcí, se na Slovensku 
skrývají jako sociální problém, 
který ještě stále zůstává tabu. 
Martin Šulík, dle toho, co uvedl, 
chtěl natočit film, který bude 
prezentovat romskou komunitu 
z druhé strany.

Více než 100 filmů, které jste 
mohli vidět během 6-denního  
festivalu, je tak široký reperto-
ár, že se účastníci festivalu ča-
sto museli obtížně rozhodovat, 
které filmy si mají vybrat. Uve-
dená témata letošní přehlídky 
nejsou ale vše. 14. ročník Kina 
na Hranici přiblížil také tvor-
bu: Stefana Uhra (1930-1993) 

– slovenského režiséra, autora 
takových filmů jako Slnko v sie-
ti ( 1962) nebo Tri dcéry (1967). 
Další retrospektivou byla tvor-
ba polského filmového režiséra 
a scénáristy Antoniho Krauze 
(nar. 1942). Byly prezentovány 
jeho filmy, které patří do klasi-
ky polského kina, jsou to mimo 
jiné: Palec Boży (1972), Prognoza 
pogody (1982), Radość pisania 
(2005) nebo Czarny czwartek. 
Janek Wiśniewski padł (2011). 
Zdeněk Svěrák, český spisovatel, 
scenárista a herec, bez kterého 
by nevznikl fenomén Járy Cimr-
mana. Je jedním ze zakladatelů 
divadla Járy Cimrmana, spolu s 
ladislavem Smolijakiem napsal 
mnoho divadelních a televizních 
scénářů pro postavu Cimrmana. 
Jedním z nejdůležitějších setkání 
této přehlídky bylo setkání právě 
se Zdeňkem Svěrákem, který ba-
rvitě mluvil o své práci, tvorbě. 
Bylo možno vidět také filmy, ve 
kterých působil: Jára Cimrman 
ležící, spící (1983) nebo Nejistá 
sezóna (1987).

Na přehlídce nechyběly ani 
filmové novinky z polského, če-
ského a slovenského kina, byly 
prezentovány mimo jiné filmy: 

: Alois Nebel (2011) Tomáše 
luňáka, Čtyři slunce (Cztery 
słońca, 2012) Bohdana Slámy, 
Dům (Dom, 2011) Zuzany lio-
vé, Nevinnost (Niewinność, 
2011) Jana Hřebejka, Rodina 
je základ státu (Rodzina fun-
damentem państwa, 2011) Ro-
berta Sedláčka, Róża (Růžena, 
2011) Wojciecha Sarzowského, 
Sponsoring (Ony, 2011) Mał-
gorzaty Szumowské, W ciem-
ności (Ve tmě, 2011) Agnieszki 
Holland nebo Wymyk (Výmyk, 
2011)  Grega Zglińského.

Po odchodu z kina nebo 
v přestávkách mezi promítáním 
na účastníky přehlídky fil-
mů čekali výstavy, autorská 
setkání se spřátelenými fe-
stivalovými autory, překla-
dateli a večerní koncerty. 
Na závěr nám nezbývá nic ji-
ného než pozvat nejen všechny, 
kteří již Kino na Hranici znají, ale 
především ty, kteří ho ještě ne-
znají, aby prožili dobrodružství s 
českým, slovenským a polským 
kinem. Dobrodružství s dobrým 
filmem právě v Těšíně na spoju-
jící Poláky a Čechy Olši.

Tłum. Joanna Golak a Kata-
rzyna Rima Katbeh

Plakat festiwalowy,  autor: Bohdan kofila Heblík

Po lewej słowcki reżyser Martin Šulik, reżyser filmu „cygan“
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Zofia Sikora

valbŘIch – kulturní faScInace
Valbřich (Wałbrzych) je hned 

po Vratislavi, hlavním městě Dol-
ního Slezska, druhou největší 
městskou aglomerací v tomto 
vojvodství. Hraje významnou roli 
jako nadregionální kulturní stře-
disko celé oblasti. 

Po skončení 2. světové války 
začali do Valbřichu přicházet při-
stěhovalci z východní a centrální 
části Polska, a také reemigranti 
z Francie, Belgie a Vestfálska.  
Velkou skupinu těchto přistěho-
valců tvořili také Židé, Řekové 
a Rómové, kteří, jako předsta-
vitelé odlišné tradice, společně 
budovali novou, multikulturní 
identitu polského Valbřichu.  

Kulturní život se soustře-
ďoval ve spolcích, sdruženích 
a klubech. Souběžně vznikaly 
městské a podnikové kulturní 
instituce otevřené pro všechny 
společenské skupiny.

Dnes roli kulturního mece-
náše plní místní samospráva.   
V gesci samosprávy Dolnoslez-
ského vojvodství zůstávají: di-
vadlo „Teatr Dramatyczny im. 
Jerzego Szaniawskiego“ a Su-
detská filharmonie („Filharmonia 

Sudecka“). 
Okresní a městská veřejná 

knihovna „Biblioteka pod Alta-
nami“ je institucí obce Valbřich 
a je spolufinancována okresem 
Valbřich.  loutkové divadlo „Te-
atr lalki i Aktora“ patří pod okres 
Valbřich, zatímco další instituce, 

Valbřišské muzeum („Mu-
zeum w Wałbrzychu“), park Mno-
ha kultur – Starý důl („Park Wie-
lokulturowy- Stara Kopalnia“) 
ve Valbřichu, Valbřišské kulturní 
středisko („Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury“), Soubor písní a tanců 
„Wałbrzych” a galerii Wałbrzyska 
Galeria Sztuki Biuro Wystaw Ar-
tystycznych „Zamek Książ”, vede 
obec Valbřich.

Ve Valbřichu působí navíc 
několik desítek organizací, sdru-
žení, a také kluboven při byto-
vých družstvech a farách, které 
se zabývají rozvíjením obyvatel-
ské tvořivosti, vzdělávací činno-
sti, ochranou národního dědic-
tví a podporou činnosti místní 
správy v těchto oblastech. 

Valbřišské kulturní instituce 
a sdružení si jako cíl staví splnění 
očekávaní společnosti 21. století,  

jejímiž prioritami jsou: všestran-
né kulturní vzdělání, utváření 
sociálně-kulturní aktivity, pod-
pora rozvoje talentů, provádění 
umělecké činnosti a upevňování 
společenského kulturního hnu-
tí. Důležitým faktorem je také 

přítomnost Valbřišského kultur-
ního informátoru (Wałbrzyski 
Informator Kulturalny) – perio-
dika zabývajícího se aktuálními 
informacemi a dokumentací 
otázek spjatých s široce pojatou 
kulturou.

zamek książ - barokowa fasada 
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redaktor mirek karas – 20 lat pracy w polsce
Redaktor Mirek Karas korespondent czeskiego radia i telewizji po  20 latach pracy 

w Polsce przechodzi na placówkę w Moskwie. Urodzi ł się w 1962 roku w Karvinie. 
Absolwent Uniwersytetu Karola w Pradze. Studiował dziennikarstwo i otrzymał tytuł 
naukowy doktora.  W 1992 roku został oficjalnym przedstawicielem czeskiego radia 
i telewizji w Polsce., otrzymał akredytację z nr 1 przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 
Przez 20 lat zrealizował ponad 4500 radiowych i telewizyjnych audycji w Polsce. Jest osobą 

bardzo zasłużoną dla zbliżenia polsko-czeskiego, również dla życia zwykłych ludzi. Jego ostatnią misją w Polsce 
będzie relacjonowanie Mistrzostw Europy Euro 2012. Serdecznie dziękujemy za 20 lat Twojej dobrej pracy 
w Polsce!

Julian Golak

redaktor mirek karas - 20 let práce v polsku
Redaktor Mirek Karas korespondent českého rozhlasu a televize po 20 letech v Polsku odchází na nové místo 

v Moskvě. Narodil se v roce 1962 v Karviné. Je absolventem Univerzity Karlovy v Praze. Studoval žurnalistiku 
a získal doktorát. V roce 1992 se stal oficiálním zástupcem pro český rozhlas a televizi v Polsku. Získal akreditaci 
č. 1 Ministerstva zahraničních věcí. Během 20 let realizoval více než 4500 rozhlasových a televizních vysílání 
v Polsku. Je to člověk, který je velice významný pro polsko-české sbližování, a také pro život obyčejných lidí. 
Jeho poslední misí v Polsku bude zpravodajství z Mistrovství Evropy Euro 2012. Děkujeme za 20 let výborné 
práce v Polsku!

Julian Golak
Tłum. Joanna Golak a Katarzyna Rima Katbeh
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SZlak kurIerów Spcz-S
 

Solidarność Polsko-Czecho-
słowacka powstała dzięki współ-
pracy i przyjaźni działaczy opozy-
cyjnych z KSS KOR, „Solidarności” 
w Polsce i Karty 77 w Czechosło-
wacji. Działacze tych organizacji 
podpisali konspiracyjną umowę o 
współpracy, celem była wymiana 
informacji o inicjatywach demo-
kratycznych w Polsce i Czecho-
słowacji, a także o represjach sto-
sowanych przez komunistów w 
obu krajach. Wzdłuż polsko-cze-
chosłowackiej granicy na ziemi 
kłodzkiej działacze SPCzS, szcze-
gólnie Mieczysław „Dučin” Pio-
trowski i Mirosław Jasiński, opra-
cowywali miejsca spotkań w taki 
sposób, aby zmylić liczne służby 
komunistyczne w górach. Odbyły 
się trzy najważniejsze spotkania: 
pierwsze na Borówkowej Górze, 

drugie w rejonie Masywu Śnież-
nika, a trzecie na Przełęczy Černy 
Kout. Wybierano takie miejsca, w 
których obecność Polaków i Cze-
chów nie mogła wzbudzać nad-
miernych podejrzeń np. ze strony 
służb Wojsk Ochrony Pogranicza. 
W sierpniu 1987 roku „Dučin” 
zorganizował spotkanie pod pre-
tekstem wycieczki kuracjuszy z 
lądka-Zdroju w góry, w którym 
udział wzięli m.in. „kuracjusze”: 
Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, 
Jan lityński, Jacek Kuroń, Józef 
Pinior, Jarosław Broda. W spotka-
niu ze strony czeskiej uczestniczył 
Václav Havel, który po kilku mie-
siącach został prezydentem Cze-
chosłowacji. 

Przygotowywanie spotkań 
w górach w latach 1988–1989 
i opracowywanie precyzyjnych 
planów przerzutowych możliwe 
było dzięki zaangażowaniu od-
ważnych mieszkańców gminy 
lądek i gminy Stronie Śląskie, 
np. Warcisława Martynowskiego, 
Jana Mroczkowskiego, Zdzisława 
Dumańskiego, ks. Stefana Witcza-
ka. Ze strony czeskiej najwięcej 
pracy i odwagi wykazały nastę-
pujące osoby: Petr Bartoš, Vladi-
mir Trlida, Miroslav Odložil, Petr 
Holubář, Stanislav Deváty.  ludzie 
ci znali znakomicie sąsiednie 
miejscowości i wszystkie, także 
nieoficjalne szlaki górskie. Dzięki 
ich poświęceniu możliwe było 
zaplanowanie i przeprowadzenie 
akcji Solidarności Polsko-Czesko- 
-Słowackiej na pograniczu. Rzecz-
nik Generalny SPCzS Julian Golak 
wystąpił z oficjalnymi wnioskami 
do Prezydenta RP o przyznanie 
dla tych osób wysokich odzna-

czeń państwowych.
Solidarność Polsko-Czesko-

Słowacka przyczyniła się także do 
wybuchu Aksamitnej Rewolucji 
w Czechosłowacji. W dniach od 3 
do 5 listopada 1989 roku we Wro-
cławiu zorganizowano Festiwal 
Niezależnej Kultury Czeskiej i Sło-
wackiej, na który przyjechało kil-
ka tysięcy Czechów i Słowaków. 
Festiwal ten został zorganizowa-
ny z wielkim rozmachem dzięki 
poświęceniu działaczy Solidar-
ności Polsko-Czesko-Słowackiej. 
Václav Havel już po dojściu do 
władzy i objęciu stanowiska Pre-
zydenta wielokrotnie podkreślał, 
że ten festiwal był preludium do 
Aksamitnej Rewolucji w Czecho-
słowacji.

Kolejnymi szefami Solidarno-
ści Polsko-Czesko-Słowackiej były 
wybierane następujące osoby: 
Mirosław Jasiński (1990–1995), 
Julian Golak (1995–2005), Mieczy-

sław Piotrowski (2006–2010) i po-
nownie Julian Golak, który pełni 
tę społeczną funkcję obecnie. 
Kapelanem SPCzS-u od początku 
był ks. Stefan Witczak „Kruszynka”, 
którego kapelaństwo oficjalnie 
zostało potwierdzone w później-
szym okresie przez ks. kard. Hen-
ryka Gulbinowicza, metropolitę 
wrocławskiego. Po śmierci Księ-
dza „Kruszynki” funkcję tę pełni 
ks. Marian lewicki, który od dwu-
dziestu lat pracuje w Czechach, 
wcześniej w Červenym Kostelcu, 
a obecnie w Policach nad Metují.

SPCzS zorganizowała Szlak 
Kurierów Solidarności Polsko-
Czesko-Słowackiej, który jest eks-
ponowany na górskich szlakach 
turystycznych na odcinku od 
Złotego Stoku do lądka-Zdroju. 
Głównym autorem tego szlaku 
jest legendarny kurier Mieczy-
sław „Dučin” Piotrowski z Wrocła-
wia (na zdjęciu obok).

9 maja 1988 roku –spotkanie w górach. anna Šabatova, Jacek kuroń i Václav Havel. 
na drugim planie adam Michnik i Józef Pinior

25 czerwca 1989 roku – Václav Havel 
przy słupku granicznym w górach 
na ziemi kłodzkiej, jeszcze jako 
antykomunistyczny opozycjonista. 
zaledwie pięć miesięcy później będzie 
już prezydentem czechosłowacji 

W listopadzie 1989 roku zorganizowano we Wrocławiu Przegląd czechosłowackiej 
kultury niezależnej, który był wielkim świętem kultury czechów i słowaków. 
Występowali m.in. czescy artyści emigracyjni: karel kryl i Jaroslav Hutka. Pokazano 
zakazane przez władze czechosłowacji filmy
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DZIałanIa prOmujące regIOn w ZwIąZku Z prZyjaZDem kIbIców cZeSkIch

	W ramach trwającej już kampanii promocyjnej: „Tajemniczy Dolny Śląsk”, prowadzona będzie emisja spotu reklamowego 
w czeskich portalach internetowych: novinky.cz, idnes.cz, orbion.cz, zajezdy.cz. Emisja spotu planowana jest na okres od 
maja do czerwca 2012 roku. 

	Strona internetowa www.turystyka.dolnyslask.pl, na której zamieszczone zostaną wszystkie materiały promocyjne w języku 
czeskim. Będzie je można w dowolnej chwili pobrać, lub do nich powrócić. Umożliwi to stały dostęp do materiałów promocyj-
nych. 

	aplikacja mobilna eurO2012 na systemy operacyjne: iOs(iPhone, iPad) i Android. Bezpłatna, najnowocześniejsza w Polsce 
– wielozadaniowa, wielofunkcyjna, modyfikowalna, dostępna w kilku wersjach językowych (angielski, niemiecki, czeski, rosyj-
ski). Aplikacja będzie odnajdywała użytkownika i proponowała mu ciekawe i warte zobaczenia wydarzenia i miejsca w jego 
najbliższej okolicy. Dla turystów czeskich dostępna będzie w całości w ich narodowym języku. Poza propozycjami zachęcają-
cymi do zwiedzania regionu aplikacja zawierała będzie elementy stałe, jak baza noclegowa, wykaz restauracji i barów, numery 
alarmowe, mapy regionu, aktualności, geolokalizację. 

materIały prOmOcyjne Dla turyStów I kIbIców

•	 Przewodnik w formie książeczki dla kibiców – atrakcje turystyczne;
•	 Ulotka TOP30 – opis 30 najciekawszych miejsc na Dolnym Śląsku;
•	 Mapa Dolnego Śląska – atrakcje turystyczne, z tabelą do wpisywania wyników meczów, do rozdawania na FunCamp na Glinian-

kach; 
•	 Rabatowa karta turysty z książeczką, informującą gdzie można zrealizować rabaty na terenie Dolnego Śląska;
•	 Mapy turystyczne: turystyka aktywna, podziemia i fortyfikacje;
•	 Mapy: agroturystyka, szlak cysterski;
•	 Folder o Dolnym Śląsku – kultura, turystyka, gospodarka;
•	 Materiały i mapy promujące region od gmin i powiatów;
•	 Mapy z atrakcjami turystycznymi Dolnego Śląska dystrybuowane we wrocławskich hotelach;

tranSpOrt turyStów cZeSkIch pODcZaS eurO 2012

kibice czescy przyjadą na 3 mecze transportem samochodowym (autokary, samochody) i pociągami rozkładowymi oraz dodat-
kowymi uruchomionymi na potrzeby euro 2012. w związku z tym dystrybucja materiałów promujących Dolny Śląsk odbywać 
się będzie w najważniejszych punktach, w których pojawią się kibice: 
	w punktach informacji turystycznej DOT: na Dworcu PKP, w Rynku, przy ul. Świdnickiej i na lotnisku; 
	w punktach mobilnych, wolontariackich, a także w punktach informacyjnych prowadzonych przez Biuro Euro;
	w pociągach, w autokarach (dotarcie przez czeskie kluby kibiców)

mecZe w faZIe grupOwej Z uDZIałem repreZentacjI cZech

mecz czechy – rosja 8 czerwca, g.20.45
	8.06.kibiców z czech przywiozą 3 pociągi: z pragi i pardubic, pardubic oraz brna i Ostrawy. pociągi te przyjadą do wro-

cławia od 6 do 10 godzin przed rozpoczęciem meczu. 
 Kibice będą mogli dostać się z Dworca Głównego do stacji Stadion pociągami rozkładowymi Przewozów Regionalnych, czas 

oczekiwania na pierwszy pociąg dowożący do stadionu piłkarskiego wynosi maksymalnie 50 min.
	po zakończeniu spotkania kibice zostaną odwiezieni z Dworca głównego trzema pociągami 9.06. w relacjach do pragi 

i pardubic, pardubic oraz brna i Ostrawy. 
 Czas oczekiwania kibiców na pociąg do Czech wynosi od 3 do 7 godzin po zakończeniu spotkania.
	kibiców z rosji przywiezie 5 pociągów z terespola, gdzie zachowane jest skomunikowanie z pociągami z moskwy. po-

ciągi te przyjadą do wrocławia na 4 do 12 godzin przed rozpoczęciem meczu. 
 Kibice będą mogli dostać się z Dworca Głównego do stacji Stadion pociągami rozkładowymi Przewozów Regionalnych. Czas 

oczekiwania na pierwszy pociąg dowożący do stadionu piłkarskiego wynosi od 20 do 80 minut. 
	po zakończeniu spotkania kibice zostaną odwiezieni z Dworca głównego pięcioma pociągami w sobotę 9 czerwca br. do 

terespola gdzie zachowane zostanie skomunikowanie z pociągami do moskwy. 
 Czas oczekiwania kibiców na pociąg do Rosji wynosi od 2 do 10 godzin po zakończeniu spotkania.

 
mecz czechy – grecja 12 czerwca, g.18.00

	12.06. kibiców z czech przywiozą 3 pociągi: z pragi i pardubic, pardubic oraz brna i Ostrawy. pociągi te przyjadą do 
wrocławia od 3 do 7 godzin przed rozpoczęciem meczu. 

 Kibice będą mogli dostać się z Dworca Głównego do stacji Stadion pociągami rozkładowymi Przewozów Regionalnych, czas 
oczekiwania na pierwszy pociąg dowożący do stadionu piłkarskiego wynosi maksymalnie 50 min.

	po zakończeniu spotkania kibice zostaną odwiezieni z Dworca głównego trzema pociągami 12 i 13.06. w relacjach do 
pragi i pardubic, pardubic oraz brna i Ostrawy. 

 Czas oczekiwania kibiców na pociąg do Czech wynosi od 3 do 9 godzin po zakończeniu spotkania.
  
mecz czechy – polska 16 czerwca, g.20.45

	kibiców z czech przywiozą 3 pociągi: z pragi i pardubic, pardubic oraz brna i Ostrawy. pociągi te przyjadą do wrocławia 
od 6 do 10 godzin przed rozpoczęciem meczu. 

 Kibice będą mogli dostać się z Dworca Głównego do stacji Stadion pociągami rozkładowymi Przewozów Regionalnych, czas 
oczekiwania na pierwszy pociąg dowożący do stadionu piłkarskiego wynosi maksymalnie 50 min. 

	po zakończeniu spotkania kibice zostaną odwiezieni z Dworca głównego trzema pociągami w niedzielę 17 czerwca br. 
w relacjach do pragi i pardubic, pardubic oraz brna i Ostrawy.

 Czas oczekiwania kibiców na pociąg do Czech wynosi od 3 do 9 godzin po zakończeniu spotkania. 
	kibice reprezentacji polski będą mieli możliwość dojazdu do wrocławia pociągami rozkładowymi oraz pociągami spe-

cjalnymi, uruchamianymi czas trwania mistrzostw.
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ČInnOStI prOmující regIOn v SOuvISlOStI S pŘíjeZDem ČeSkÝch fanOušků

	V rámci probíhající promoční kampaně: „Tajemné Dolní Slezsko (Tajemniczy Dolny Śląsk)”, bude se konat promítaní reklamních 
spotů na českých internetových portalech: novinky.cz, idnes.cz, orbion.cz, zajezdy.cz. Promítaní spotů je planováno na období 
od května do června roku 2012. 

	 Internetová stránka www.turystyka.dolnyslask.pl, na které budou umístěny všechny promoční materiály v češtině. Bude je 
možna v libovolné chvíli stáhnout, nebo se k nim vratit. Umožní to stalý přístup k promočním materiálům. 

	mobilní aplikace eurO2012 pro operační systémy: iOs (iPhone, iPad) a Android. Zdárma, nejmodernější v Polsku – souběžně 
zpracovávající úlohy, multifunkční modifikovatelná, dostupná v několika jazykových verzích (angličtina, němčina, čeština, 
ruština). Aplikace bude nalézat uživatele a nabízet mu zajímavé a vidění hodně události a místa v jeho nejblížším okolí. Pro 
české turisty bude ona celá dostupná v jejich národním jazyku. Mimo nabídky pobízející k prohlídkám v regionu, aplikace 
bude obsahovat stalé prvky, jako báze ubytování, seznam restaurací a barů, čísla tísňového volání, mapy regionu, aktuality, 
geolokalizaci.

prOmOČní materIály prO turISty a fanOušky

•	 Průvodce v formě knížky pro fanoušky – turistické atrakce;
•	 leták TOP30 – popis 30 nejzajímavějších míst na Dolním Slezsku;
•	 Mapa Dolního Slezska – turistické atrakce, s tabulkou pro zapsaní výsledků utkání, pro rozdání na FunCamp na Gliniankách; 
•	 Slevovou kartu turisty s knížkou obsahující informace, kde lze slevy uplatnit na území Dolního Slezska;
•	 Turistické mapy: turistika aktivní, podzemní a fortifikace;
•	 Mapy: agroturistika, cisterciácká stezka;
•	 leták o Dolním Slezsku – kultura, turistika, hospodářství;
•	 Materiály a mapy promující region od obcí a okresů;
•	 Mapy s turistickými atrakcemi Dolního Slezska distribovány ve vratislavských hotelích;

DOprava ČeSkÝch turIStů během eurO 2012

Čeští fanoušci přijedou na 3 utkání automobilovou dopravou (autokary, auta) a vlaky řadnými a zvláštními zprovozněnými pro 
potřebu euro 2012. proto distribuce promočních materiálů Dolního Slezska se bude konat v nejdůležitějších bodech, na kterých 
se fanoušci objeví: 

	v punktech turistické informace DOT: na nádraží PKP, na Rynku, v Świdnické ulici a na letišti; 
	na mobilních stáncích, dobrovolnických, a také v informačních punktech vedených kanceláří Euro;
	ve vlacích, v autokarech (dostup díky prostřednictví českých klubů fanoušků)

utkání SkupInOvé fáZe Za ÚČaStI repreZentace ČeSké republIky

utkání Česká republika – rusko 8. června, 20.45 hod.
	8.06. fanoušky z Česka přijedou 3 vlaky: z prahy a pardubic, pardubic a z brna  i Ostravy. vlaky ty přijedou do vroclavi 6 

do 10 hodin před zahájením meče. 
Fanoušci budou mohli se dostat z Dworca Główného (hlavní nádraží) na stanice Stadion řádnými vlaky Przewozů Regionalních, 
doba očekávání na první vlak dovažející do fotbalového stadiónu činí maximalně 50 min.

	po zakončení utkání fanoušci odjedou z Dworca główného třemi vlaky 9.06. relací do prahy a pardubic, pardubic a brna 
i Ostravy. 
Doba očekávání fanoušků na vlak do Česka činí od 3 do 7 hodin po zakončení utkání.

	fanoušky z ruska přijedou 5 vlaků z terespole, kde je v provozu napájení na vlaky z moskvy. vlaky ty prijedou do 
vroclavi 4 do 12 hodin před zahájením meče. 
Fanoušci budou mohli se dostat z Dworca Główného na stanice Stadion řádnými vlaky Przewozů Regionalních. Doba očekávání 
na první vlak dovažející do fotbalového stadiónu činí od 20 do 80 minut. 

	po zakončení utkání fanoušci odjedou z Dworca główného pětí vlaky v sobotu 9. června t.r. do terespole, kde je v provozu 
napájení na vlaky z moskvy.
Doba očekávání fanoušků na vlak do Ruska činí od 2 do 10 hodin po zakončení utkání.

 
utkání Česká republika – Řecko 12. června, 18.00 hod.

	12.06. fanoušky z Česka přijedou 3 vlaky: z prahy a pardubic, pardubic a z brna  i Ostravy. vlaky ty přijedou do vroclavi 
od 3 do 7 hodin před zahájením meče. 
Fanoušci budou mohli se dostat z Dworca Główného na stanice Stadion řádnými vlaky Przewozů Regionalních, doba očekávání 
na první vlak dovažející do fotbalového stadiónu činí maximalně 50 min.

	po zakončení utkání fanoušci odjedou z Dworca główného třemi vlaky 12 i 13.06. relací do prahy a pardubic, pardubic 
a brna i Ostravy. 
Doba očekávání fanoušků na vlak do Česka činí od 3 do 9 hodin po zakončení utkání.

  
utkání Česká republika – polsko 16. června, 20.45 hod.

	fanoušky z Česka přijedou 3 vlaky: z prahy a pardubic, pardubic a z brna  i Ostravy. vlaky ty přijedou do vroclavi od 6 do 
10 hodin před zahájením meče. 
Fanoušci budou mohli se dostat z Dworca Główného na stanice Stadion řádnými vlaky Przewozů Regionalních, doba očekávání 
na první vlak dovažející do fotbalového stadiónu činí maximalně 50 min. 

	po zakončení utkání fanoušci odjedou z Dworca główného třemi vlaky v neděli 17 června br. relací do prahy a pardubic, 
pardubic a brna i Ostravy. 
Doba očekávání fanoušků na vlak do Česka činí od 3 do 9 hodin po zakončení utkání.

	fanoušci polské reprezentace budou mít možnost přijet do vroclavi řádnými vlaky a zvláštními vlaky, zprovozněnými 
po dobu trvání mistrovství.
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Julian Golak

pOlSkO-cZeSkIe DnI kultury chrZeŚcIjańSkIej 
„bąDźmy rODZIną”
jakO prZykłaD na wSpółpracę w nOwej eurOpIe 

Polsko-Czeskie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej zostały zorga-
nizowane po raz pierwszy we 
wrześniu 1990 r. z inicjatywy 
Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Nowej Rudzie. Pomysł okazał 
się bardzo nośny po obu stro-
nach granicy, akcja szybko zo-
stała podjęta przez różne orga-
nizacje w Polsce i w Czechach.

Po polskiej stronie najwięcej 
pracy w organizację pierwszych 
DNI wniosły władze miasta 
i gminy Nowa Ruda (wybrane 
po raz pierwszy demokratycz-
nie w czerwcu 1990 r.) oraz na-
stępujące organizacje społecz-
ne: Kluby Inteligencji Katolic-
kiej w Nowej Rudzie i w lądku 
Zdroju, Stowarzyszenie Komitet 
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej 
i Stowarzyszenie Solidarność 
Polsko-Czechosłowacka.

Po stronie czeskiej najwięcej 
zaangażowania w organizację 
tej wspólnej akcji międzynaro-
dowej wniosły władze miejskie 
i kościelne w Broumovie, 8-ty-
sięcznym miasteczku znajdu-
jącym się zaledwie kilkanaście 
kilometrów od Nowej Rudy 
i Radkowa. Szczególnie wielkie 
serce w przygotowanie i orga-
nizację I Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej włoży-
li ks. Dziekan Norbert Zeman 
z Broumova oraz pierwszy de-
mokratycznie wybrany starosta 
Broumova Tomaš Kočička.

Od samego początku naj-
bardziej charakterystyczną ce-
chą Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej są naturalnie 
rozwijające się kontakty miesz-
kańców pogranicza. Cieszą 
szczególnie wymiany dzieci 
i młodzieży ze szkół średnich 
i podstawowych oraz wzajem-
ne goszczenie się w domach 
prywatnych mieszkańców są-
siadujących miejscowości.

Stałym punktem imprezy 
jest również wzajemne pozna-
wanie warunków pracy i życia 
przez lekarzy, bibliotekarzy 
i nauczycieli. Najważniejszym 
akcentem niezbędnym do re-

alizowania chrześcijańskich 
idei wzajemnego bratania się 
narodów były działania, by 
granica państwowa nie stano-
wiła bariery dla współpracy lu-
dzi. Było to niezbędne, by tak 
mocno zakorzenione stosunki 
Polaków i Czechów, mogły roz-
wijać się i służyć rozwojowi obu 
krajów. Każde otwarcie nowego 
przejścia granicznego na czas 
trwania imprezy (wrzesień-paź-
dziernik) to wielkie święto, któ-
re dawało ludziom nadzieję, że 
w przyszłości granice być może 
zostaną otwarte i znikną prze-
szkody.

Polsko-Czeskie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej to inicjatywa 
społeczno-kulturalno-ducho-
wa, która swoim zasięgiem, 
w początkowym zamyśle or-
ganizatorów miała objąć teren 
Ziemi Kłodzkiej, nazywanej też 
„ziemią trzech kultur”. Wzoro-
wana była na Tygodniach Kultu-
ry Chrześcijańskiej organizowa-
nych tu w latach 1982-89 i miała 
być przeniesieniem tradycji na 
współpracę międzynarodową 
w zupełnie nowej epoce.

Celem organizatorów było 
przybliżenie kultury obydwu 
narodów, rozwój i zacieśnianie 
kontaktów społeczności przy-
granicznych, odbudowanie po-
wiązań historycznych, poznanie 
problemów, z jakimi borykały 
się odradzające się po syste-
mie totalitarnym narody oraz 
samorządy gminne.DNI miały 
też przyczyniać się do rozwoju 
kultury, czerpiąc swe inspiracje 
z religii chrześcijańskiej.

W ciągu pięciu pierwszych 
lat (1990-94) odbyło się w ra-
mach kolejnych DNI blisko 350 
wydarzeń kulturalnych, sporto-
wych, religijnych, towarzyskich, 
naukowych. Impreza rozwijała 
się oddolnie i naturalnie rozra-
stała.

Pierwsze Polsko-Czeskie Dni 
Kultury Chrześcijańskiej w 1990 
roku odbywały się w 12 miej-
scach, głównie w Nowej Rudzie, 
Radkowie, Kłodzku, Kudowie, 

lądku Zdroju (gdzie zorgani-
zowano 43 imprezy). W 1993 
roku DNI odbywały się już w 21 
miejscach, a ilość imprez wzro-
sła do 93. O ile w pierwszych 
DNIACH dominowały wykłady 
(na 43 imprezy – blisko poło-
wa), koncerty i wystawy, to lata 
następne zaowocowały w nowe 
różnorodne formy: konferencje 
i spotkania ekologiczne, festyny 
dla dorosłych i młodzieży, ple-
nery artystyczne, biegi uliczne, 
seminaria gospodarcze, prze-
glądy filmów, spotkania dzieci 
i młodzieży, spotkania różnych 
grup zawodowych (biblioteka-
rze, lekarze, dziennikarze lokal-
ni), badania socjologiczne.

Podpisano także kilkanaście 
układów o partnerstwie pol-
skich i czeskich miast. Wielką 
popularnością cieszyły się kon-
certy charytatywne „Dar Serca”, 
w których brało udział kilkaset 
osób. Świetnie rozwijał się zwią-
zany z DNIAMI Międzynarodo-
wy Wyścig Kolarski Młodzików. 
W kolejnych latach (1991-94) 
przez spontaniczny „nacisk 
społeczny” udało się otworzyć 
na stałe 3 przejścia graniczne: 
Tłumaczów – Otovice, Golińsk 
– Starostin (drogowe) i Miero-
szów – Meziměsti (kolejowe).

Polsko-Czeskie Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej od po-
czątku były i są organizowane 
przez społeczny komitet zło-
żony z przedstawicieli polskich 
i czeskich samorządów oraz 
społeczników. Organizatorzy 
(wszyscy pracują na zasadach 
honorowych) uzyskują pomoc 
(zwłaszcza przy samym prze-
prowadzaniu imprez) ze strony 
domów kultury, pracowników 
administracji samorządowej 
i kościołów.

Początkowa idea organizo-
wania DNI na Ziemi Kłodzkiej 
uległa modyfikacji. Dzisiaj, po 
22 latach, jest to największe pol-
sko-czeskie wydarzenie społecz-
no-kulturalne. DNI odbywają się 
w kilku powiatach przygranicz-
nych wzdłuż granicy polsko-

czeskiej na odcinku ponad 300 
km (od Złotego Stoku aż do 
Kamiennej Góry). Najbardziej 
zaangażowane w organizację 
są osoby z Komitetu Organiza-
cyjnego w powiatach przygra-
nicznych: (Kłodzki, Ząbkowicki, 
Wałbrzyski, Dzierżoniowski, 
Świdnicki).

Komitet Organizacyjny 
spotyka się kilka razy w roku 
(raz w Polsce, raz w Czechach). 
W miarę rozwoju tej akcji współ-
praca polsko-czeska w ramach 
DNI wywarła też duży wpływ 
na działalność władz państwo-
wych. Organizatorzy zapisali 
swoją kartę w historii tych sto-
sunków, wywierając presję na 
sprawy otwarcia przejść granicz-
nych, domagając się spotkań 
ministrów oraz ważnych dla 
współpracy wzajemnej ustaw 
i rozporządzeń, które usprawniły 
współpracę społeczności przy-
granicznych. W latach 1990-94 
organizowane były spotkania, 
w czasie których podpisywa-
no petycje do władz w Polsce 
i w Czechach, w sprawie otwar-
cia przejść granicznych.

Polsko-Czeskie Dni mają nie 
tylko swój wymiar lokalny, ale 
także i państwowy. Ich podsta-
wowym celem jest przecież bu-
dowanie współpracy międzyna-
rodowej.

Nastąpił, jak to pięknie 
określił dr W. Rybczyński – były 
Konsul RP w Pradze, „powrót 
do wspólnoty chrześcijaństwa 
i szeroko rozumianej kultury, 
stworzono wspólny region ży-
cia, pracy i radości”.

DNI stały się wkładem w bu-
dowanie Europy Ojczyzn, Euro-
py świadomości narodowej we 
współpracy regionalnej i natu-
ralnego sąsiedztwa na pograni-
czu. DNI nie poszły w sakraliza-
cję, jak się wielu obawiało, for-
muła chrześcijańska nadawała 
im wymiar uniwersalny. Już po 
kilku latach stały się tematem 
pracy naukowej pt. „Polsko-Cze-
skie Dni Kultury Chrześcijańskiej 
jako pomysł na Mitteleuropę”.
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W 1999 roku po zakończe-
niu 10 jubileuszowych DNI Mu-
zeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodz-
ku przygotowało dużą wysta-
wę objazdową dokumentującą 
dorobek 10-lecia tego najwięk-
szego polsko-czeskiego wyda-
rzenia społeczno-kulturalnego. 
16 tablic o wymiarach 2 m x 1,5 
m oraz 3 grube kroniki doku-
mentowały niezwykły dorobek 
organizatorów na pograniczu. 
W latach 2000-2004 wystawa 
była pokazywana m.in. w Ka-
towicach, Czeskim Cieszynie, 
Ostrawie, Pradze, Hradec Kralo-

ve, Wrocławiu, Bielawie, a także 
w kilku przygranicznych mia-
stach na terenie Euroregionu 
Glacensis. Rozwinęły się także 
konkursy. Istotnym punktem 
programu są również spotkania 
w szkołach w ramach Studium 
Wiedzy o Polsce i Czechach.

W ramach tych wykładów 
w szkołach średnich prezento-
wane były często mało znane 
aspekty najnowszej historii 
Polski oraz sąsiedztwa polsko-
czeskiego.

Szczególny akcent organi-
zatorzy kładą od wielu lat na 

propagowanie wśród młodzie-
ży postaw służebnych wobec 
drugiego człowieka i otwar-
tości na współpracę z naszym 
sąsiadem.

W 2009 roku Pracowni-
cy Muzeum Ziemi Kłodzkiej 
w Kłodzku przygotowali nową 
wystawę oraz opracowali 
obecnie aż sześć tomów kro-
nik, które dokumentują boga-
ty dorobek 22 lat organizacji 
Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej.

W ciągu tego okresu im-
preza ta stała się największym 

polsko-czeskim wydarzeniem 
społeczno-kulturalnym.

W latach 1990-2008 zor-
ganizowano ponad 1100 róż-
norodnych wydarzeń, między 
innymi: 500 różnego rodzaju 
spotkań, 350 koncertów, 110 
wystaw, 80 konferencji i sym-
pozjów, 60 konkursów dla dzie-
ci i młodzieży. Jubileuszowe 
XX Polsko-Czeskie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej odbyły się pod 
patronatem honorowym Bog-
dana Zdrojewskiego, Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.

Julian Golak

pOlSkO-ČeSké Dny kŘeSťanSké kultury 
„ZůStaňme rODInOu”
jakO pŘíklaD SpOlupráce v nOvé evrOpě 

Polsko-české Dny Křesťan-
ské Kultury se poprvé konaly 
v září roku 1990 z iniciativy 
Klubu Katolické Inteligence 
v Nové Rudě. Tento nápad nabyl 
věhlasu po obou stranách hra-
nice a akce byla rychle přijata 
různými organizacemi v Polsku 
i v Čechách.

Na polské straně se na or-
ganizaci prvních Dnů nejvíce 
podílelo vedení města i obce 
Nová Ruda (poprvé demokra-
ticky zvolené v červenci roku 
1990), ale také následující orga-
nizace: Klub Katolické Inteligen-
ce v Nové Rudě a v lądku Zdroji, 
Sdružení Občanský výbor Klad-
ské Země a Sdružení Polsko-če-
sko-slovenská solidarita.

Na české straně se do orga-
nizace této společné akce ne-
jvíce angažovalo vedení města 
a kostela v Broumově, osmiti-
sícovém městečku nacházejícím 
se pouze několik kilometrů od 
Nové Rudy a Radkova. Největší 
podíl na přípravě a organizaci 
prvních Polsko-českých Dnů 
Křesťanské Kultury měli přiroze-
ně se rozvíjející kontakty obyva-
tel pohraničí.

Nejvíce nás těší výměny dětí 
a mládeže ze středních a základ-
ních škol, ale také pohostin-
nost, se kterou jsou přijímány 
návštěvy v domovech obyva-
tel sousedících měst. Stálým 

bodem programu této akce je 
také vzájemné seznamování se 
s pracovními podmínkami léka-
řů, knihovníků a učitelů. Největší 
důraz nezbytný pro realizaci 
křesťanských idejí vzájemného 
přátelení se národů je kladen na 
aktivity, které by vedly k tomu, 
aby státní hranice netvořila ba-
riéru pro spolupráci lidí. Což je 
nezbytné, aby se tak hluboce 
zakořeněné

vztahy Poláků a Čechů, 
mohli rozvíjet a sloužit rozvoji 
obou zemí. Každé otevření no-
vého hraničního přechodu po 
dobu trvání akce (září- říjen) 
znamenalo svátek, který dával 
lidem naději, že v budoucnu 
možná hranice zůstanou ote-
vřeny a překážky zmizí.

Polsko-české Dny Křesťan-
ské Kultury je společensko-kul-
turně-duchovní iniciativa, která 
svým rozsahem, podle počáte-
ční myšlenky organizátorů, 
měla zahrnout oblast Kladska, 
nazývanou také „země tří kul-
tur”.

Svůj vzor měla v týdnech 
Křesťanské Kultury organizova-
ných v letech 1982-89 a měla 
být přenesením tradice na me-
zinárodní spolupráci v úplně 
nové době. Cílem organizáto-
rů bylo přiblížení kultur obou 
národů, rozvoj a zužování kon-
taktů příhraničních společností, 

rekonstrukce historických vzta-
hů, seznámení se s problémy, 
se kterými se potýkali po tota-
litárním systému znovuzrozené 
národy a také samosprávy obcí.

DNY se také měly podílet na 
rozvoji kultury, k čemuž inspira-
ci čerpaly v křesťanském nábo-
ženství.

V průběhu prvních pěti let 
(1990-94) se v rámci dalších 
DNŮ konalo téměř 350 kultur-
ních, sportovních, nábožen-
ských, společenských a vědec-
kých akcí. Slavnost se rozvíjela 
zcela od nuly a přirozeně se 
rozrůstala.

První Polsko-české Dny Kře-
sťanské Kultury v roce 1990 se 
konaly ve 12 místech, zejména 
v Nové Rudě, Radkově, Kladsku, 
Kudově, lądku Zdroji (kde bylo 
zorganizováno 43 akcí). V roce 
1993 se DNY konaly již ve 21 
místech, a počet akcí vzrostl 
na 93. V prvních DNECH domi-
novaly přednášky (na 43 ak-
cích- skoro polovině), koncerty 
a výstavy, v pozdějších letech se 
objevily nové formy: konferen-
ce a ekologická setkání, festivaly 
pro dospělé i mládež, umělecké 
dílny, pouliční závody, hospo-
dářské semináře, přehlídky fil-
mů, setkání dětí a mládeže, set-
kání různých skupin mládeže, 
(knihovníci, doktoři, místní žur-
nalisté), sociologické průzkumy. 

Bylo také podepsáno několik 
dohod o partnerství polských 
a českých měst. Velmi oblíbené 
byly také charitativní koncerty 
„Dar Srdce”, kterých se účastnilo 
několik set lidí. Skvěle se dařilo 
i se DNY spojenému Mezinárod-
nímu Cyklistickému závodu do-
rostenců. Během následujících 
let (1991-1994) se spontánním 
„společenským tlakem” poda-
řilo docílit trvalého otevření tří 
hraničních přechodů: Tłuma-
czów-Otovice, Golińsk-Starostin 
(silniční) i Mieroszów-Meziměstí 
(kolejový). Polsko-české Dny 
Křesťanské Kultury již od po-
čátku byly a jsou organizovány 
občanským výborem skláda-
jícím se z představitelů polských 
a českých samospráv, a také 
společníků. Organizátoři (všich-
ni pracují v rámci zásad čestno-
sti) získávají pomoc (zvláště při 
samotném pořádání akcí) od 
kulturních zařízení, pracovníků 
samosprávní administrativy 
a kostela.

Počáteční myšlenka organi-
zování DNÍ v Kladsku podlehla 
modifikaci. Dnes po 20 letech, 
je to největší polsko-česká spo-
lečenská a kulturní událost. 
DNY se konají v několika příhra-
ničních okresech podél polsko-
české hranice na intervalu více 
než 300km (od Zlatého Stoku 
až po Kamennou Horu). Nejvíce 
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se při organizaci angažují osoby 
z Organizačního výboru v příh-
raničních okresech; (Kłodzki, 
Ząbkowicki, Wałbrzyski,Dzier-
żoniowski). Organizační výbor 
zasedá několikrát ročně (jednou 
v Polsku, podruhé v Čechách). 
V průběhu trvání rozvoje této 
akce měla polsko-česká spo-
lupráce v rámci DNÍ velký vliv 
na činnost státních orgánů. Or-
ganizátoři se zapsali do dějin 
těchto vztahů tím, že působili 
za účelem otevření hraničních 
přechodů, vyžadovali jednání 
s ministry a vyřízení zákonů 
a nařízení, které vylepšili spo-
lupráci příhraničních komunit. 
V letech 1990-1994 byla orga-
nizována setkání, během nichž 
se podepisovaly petice, určené 
příslušným orgánům v Polsku 
a v Čechách, za otevření hrani-
čních přechodů.

Polsko-České Dny nemají 
pouze lokální, ale také celostát-
ní význam. Jejich hlavním cílem 
je přece budování mezinárodní 
spolupráce.

Nastal, jak to překrásně na-
zval dr W. Rybczyński – bývalý 
konzul Polské republiky v Praze, 
„návrat ke křesťanskému spole-
čenství a kultuře v jejím širším 
významu, vznikl společný re-
gion života, práce a radosti”.

DNY se staly příspěvkem 
k budování Evropy Domovů, 
Evropy s národním povědomím 
o regionální spolupráci a přiro-
zeném sousedství v pohraničí. 
Dny nebyly ovlivněny sakrali-
zací, jak se většina obávala, kře-
sťanské vzorce jim dodaly uni-
verzální rozměr. Již po několika 
letech se staly tématem vědec-
ké práce s názvem „Polsko-če-
ské Dny Křesťanské Kultury jako 
idea Mittel-evropy”.

V roce 1999 po ukončení 
10 výročí Dnů Muzea Kladské 
Země v Kladsku byla připrave-
na velká putovní výstava, která 

dokumentuje úspěchy desetile-
tého působení této největší pol-
sko-české společenské a kultur-
ní akce. 16 tabulí o rozměrech 
2 m x 1,5 m současně se třemi 
tlustými kronikami dokumen-
tovaly neobvyklé úspěchy or-
ganizátorů v pohraničí. V letech 
2000-2004 byla výstava prezen-
tována mimo jiné v Katovicích, 
Českém Těšíně, Ostravě, Praze, 
Hradci Králové, Vratislavi, Běla-
vě, ale také v několika pohrani-
čních městech v oblasti Euro-
regionu Glacensis. Rozvíjejí se 
také soutěže. Důležitým bodem 
programu jsou také setkání na 
školách v rámci Studia Polských 
a Českých reálií.

V rámci těchto přednášek 
na středních školách byly ča-
sto představovány málo znané 
aspekty nejnovější polské hi-
storie a polsko-českých soused-
ských vztahů.

Hlavní důraz organizátoři 
již řadu let kladou na propagaci 
mezi mládeží respektu k dru-
hému člověku a otevřenosti ke 
spolupráci s našimi sousedy. 
Pracovníci Muzea Kladské Země 
v Kladsku do dnešního dne vy-
tvořili už šest dílů kroniky, které 
dokumentují skvělé výsledky 
práce dvaceti let organizace 
PolskoČeských

Dnů Křesťanské Kultury. 
Během této doby se akce sta-
la největší polsko-českou kul-
turně-společenskou událostí. 
V letech 1990-2008 bylo zor-
ganizováno více než 1100 akcí 
různého druhu, mezi jinými: 
500 setkaní různého druhu, 350 
koncertů, 110 výstav, 80 konfe-
rencí a sympozií, 60 soutěží pro 
děti a mládež. Jubilejní dvacáté 
Polsko-České Dny Křesťanské 
Kultury se budou konat pod 
čestným patronátem Bogdana 
Zdrojewskiego - Ministra Kultu-
ry a Národního Dědictví.

komitet Organizacyjny polsko-czeskich Dni kultury chrześcijańskiej
57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 4, www.dnikultury.eu

Organizační výbor polsko-Českých Dnů křesťanské kultury
57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 4, www.dnikultury.eu

r e g u l a m I n
konkursu wiedzy o polsce i czechach

temat konkursu :
charakterystyka geograficzna Sudetów Środkowych 

i wschodnich na obszarze czech i Śląska

I. Organizator :
1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl.
2. Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.
II . Założenia i cele :
1. Przybliżenie dziedzictwa kulturowego, pogłębienie wiedzy historycznej, geograficznej obu 

krajów.
2. Nawiązanie bezpośrednich kontaktów między młodzieżą i współpracy pomiędzy szkołami 

w rejonie przygranicznym.
III . uczestnictwo :
1. Uczniowie szkół średnich .
Maksymalna ilość uczestników z jednej szkoły nie może przekraczać 3 osób.
Iv . Zakres problematyki :
1. Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna.
2. Wody powierzchniowe, zbiorniki retencyjne.
3. Źródła mineralne, uzdrowiska.
4. Świat roślinny i zwierzęcy, ochrona przyrody.
5. Szlaki turystyczne (piesze).
v . forma konkursu. 
1. Eliminacje - test pisemny składający się z 60 pytań zamkniętych. Na jego rozwiązanie 

uczestnicy mają 45 minut. W wyniku testu eliminacyjnego zostanie wyłonionych 10 
finalistów z Polski i 3 finalistów z Czech . 

 W przypadku uzyskania przez uczniów jednakowej ilości punktów przeprowadzona 
będzie dogrywka w formie pisemnej. 

2. Finał – test pisemny składający się z 30 pytań otwartych i zamkniętych.
O ostatecznej kolejności finalistów decyduje suma punktów z obu testów. /Punkty zdobyte 
w dogrywce nie są wliczane do punktacji końcowej./
vI . Ocena :
Oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
vII . nagrody.
 Wszyscy finaliści otrzymują nagrody rzeczowe, szkoła, z której pochodzi zwycięzca 

otrzyma puchar.
 vIII . terminarz.
1. Zgłoszenie uczestników do dnia 01.10.2012 r. na adres : 
biblioteka publiczna miasta i gminy 
rynek 56, 57-200 Ząbkowice Śl. 
tel/fax 74 815-15-35, e-mail : bpmg_zabk@wp.pl
Osoba odpowiedzialna : teresa adamczyk
2. Eliminacje wstępne i finał odbędą się 9.10.2012 r. o godz. 9.00 w Gimnazjum nr 1 
w Ząbkowicach Śl. ul. Powstańców Warszawy 8b
literatura :
1. Słownik Geografii turystycznej Sudetów (tomy VIII-XXI)
2. Koszarski W., Ranowicz B. Sudety Środkowe, Sport i Turystyka W-wa 1982
3. Martynowski Z., Mazurski R.K. Sudety- Ziemia Kłodzka i Góry Opawskie, Sport 

i Turystyka, W-wa 1988
4. Sarosiek J., Sembrat K.,Wiktor A. Przyroda polska – Sudety, Wiedza Powszechna
5. Mazurski K.R. Geografia turystyczna Sudetów, Oficyna Wydawnicza Sudety, Wrocław 2003
6. Przewodnik Pascala – Sudety
7. Furmankiewicz R. , Mastalska-Cetera B. Problemy wdrażania sieci Natura 2000 na obszarze 

Sudetów, Jelenia Góra 2008
8. Przewodnik Pascala – Sudety czeskie
9. Mapy turystyczne poszczególnych pasm górskich
10. Czasopisma turystyczne (Sudety, Na szlaku, Turysta dolnośląski)
11. Internet

Teatr lalek we Wrocławiu na czas euro 2012 będzie „czeskim Domem”
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DuSZnIckIe paSZpOrty w Schengen
 

reInerZer reISepäSSe In Schengen
 

DušnIcké paSy v Schengen
 

Nie minął jeszcze rok od 
otwarcia wystawy „Paszporty 
krajów Unii Europejskiej” w 
Dusznikach-Zdroju, a można 
już ją było oglądać we Wro-
cławiu (Muzeum Militariów), 
Warszawie (Muzeum Niepod-
ległości), Czeladzi (Muzeum 
Saturn) i Kłodzku (Muzeum 
Ziemi Kłodzkiej). Od 10 maja 
2012 r. przez miesiąc wystawa 
jest prezentowana w Muzeum 
Europy w Schengen. Placówka 
z racji rozsławienia miejsco-
wości, budzi zainteresowanie 
turystów z całego świata. 

W uroczystym wernisażu 
naszej wystawy wziął udział 
m.in. Bartosz Jazłowiecki – 
Ambasador Rzeczypospoli-
tej Polskiej w luksemburgu, 

Robert Goebbels – Minister 
Spraw Zagranicznych luk-
semburga w latach 80. XX w. 
(który ze strony tego państwa 
podpisywał sławny traktat w 
Schengen), Roger Weber – Bur-
mistrz Schengen, Bartłomiej 
Ostrowski – Dyrektor Wydziału 
Współpracy z Zagranicą Urzę-
du Marszałkowskiego oraz 
Jan Bałchan – autor wystawy, 
reprezentant Muzeum Papier-
nictwa. 

Wystawa „Paszporty krajów 
Unii Europejskiej” składa się 
z kilku części. Pierwszą z nich 
są historyczne dokumenty po-
dróży przekazane do zbiorów 
Muzeum Papiernictwa przed 
dwoma laty przez Andrzeja 
Mazura. Drugą część stanowią 

współczesne wzory paszpor-
tów wszystkich krajów Unii Eu-
ropejskiej udostępnione przez 
Komendę Główną Straży Gra-
nicznej w Warszawie i mundu-
ry polskich strażników wypo-
życzone przez Sudecki Oddział 
Straży Granicznej w Kłodzku. 
Uzupełnieniem ekspozycji są 

informacje na temat współ-
czesnych technik wytwarzania 
paszportów zaprezentowane 
przez Polską Wytwórnię Papie-
rów Wartościowych S.A. – pro-
ducenta dokumentów podró-
ży dla kilku krajów.

Maciej Szymczyk
Dyrektor Muzeum Papiernictwa

Vom 10. Mai bis 10. Juni 
kann man im Europa Museum 
in Schengen die Ausstellung 
„Reisepässe der Europäischen 
Union“ bewundern. Diese lu-
xemburger Stadt wird im Al-
lgemeinen mit dem Ende der 
Ära von Reisepässen in Verbin-
dung gebracht, dadurch ge-
winnt die Präsentation unserer 
Ausstellung genau an diesem 
Ort eine besondere Bedeu-
tung.

An der feierlichen Eröf-
fnungszeremonie, die am 
10. Mai stattgefunden hat, 
nahmen teil u. a.: Bartosz Ja-
złowiecki – Bottschafter der 

Republik Polen in luxemburg, 
Robert Goebbels – Staatsse-
kretär für Außenbeziehungen 
von luxemburg in den 80er 
Jahren des 20. Jahrhunderts 
(er unterzeichnete seitens von 
luxemburg das Schengener 
Abkommen), Roger Weber - 
Bürgermeister von Schengen, 
Prof. Marek Safjan - Richter 
am Europäischen Gerichtshof, 
Bartłomiej Ostrowski - Direktor 
der Abteilung des Marschal-
lamtes für Auslandsbeziehun-
gen, Martina Kneip - leiterin 
des Museums in Schengen 
und Jan Bałchan - Autor der 
Ausstellung, Vertreter des Pa-

piermuseums. 
Die Ausstellung „Reisepäs-

se der Europäischen Union“ be-
steht aus mehreren Teilen. Den 
ersten Teil bilden historische 
Reisedokumente, die an das 
Papiermuseum vor zwei Jah-
ren von Andrzej Mazur, Sam-
mler aus Breslau, übergeben 
wurden. Der zweite Teil ver-
sammelt die zeitgenössischen 
Muster der Reisepässe aus al-
len ländern der Europäischen 
Union, zur Verfügung gestellt 
von der Hauptkommandan-
tur des Grenzschutzes in War-
schau (Komenda Główna Stra-
ży Granicznej, Warszawa), und 

Uniformen von polnischen 
Grenzschützern - ausgeliehen 
von der Abteilung ‘Sudeten’ 
des Grenzschutzes (Sudecki 
Oddział Straży Granicznej im. 
Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko). Eine 
wertvolle Ergänzung der Aus-
stellung stellen die Informa-
tionen über moderne Herstel-
lungstechniken dar, die vom 
polnischen Wertpapierherstel-
ler, Firma Polska Wytwórnia 
Papierów Wartościowych S.A., 
dem Hersteller von Reisedo-
kumenten für mehrere länder, 
präsentiert werden.

Maciej Szymczyk
Direktor des Papiermuseums

Od 10. května do 10. června 
v Evropském muzeu v Schen-
genu si lze prohlížet výstavu 
„Pasy států Evropské unie“. 
Tato lucemburská obec se vše-
obecně spojuje se sklonkem 
éry pasů, a proto prezentace 
naší výstavy má právě tam mi-
mořádnou odezvu.

Slavnostní vernisáže, která 
se uskutečnila 10. května, se 
zúčastnili mj.: Bartosz Jazło-
wiecki – velvyslanec Polské 

republiky v lucembursku, 
Robert Goebbels – ministr za-
hraničních věcí lucemburska 
v osmdesátých letech 20. sto-
letí (který podepisoval za tuto 
zemi Schengenskou úmluvu), 
Roger Weber – starosta Schen-
genu, prof. Marek Safjan – so-
udce Evropského soudního 
dvora, Bartłomiej Ostrowski – 
ředitel odboru pro spolupráci 
se zahraničím Maršálkovského 
úřadu, Martina Kneip – ředi-

telka schengenského muzea 
a Jan Bałchan – autor výstavy, 
zástupce Muzea papírenství. 

Výstava „Pasy států Evrop-
ské unie“ se skládá z několika 
částí. První z nich tvoří historic-
ké cestovní doklady, které pře-
dal před dvěma lety do sbírek 
Muzea papírenství sběratel 
Andrzej Mazur. Druhou částí 
jsou současné vzory pasů ze 
všech států Evropské unie, kte-
ré poskytlo Hlavní velitelství 

Pohraniční stráže ve Varšavě, 
a uniformy polských strážníků 
zapůjčené od Sudetského od-
dílu Pohraniční stráže z Klodz-
ka. Cenným doplněním expo-
zice jsou informace ohledně 
současných způsobů výroby 
pasů, které představila Polská 
tiskárna cenin S.A. – výrobce 
cestovních dokladů pro něko-
lik států.

Maciej Szymczyk
Ředitel Muzea papírenství



22  Ziemia Kłodzka nr 215

Mieczysław Dučin-Piotrowski

SOlIDarnOŚĆ pOlSkO-cZeSkO-SłOwacka
 

W 2012 roku obchodzili-
śmy 32 rocznicę powstania 
Solidarności Polsko-Cze-
chosłowackiej. Utworzona 
na początku lat 80-tych XX 
wieku, stanowiła wyjątkowy 
przykład międzynarodowej 
współpracy opozycji demo-
kratycznej w krajach bloku 
sowieckiego. W tamtych cza-
sach nie byliśmy w stanie 
uzmysłowić sobie fenomenu 
organizacji, którą tworzyli-
śmy. Spotykając się w górach 
z czeskimi i słowackimi przy-
jaciółmi żartowaliśmy, że na 
nowo definiujemy zdezawu-
owane hasło „proletariusze 
wszystkich krajów łączcie się”, 
ale na pewno nie mieliśmy 
poczucia, że uczestniczymy 
w czymś wyjątkowym. Dla 
nas najważniejsze były bieżą-
ce zadania. Kompletowanie 
wydawnictw do przerzutu, 
wyjazd w góry, organizacja 
spotkań na granicy oraz akcji 
kurierskich, pomoc dla osób 
represjonowanych w drugim 
kraju czy też wzajemne upo-
wszechnianie wiedzy o nie-
zależnych inicjatywach. Te 
z pozoru prozaiczne działania 
były naszą największą siłą. 
Nie poszukiwaliśmy sztucz-
nej ideologii dla uzasadnienia 

naszej aktywności. Ona wy-
nikała z potrzeby współpracy 
ze środowiskami o podob-
nych poglądach, z sympatii 
dla sąsiedniego kraju czy też 
z satysfakcji, jaką wolni ludzie 
odczuwają w czasie górskich 
wędrówek. Wędrówek po 
Drodze Przyjaźni, która miast 
łączyć, dzieliła nas kordonem 
wojsk ochrony pogranicza. 

I jeszcze jeden powód, 
którego w tamtych latach 
nie musieliśmy artykułować 
– sierpień 1968 roku i zaan-
gażowanie polskiego wojska 
w zdławieniu Praskiej Wiosny. 

Dla mnie i dla wielu moich 
kolegów z polsko-czechosło-
wackiego pogranicza było 
to pierwsze poważne prze-
życie, trwałe doświadczenie 
z pierwszego kontaktu z real-
ną polityką i brutalną siłą nie-
ludzkiego systemu. 

Dekadę później ludzie 
o opozycyjnych poglądach 
sformowali pierwsze ugrupo-
wania w naszych państwach. 
Już w pierwszych latach 
działania ludzie ci dostrzegli 
konieczność dialogu z zagra-
nicznymi partnerami czasów 
komunistycznej beznadziei. 
Solidarność Polsko-Czecho-
słowacka stała się naturalną 
kontynuatorką tradycji pierw-
szych karkonoskich spotkań 
przedstawicieli KSS KOR 
i KARTY ’77 z wiosny i jesieni 
1978 roku. Kolejnym impul-
sem dla naszego powstania 
i dalszej działalności było 
„Posłanie delegatów I Zjazdu 
NSZZ do ludzi Pracy Europy 
Wschodniej”. 

Ukoronowaniem tego he-
roicznego okresu w dziejach 
Solidarności Polsko-Czecho-
słowackiej było seminarium 
“Kultura na rozdrożu – między 
totalitaryzmem a komercjali-
zmem” oraz towarzyszący mu 

Przegląd Niezależnej Kultury 
Czeskiej i Słowackiej. Obie im-
prezy zorganizowane zostały 
w pierwszych dniach listopa-
da 1989 roku we Wrocławiu. 
Dla kilku tysięcy młodych 
Czechów i Słowaków wyda-
rzenia te były pierwszą okazją 
do bezpośredniego kontaktu 
z twórcami znanymi dotąd je-
dynie z zachodnich rozgłośni 
radiowych. Z drugiej strony 
wrocławski festiwal był dla 
nich powiewem wolności czy 
jak to określił w kilka tygodni 
później Prezydent Havel – 
uwerturą Aksamitnej Rewolu-
cji w Czechosłowacji. 

Po obaleniu komuni-
zmu zastanawialiśmy się czy 
kontynuowanie działalności 
Solidarności Polsko-Czecho-
słowackiej ma jeszcze sens. 
Wszak istotą naszej aktyw-
ności była realizacja kon-
kretnych zadań, a zadanie 
nadrzędne stało się faktem 
– wywalczyliśmy wolność. 
Niestety nadzieje na realiza-
cję naszych marzeń natrafiły 
na opór polityków. Granice 
pozostawały zamknięte, gór-
skie szlaki równie mało przy-
jazne, jak w czasach reżimu. 
Organizując pierwsze spotka-
nie Havla z Wałęsą ponownie 
sięgnęliśmy do wcześniej 
wypracowanych wzorców. 
Obaj politycy spotkali się 17 
marca 1990 roku na Przełęczy 
Karkonoskiej. W odróżnieniu 
od czasów sprzed Jesieni Na-
rodów, nie musieliśmy deba-
tować w plenerze, ale w cze-
skim i polskim schronisku. 
Pół roku po tym spotkaniu ze 
smutkiem przekonaliśmy się , 
że nie przyczyniło się ono do 
poluzowania absurdalnych 
utrudnień w przekraczaniu 
granicy między naszymi kra-
jami. Dlatego jesienią 1990 
roku przeprowadziliśmy cykl 
demonstracji pod hasłem 
„Otwórzcie granice!”. Na Prze-
łęczy Okraj, Borówkowej Gó-
rze i Czantorii swój protest wy-
raziły tysiące ludzi z obu stron 
granicy. Domagaliśmy się nie 
tylko odstąpienia od utrud-
nień we wzajemnej wymianie 
i przekraczaniu granicy, ale fo
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również nowego impulsu pły-
nącego z krajów rządzonych 
przez „przyjaciół z górskich 
spotkań”. Chcieliśmy otwarcia 
przejść na szlakach turystycz-
nych. Niestety, to co dla nas 
było oczywiste, urzędnikom 
z Pragi i Warszawy zajęło po-
nad pół dekady. Uroczystość 
otwarcia tych przejść odbyła 
się 21 grudnia 1996 roku na 
Równi pod Śnieżką, w miejscu 
dla nas szczególnie symbo-
licznym – miejscu pierwszego 
spotkania przedstawicieli KSS 
KOR oraz KARTY ’77 wiosną 
1978 roku. 

Obecnie te trójstron-
ne kontakty są realizowane 
w ramach współpracy samo-
rządów, w strukturach euro-
regionów, a władze naszych 
państw deklarują już strate-
giczne partnerstwo. Dlate-
go nie aspirujemy do miana 
pierwszoplanowego podmio-
tu polsko-czesko-słowackich 
relacji. Pielęgnujemy trady-

cyjne imprezy realizowane 
w Cieszynie, Wrocławiu i na 
Ziemi Kłodzkiej, ale jednocze-
śnie bacznie obserwujemy czy 
deklaracje stołecznych polity-
ków znajdują przełożenie na 
warunki współpracy przygra-
nicznej. Czy w ślad za tymi 
deklaracjami realizowane są 
ważne przedsięwzięcia infra-
strukturalne ułatwiające życie 
i kontakty przygranicznych 
społeczności? Dotychczaso-
we dokonania dają nam pełne 
prawo do recenzowania pro-
jektów i wskazywania miejsc 
szczególnie uciążliwych za-
niedbań. Dlatego uważnie 
wsłuchujemy się w uwagi 
tych, dla których pogranicze 
nie jest tylko miejscem na 
mapie, ale miejscem codzien-
nego życia, radości i trosk. 
Naszym szczęściem jest to, że 
było i jest nam dane wspólnie 
przemierzać SZlAK DO WOl-
NOŚCI. 
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Mieczysław Dučin Piotrowski

pOlSkO-ČeSkO-SlOvenSké SOlIDarIty
 

V roce 2010 slavíme 30 výročí 
Polsko-Československé Solidari-
ty. Vytvořena na počátku 80. let 
dvacátého století, představova-
la unikátní příklad mezinárodní 
spolupráce demokratické opo-
zice v zemích sovětského bloku. 
V té době jsme si nebyli vědomi 
toho, jakým fenoménem je or-
ganizace, kterou jsme vytvořili. 
Při setkáních na horách s če-
skými a slovenskými přáteli jsme 
žertovali, že zcela nově definu-

jeme heslo, které už ztratilo na 
významu, proletáři všech zemí 
spojte se, ale rozhodně jsme 
neměli pocit, že se podílíme na 
něčem výjimečném. Pro nás 
byly nejdůležitější rozpraco-
vané úkoly. Kompletování pu-
blikací pro převod, vyjížďky na 
hory, organizování setkání na 
hranicích a kurýrní akce, pomoc 
utlačovaným lidem v jiné zemi 
nebo vzájemné šíření informací 
o nezávislých iniciativách. Tyto 

zdánlivě všední akce byly naší 
největší sílou. Nesnažili jsme se 
najít nějakou vykonstruovanou 
ideologii k ospravedlnění naší 
činnosti. Ta vynikala z potřeby 
spolupráce s podobně smýšle-
jícím prostředím, s pochope-
ním pro sousední země nebo 
také z uspokojení, jaké cítí svo-
bodní lidé během procházek 
na horách. Procházek po Cestě 
Přátelství, která místo, aby nás 
spojovala, oddělovala nás záta-

rasy pohraniční stráže. A další 
důvod, který jsme tehdy nemu-
seli vyslovovat – srpen 1968 a 
účast polských vojsk v potlače-
ní Pražského jara. Pro mě a pro 
mnoho mých kolegů v polsko-
československém pohraničí to 
byla první vážná událost, trvalá 
vzpomínka na první kontakt s 
reálnou politikou a hrubou sílou 
nelidského systému. O deset let 
později, začali lidé s opozičním 
smýšlením formovat první sku-
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piny v našich zemích. Již během 
prvních let jejich činnosti, tito 
lidépoznali, že je nutné vést 
dialog se zahraničními partne-
ry v době komunistické bez-
naděje. Polsko-československá 
Solidarita se stala přirozeným 
následníkem tradice první ch 
Krkonošských setkání zástupců 
KSS KOR a Charty 77 na jaře a na 
podzim roku 1978. Dalším im-
pulsem pro náš vznik a pokra-
čování v činnosti bylo „ Vyslání 
delegátů prvního Sjezdu NSZZ k 
lidem práce z východní Evropy.” 
Vrcholem tohoto hrdinského 
období v historii Polsko-česko-
slovenské Solidarity byl seminář, 
„Kultura na rozcestí – Mezi tota-
litou a komercí” a také současně 
probíhající Přehled Nezávislé 
české a slovenské kultury. Obě 
akce se konaly během prvních 
dní listopadu 1989 ve Vratisla-
vi. Pro tisíce mladých Čechů a 
Slováků byly tyto události první 
příležitostí k přímému kontaktu 
s umělci, známými dosud pouze 
ze západních rozhlasových sta-
nic. Na druhou stranu pro ně byl 
vratislavský festival prvním ván-

kem volnosti nebo, jak popsal o 
několik týdnů později prezident 
Havel – předehrou Sametové 
revoluce v Československu. Po 
pádu komunismu jsme uvažo-
vali, zda pokračování Polsko-če-
skoslovenské Solidarity má ještě 
smysl. Koneckonců podstatou 
naší činnosti byla realizace kon-
krétních úkolů, a náš hlavní úkol 
se stal skutečností – vybojovali 
jsme svobodu. Bohužel naděje 
na realizaci našich snů se setka-
la s odporem politiků. Hranice 
zůstaly zavřené, horské stezky 
nebyly příjemným místem, stej-
ně jako v dobách režimu. Když 
jsme pořádali první setkání Wa-
łesy s Havlem opět jsme využili 
již osvědčených vzorců. Oba 
politici se sešli dne 17. března 
1990 v Krkonošském průsmyku. 
Na rozdíl od doby před tzv. Po-
dzimem národů, jsme nemuseli 
diskutovat pod širým nebem, 
ale v českém a polském turi-
stickém středisku. Půl roku po 
této schůzce jsme se bohužel 
přesvědčili o tom, že nepřispěla 
k uvolnění absurdních překážek 
při překračování hranic mezi 

našimi zeměmi. Proto jsme na 
podzim roku 1990 uspořádali 
sérii demonstrací pod heslem 
„Otevřete hranice!” V průsmy-
ku Okraj, na Borůvkové hoře a 
Czantorii vyjádřili protest tisíce 
lidí z obou stran hranice. Do-
žadovali jsme se nejen odsto-
upení od obtíží při vzájemné 
výměně a překračování hranic, 
ale také nového impulzu plyno-
ucího ze zemí, ve kterých vlád-
nou „přátelé horských setkání.” 
Chtěli jsme otevření přechodů 
na turistických trasách. Bohužel, 
to co pro nás bylo samozřejmé, 
úředníkům z Prahy a Varšavy 
trvalo půl desetiletí. Slavnostní 
otevření těchto přechodů se 
konalo dne 21. prosince 1996 
na Równi pod Śnieżką, v místě 
pro nás velmi symbolickém – 
místě, kde proběhlo první set-
kání KSS KOR a CHARTY 77 na 
jaře 1978. V současné době se 
tyto třístranné kontakty reali-
zují v rámci spolupráce míst-
ních samospráv, v strukturách 
euroregionů, a také vlády na-
šich zemí prohlašují, že uzavřeli 

strategické partnerství. Proto již 
našim cílem není zaujímat před-
ní postavení v Polsko-česko-slo-
venských vztazích. Pečujeme o 
tradiční akce pořádané v Těšíně, 
Vratislavi a na Kladsku, ale také 
bedlivě sledujeme, zda se výro-
ky politiků skutečně projeví na 
podmínkách příhraniční spo-
lupráce. Zda jsou po takových 
prohlášeních opravdu realizo-
vána vážná předsevzetí týka-
jící se infrastruktury, ulehčující 
život a kontakty příhraničního 
společenství. Dosavadní výsled-
ky naší práce nám dávají plné 
právo k recenzování projektů 
a upozorňování na místa, kde 
došlo k mimořádně velkému 
zanedbání. Proto věnujeme vel-
kou pozornost zejména kritice 
těch, pro které pohraničí není 
jen místem na mapě, ale místem 
každodenního života, radostí a 
starostí. Našim štěstím je to, že 
nám bylo a je umožněno spole-
čně jít CESTOU KE SVOBODĚ.

Překlad Joanna Golak 
a Katarzyna Rima Katbeh 
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Ladislav Šikut

IvanItSká pOuStevna S kOStelem panny marIe 
pOmOcné v teplIcích naD metují na kamencI

Uprostřed Teplic nad Metují 
se skrývá výjimečná památka 
– poustevna s poutním koste-
lem a rajskou zahradou. Jedná 
se o bývalou kongregaci bratrů 
poustevníků sv. Ivana, která exi-
stovala jen v 18. století a jen v 
Čechách. 

Tuto poustevnu v l. 1753 až 
1754 založil a žil v ní pravděpo-
dobně nejvzdělanější pouste-
vník v Čechách (byl doktorem 
medicíny a doktorem filosofie), 
navíc zároveň šlechtic, pocháze-
jící z Prahy a mající určitou spo-
jitost s břevnovským i broumo-
vským klášterem – Dr. Johann 

Max z Peytersbergu (teplickou 
poustevnu obýval spolu s da-
lšími 2 poustevníky; po jejich 
smrti byla kongregace zrušena 
a až do 60. let 20. století zde by-
dlívali kostelníci - kostelnice, v 
19. století zde žil ještě 1, celkem 
čtvrtý, poustevník).

Formátu zakladatelské 
osobnosti odpovídá i mimořád-
nost rokokových fresek v koste-
le svým výborným provedením  
i filosoficky bohatě vymyšlenou 
nevšední křesťanskou sym-
bolikou, do které je začleněna 
pravděpodobně i symbolika ze-
dnářská. K dalším zajímavostem 

až záhadám patří šifry a údaj-
ná tajná chodba, procházející 
hrobkou pod kostelem.

Historie tohoto objektu je 
velmi zajímavá a donedávna 
zcela neznámá, plná tajemna. 
Jedná se o vzácně dochovanou 
památku na poustevničení v Če-
chách, zejména co se týče kon-
gregace bratrů poustevníků 

sv. Ivana. Tehdy to byl zřej-
mě vzorný a největší objekt této 
kongregace.

V kostele Panny Marie Po-
mocné a v kostelích v okolí 
pořádá Mgr. ladislav Šikut, DiS 
festival Varhanní léto.

O záchranu poustevny 
usiluje občanské sdružení „Za-
chraňme teplickou poustevnu, 
o.s“, které provádí prohlídky s 
výkladem a především obnovi-
lo vědění o tomto objektu, nad 
jehož historií a uměním stále 
bádá. 
prohlídky s výkladem: 
 červen, září 
 – soboty a neděle v 10 h
 červenec a srpen 
 – denně v 10 h
 nebo i kdykoli jindy na ob-

jednání

Plener widokówek opada pod nasze stopy
Słońce obnaża marmur... Wyłania się Twoja figura
Tańcząca w porannej mrzawce
 
Połączone w akordy kropelki deszczu
Zabrzmiały orzeźwiającą muzyką parku…
Zdrój; dzieło na kryształowe serce i symfonię
Parasoli pod którymi takt bije obolała dusza …

Przez mgiełkę boskie promyki przywracają
Porządek dnia Ptaki zlecia ły się znikąd
Każdy do swojego okruszka...

Turyści rozfotografowują szyfr tęczy
- stały instrument fontanny na którym zagrywa słońce…
Kurort otwiera na oścież nutowe zeszyty

Coraz więcej nie trzeba rozumieć... W kielichach
Win w różnym stopniu nie wypitych – wibruje muzyka… 
Szukam jej na strunach
Linii horyzontu… topniejącego śniegu…
Na brzegach bystrzycy… i krawędzi naszej rozmowy 

Po poruszeniu skrzydeł… cisza
W niej odcisk instrumentu Na ukwieconej polanie
Fortepian zamknął skrzydło Oko poety pamiętliwie
Zatrzasnęło powieki; budzi się sen…

Na skrzydle Jerzego fontanna
jak w welonie białym panna...

15/V/2012

Czesław Borsowski

NA OPUSZKACH WZGÓRZ
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krZeSZów – eurOpejSka perła barOku 
eurOpejSka perła ba-

rOku – tak nazywają Krzeszów 
znawcy kultury i sztuki z całego 
świata. Jest zabytkiem klasy „0”, 
znajdującym się na liście prezy-
denckiej i będącym żelaznym 
kandydatem do umieszczenia 
na liście UNESCO. Krzeszów to 
niewielka miejscowość malow-
niczo położona nad rzeką Za-
drną niedaleko Kamiennej Góry 
na Dolnym Śląsku, w Diecezji 
legnickiej. Najważniejszą atrak-
cją Krzeszowa są monumental-
ne dzieła największych twórców 
śląskiego baroku: M. Willmanna, 
M. Englera, J.W. Neunhertza, F.M. 
Brokofa, P. Brandla, J. Schrottera. 
W skład kompleksu wchodzi ba-
zylika mniejsza Wniebowzięcia 
NMP, kościół św. Józefa, Mau-
zoleum Piastów Śląskich, klasz-
tor SS. Benedyktynek, Kalwaria 
Krzeszowska.

StOlIca matkI bOŻej ła-
Skawej – mówią o tym miej-
scu czciciele Matki Bożej z kraju 
i zagranicy. Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej jest głównym 
sanktuarium Diecezji legnic-
kiej. Obecnie Diecezja legnic-
ka, w osobie bpa legnickiego 
oraz kanclerza kurii legnickiej, 
zatroskana o piękno krzeszow-
skiego sanktuarium, realizuje ze 
środków europejskich renowa-
cje zabytków na niespotykaną 
do tej pory skalę. Największym 
skarbem krzeszowskiego sank-
tuarium jest ikona Matki Bożej 
Łaskawej. Datowana jest ona 
na pierwszą połowę XIII wieku. 
Jest to najstarszy obraz maryjny 
w Polsce. Cystersom prawdopo-
dobnie podarował go fundator 
klasztoru – książę świdnicko-ja-
worski Bolko I. 2 czerwca 1997 
roku Sługa Boży Jan -Paweł II, 
podczas wizyty w piastowskiej 

legnicy, ukoronował ikonę ko-
ronami papieskimi.

Wszystkim Pielgrzymom 
i Turystom, którzy będą na-
wiedzać Krzeszowskie Sanktu-
arium, życzymy, aby w Domu 
Łaskawej Matki w Krzeszowie 

doznali wielu łask i wspaniałe-
go spotkania z Bogiem i Matką 
Chrystusa. Życzymy również 
niezapomnianych wrażeń ob-
cowania z pięknem barokowej 
sztuki i architektury.

eurOpäISche -barOck-
perle. So wird das Kloster 
Krzeszów/ Grüssau von Kunst- 
und Denkmalexperten in der 
ganzen Welt genannt. Dieses 
Baudenkmal von höchstem 
Rang, klassifiziert als Denkmal 
der Klasse 0 auf der liste des 
Präsidenten der Republik Polen 
und als Kandidat für die liste 
des Weltkulturerbes der UNE-
SCO vorgesehen, befindet sich 
in einem kleinen, malerisch ge-
legenen Ort am Fluß Zadrna/ 
Zieder, unweit von Kamienna 
Góra / landeshut in Nieder-
schlesien in der Diözese legnica 
/ liegnitz. Als Hauptattraktion 
in Krzeszów/ Grüssau gelten 

die monumentalen Kunstwer-
ke der größten schlesischen 
Barockkünstler: M. Willmann, 
M. Engler und G.W. Neunhertz 
sowie von F.M. Brokoff, P.Brandl 
und G. Schrötter. Zur Gesam-
tanlage gehören die Basilica 
minor „Mariä Himmelfahrt„, die 
Josephskirche, das Mausoleum 
der schlesischen Piasten, das 
Kloster der Benediktinerinnen 
und der Kalvarienweg von Krze-
szów/ Grüssau.

Dieser Ort wird im In- und 
Ausland als das Zentrum der 
mildtätigen Gottesmutter bez-
eichnet. Das Sanktuarium der 
mildtätigen Gottesmutter ist 
das Hauptsanktuarium in der 

Diozöse liegnitz. Der Bischof 
der Diözese und der Kanzler der 
Kurie sichern eine weitere Sa-
nierung des Sanktuariums mit 
Mitteln der EU, um die Schön-
heit dieses einmaligen Bau-
denkmals zu bewahren.

Der wertvollste Schatz des 
Sanktuariums in Krzeszów/ 
Grüssau ist die Ikone der Gotte-
smutter aus der 1. Hälfte des 13. 
Jahrhunderts. Es ist das älteste 
Marienbild in Polen. Es wurde 
Zisterziensern wahrscheinlich 
vom Fürsten des Fürstentums 
Schweidnitz- Jauer Bolko I. 
gestiftet. Am 2. Juni 1997 auf 
Veranlassung des Heiligen Va-
ters Johannes Paul II wurde die 

Ikone während seines Besuches 
in legnica / liegnitz, einer der 
Pistensitze, mit Papstkronen ge-
krönt. 

Wir hoffen, dass alle Pilger 
und Touristen, die das Grüssau-
er Sanktuarium aufsuchen, hier 
im Hause der Gottesmutter das 
finden, was sie suchen: die Gna-
de und die Begegnung mit Gott 
und der Mutter unseres Herrn 
Jesus Christus. Wir hoffen, dass 
alle Besucher unvergessliche 
Eindrücke von der Schönheit 
dieser Perle der barocken Kunst 
und Architektur mit nach Hause 
nehmen. 

evrOpSká barOkní per-
la – tak jmenují Křešov znalci 
kultury a umění z celého světa. 
Je památkou třády „0”, nacháze-
jící se na prezidentské listině a 
je také železným kandydátem 
k umístění na listině UNESCO. 
Křešov je to neveliké městečko, 
které leží u řeky Zadrny neda-
leko Kamenné Hory na Dolním 
Slezsku, v legnické diecézy. Nej-
důležitější atrakcí Křešova jsou 
monumentální díla největších 
tvůrců slezského baroka: M. Wil-

lmanna, M. Englera, J. W. Neun-
hertza, F. M. Brokofa, P. Brandla, 
J. Schrottera. Komplet se skládá 
z menší baziliki Nanebevzetí 
NPM, kostela sv. Josefa, mau-
zolea Slezských Piastů, klášteru 
sester benedyktynek, Křešovské 
Kalorie.

hlavní měStO mIlOStI-
vé matky bOŽí – tak o tom 
místě mluví ctitelé Matky Boží 
z kraje i ze zahraničí. Svatyně 
Milostivé Matky Boží je hla-
vní svatyní -legnické Diecéze. 

Obecně legnická Diecéze, za-
stoupená legnickým biskupem 
a také kancléřem legnické kurie, 
která se stará o krásu křešovské 
svatyně, používá prostředků z 
evropské unie k restaurování 
památek doposud v tak nevída-
né škále. Největším pokladem 
křešovské svatyně je ikona Mi-
lostivé Matky Boží. Datovaná je 
na první polovinu XIII stol. Je to 
nejstarší marijní obraz v Polsku. 
Cystersům ho pravděpodobně 
daroval fundátor kláštera – švid-

nicko- javorský kníže Bolko I. 2 
června 1997 Boží Sluha Jan Pa-
vel II, při návštěvě v piastovské 
legnici, ukorunoval ikonu pa-
pežskými korunami. Všem po-
utníkům a turistům, kteří budou 
navštěvovat Křešovskou Svatyni 
přejeme, aby se jim v Domě Mi-
lostivé Matky dostalo mnoho 
milosti a nádherného setkání s 
Bohem a Kristusovou Matkou. 
Přejeme také nezapomenutelné 
zážitky ve styku s krásou barok-
ního umění a architektury.
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víte, které je hlavní město 
papírových modelů? ne? 
přece police nad metují! 

Dne 29. dubna 2012 bylo 
ve zrekonstruovaných prosto-
rách bývalé jídelny středního 
odborného zemědělského 
učiliště kousek od náměstí , 
slavnostně otevřeno ojedinělé 
a v České republice dosud ne-
existující Muzeum papírových 
modelů , které sídlí ve stejné 
budově jako muzeum Mer-
kur. Organizačně spadá pod 
Centrum kultury a vzdělávání 
Pellyho domy, zřizovatelem je 
město Police nad Metují.

Cesta k otevření muzea 
nebyla jednoduchá, nicméně 
faktem zůstává, že se na jeho 
vzniku podílela neuvěřitelná 
spousta lidí od „myšlenkových 
otců“ p. ladislava Badalce a p. 
Jaroslava Škopa, až po nadšen-
ce, kteří jezdili pomáhat s re-
konstrukcí výše zmíněných 
prostor, a vášnivé modeláře či 
sběratele, kteří do muzea za-
půjčili své mnohdy velmi vzác-
né exponáty. Na co se tedy 
můžete těšit?

Čeká vás unikátní přehlíd-
ka precizní práce výtvarníků 

i modelářů několika generací, 
která zahrnuje přes 300 pa-
pírových modelů předních au-
torů z České republiky, Polska 
i Slovenska. Jedná se o modely 
z oblasti architektury (koste-
ly, hrady, chalupy…), strojní, 
stavební, vojenské, letecké 
i kosmické techniky (bagry, 
letadla, automobily, rakety, 
lodě, ponorky, zbraně, tan-
ky…) či modely z oblasti sci-fi 
a fantasy (roboti, postavy z fil-
mů…). Muzejní sbírky zahrnují 
také mořské pobřeží s majáky 
a přístavy, chybět samozřejmě 
nesmí kolejiště s vláčky (včet-
ně modelu polického nádraží). 
Součástí muzea je i nástěnná 
prezentace o vzniku a vývoji 
papírového modelářství. Do 
budoucna zvažujeme projekci 
filmů a prezentace promíta-
ných fotografií s modelářskou 
„papíráckou“ tématikou. Kro-
mě klasických prohlídek se 
můžete zapojit i do bohatého 
interaktivního programu, kte-
rý je určen pro školy, rodiče 
s dětmi, zapálené modeláře 
i vás zvědavé návštěvníky, kteří 
si chcete vyzkoušet (nejenom) 
svoji šikovnost. 

Muzeum je otevřeno den-

ně vždy od 9 do 17 hod. Po 
předchozí domluvě je možná 
návštěva i mimo uvedenou 
otevírací dobu. Aktuální in-
formace naleznete na našich 
webových stránkách: www.
MPMPM.cz, v případě jakých-
koli dotazů jsme vám plně k 
dispozici na emailové adre-
se: info@MPMPM.cz nebo tel. 
čísle: 723 465 971.

Na závěr svého článku 

bych ráda citovala p. Josefa 
Kropáčka, produkčního České 
televize a velkého sběratele 
modelů: „Ve známém světě 
neexistuje žádné takovéto 
muzeum. Jde o první vlašto-
vku a proto, ať muzeum pa-
pírových modelů bude jak-
koliv uspořádané, už navždy 
bude první na světě…“

Budeme se těšit na Vaši 
návštěvu. 

ZIelOna kapIcZka  
w tIchacZkOwym leSIe (Suchy Dul)

Historia tego miejsca rozpo-
czyna się 10 sierpnia 1892 roku. 
Czternastoletnia dziewczynka 
Kristina Ringlova z Suchego 
Dolu, zobaczyła stojącą na le-
śnej ścieżce wysoką, szczupłą 
osobę. Spowita była czarny-
mi szatami, spływającymi aż 
do ziemi. Twarz miała bladą, 
a niebieskie oczy, pełne czuło-
ści spoglądały na dziewczynę. 
Miała rozpuszczone gęste kasz-
tanowe włosy i cała wyglądała 
jakby płynęła tuż nad ziemią. 
Wtedy głośno powiedziała trzy 
razy: „Szczęść Boże“. Dziewczy-
na i uciekła do domu. W tym sa-

mym miejscu nastąpiły kolejne 
22 objawienia.

W 1897 roku wybudowana 
została drewniana kapliczka 
jako pamiątka 23 objawień Ma-
ryjnych. 

Do tego miejsca pielgrzymi 
przynosili dary, czynili je pięk-
niejszym i odprawiali nabo-
żeństwa. Tak z kapliczką płynął 
czas, do dnia 8 lipca 2010, gdy 
spłonęła. (Policja później złapa-
ła młodocianego, który przy-
znał się do podpalenia). Tego 
samego dnia zapoczątkowana 
została zbiórka publiczna na 
odbudowę kapliczki.

poświęcenie nowo wybu-
dowanej kapliczki

odbędzie się 8 lipca 2012 
roku, dokładnie dwa lata po 
tym jak kaplica doszczętnie 
spłonęła. Swoje przybycie obie-
cali Kardynał Dominik Duka 
i Biskup z Hradec Kralové Josef 
Vokál. Uroczystość ta wraz z to-
warzyszącym jej bogatym pro-
gramem rozpocznie się o godz. 
12:00 przy kapliczce.

Wszystkich serdecznie 
zapraszamy!

tłum. Joanna Golak

Lenka Slavíková, Josef Hejnyš

muZeum papírOvÝch mODelů
 



29 Ziemia Kłodzka nr 215

SOwIOgórSkI nOrDIc walkIng
– pIerwSZy marSZ Za namI

Dokładnie 50-cioro zawod-
ników i zawodniczek stawiło 
się na starcie trzeciomajowych 
zawodów z cyklu „Sowiogórski 
Nordic Walking”. Co prawda 
na internetowej liście starto-
wej było nieco więcej chęt-
nych, jednak kapryśna pogoda 
zapewne odstraszyła część 
śmiałków. Ku uciesze zarówno 
zawodników jak i organiza-
torów, na pół godziny przed 
startem powróciła iście letnia 
aura, dzięki czemu cała staw-
ka mogła niemal punktualnie 
o godzinie 11 wyruszyć na pę-
tlę, wiodącą ze Schroniska Pod 
Orłem w Sokolcu, przez szczyt 
Wielkiej Sowy, z powrotem do 
Schroniska Pod Orłem. 7-kilo-
metrowa trasa nie należała do 
łatwych, zwłaszcza jeśli chodzi 
o przewyższenia (254 m) jak 
i dużą ilość kamieni. Po dro-
dze zawodnicy musieli minąć 
6 punktów kontrolnych, w tym 
bufet, zlokalizowany w naj-
wyższym punkcie marszu 
(1015 m.n.p.m.). Dzięki współ-
pracy z Sowiogórskim Klubem 
Krótkofalowców, publiczność 
zgromadzona na mecie za-
wodów, na bieżąco informo-
wana była o sytuacji na trasie 
(2 punkty łączności radiowej, 
zlokalizowane były na 2850 m 
i 4650 m trasy).

Najszybszym zawodnikiem 
i oczywiście zwycięzcą zawo-

dów okazał się mieszkaniec 
Gubina – Ireneusz lubiatowski 
(kategoria M 40-49), który zale-
dwie miesiąc wcześniej został 
Mistrzem Polski w kategorii M 
40-49 w Plażowych Mistrzo-
stwach Polski Nordic Walking 
w Łebie. Triumfator czwartko-
wych zawodów uzyskał czas 
53 min. 34 sek. Tuż za nim 
uplasował się Bernard Kubicki 
(kategoria 60 +) z lubina z cza-
sem równo 54 minuty. Jako 
trzeci na mecie zameldował 
się Grzegorz Szydłowski z Wał-
brzycha (kategoria M 40-49), 
z czasem o zaledwie sekun-
dę gorszym od poprzednika. 
Wśród kobiet bezapelacyjnie 
najlepsza okazała się lucyna 
Stępień z lubina (kategoria K 
50-59), która uzyskała czas 57 
min. 24 sek. i znalazła się na 8. 
miejscu w klasyfikacji general-
nej! Druga wśród pań na me-
cie zameldowała się Jolanta 
Kurzawska z lubina (kategoria 
K 60 +) z czasem 1 godz. 1 min. 
48 sek. Trzecie miejsce na po-
dium kobiet zajęła Beata Dziu-
ra z Wałbrzycha (kategoria K 
30-39), notując czas 1 godz. 2 
min. 39 sek.

Jak widać, zawody zdo-
minowali sportowcy z lubina 
i Wałbrzycha. Wśród miesz-
kańców naszego terenu, naj-
lepszym zawodnikiem okazał 
się Krzysztof Wieczorek z No-

wej Rudy (kategoria M 40-49), 
który osiągnął czas 56 min. 6 
sek. i uplasował się na 5. miej-
scu w klasyfikacji mężczyzn. 
Najlepszą zawodniczką wśród 
„naszych” była Katarzyna Ner-
kowska z ludwikowic Kłodz-
kich, która zajęła 4. miejsce 
wśród pań i 21. w klasyfikacji 
generalnej, notując czas 1 
godz. 2 min. 48 sek.

Warto dodać, że gościem 
zawodów był Mistrz Świata 
Nordic Walking – Bogdan Gry-
gorowicz z lubina, który po-
prowadził rozgrzewkę, a także 
opowiedział o najnowszych 
trendach i wytycznych doty-
czących tego sportu. Na im-
prezie pojawił się także patron 
honorowy – Wójt Gminy Nowa 
Ruda Sławomir Karwowski, 
oraz przedstawiciel sponso-
ra – Dominik Olejko, dyrektor 
sklepu Decathlon Szczawno 
Zdrój. Ciekawostką jest fakt, że 
spora grupa zawodników od-
wiedziła Góry Sowie w drodze 
na Mistrzostwa Polski Nordic 
Walking w Polanicy Zdrój, któ-
re zaplanowane zostały na 5 
maja 2012 r.

Znamy już wyniki pierw-
szego marszu, ale to dopiero 
początek zmagań. Przypomi-
namy, że o punkty do klasyfi-
kacji końcowej walczyć będzie 
można jeszcze podczas trzech 
kolejnych zawodów. Najbliż-

sze już 2 czerwca, tym razem 
do przejścia będzie pętla ze 
startem i metą na Przełęczy Ju-
gowskiej. Zapraszamy do reje-
stracji na naszej stronie www.
nordic.wielkasowa.net.

Miło nam poinformować, 
że w rozegranych dwa dni póź-
niej (5 maja) Mistrzostwach 
Polski Nordic Walking w Po-
lanicy Zdroju, drugie miejsca 
w swoich kategoriach, a tym 
samym tytuły Wicemistrzów 
Polski wywalczyło troje za-
wodników trenujących na co 
dzień na terenie miasta i gmi-
ny Nowa Ruda: 
 Katarzyna Nerkowska 
(kategoria K30) 
- II miejsce na dystansie 10 km
 Edward Kozłowicz 
(kategoria M60) 
- II miejsce na dystansie 10 km
 Elżbieta Szymaniak 
(kategoria K50) 
- II miejsce na dystansie 20 km

Dobre miejsce uzyskał tak-
że Krzysztof Wieczorek z No-
wej Rudy, zajmując 4. lokatę 
w kategorii M40 na dystansie 
20 km. Warto wspomnieć, że 
Katarzyna Nerkowska trenuje 
w naszej sekcji nordic walking 
przy Centrum Kultury Gminy 
Nowa Ruda, a jej trenerem jest 
właśnie Edward Kozłowicz.

Centrum Kultury 
Gminy Nowa Ruda

Zelená kaplIČka  
v tIcháČkOvě leSe (SuchÝ Důl)

Historie tohoto místa se 
začala psát 10. srpna 1892. 
Čtrnáctiletá dívka Kristina Rin-
glová ze Suchého Dolu spatřila 
stát na pěšince v lese vysokou, 
štíhlou postavu. Byla zahalena 
v černém rouchu, které splýva-
lo až k zemi. V obličeji byla ble-
dá a strnulé modré oči, plné 
něhy hleděly na dívku. Husté 
kaštanové vlasy měla rozpu-
štěné a celá vypadala, jakoby 

plula těsně nad zemí. Pak tři-
krát hlasitě pronesla: „Pozdrav 
Pán Bůh.“ Dívka se ze svého 
leknutí vzpamatovala a utíka-
la k domovu. Následovalo da-
lších 22 zjevení.

V roce 1897 byla vybudo-
vána dřevěná kaple jako připo-
mínka těchto 23 mariánských 
zjeveních.

Poutníci na toto místo no-
sili dary, zkrášlovali ho a pro-

váděli zde pobožnosti. Tak 
plynul s kapličkou čas, až dne 
8. července 2010 celá shoře-
la. (Policie později dopadla 
mladíka, který se k žhářství 
přiznal.) Ještě téhož dne byla 
zahájena veřejná sbírka na ob-
novu kapličky. 

Svěcení nově postavené 
kaple

Dne 8. července 2012, pře-
sně dva roky po tom, co kapli-

čka vyhořela do základů, bude 
opět slavnostně vysvěcena. 
Svoji účast přislíbil kardinál 
Dominik Duka a královéhra-
decký biskup Josef Vokál. Tato 
akce s bohatým doprovodným 
programem začne v 12.00 ho-
din u kapličky.

Všichni jsou srdečně 
zvání!
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pamIęcI ZDZISława właDySława Żurka
 

Znałem Zdzisława... 
i pamiętam pierwsze nasze 
spotkanie, wiele, wiele lat 
temu ..., a było to spotkanie 
z poezją.

13 maja 2012 roku mi-
nie dziesiąta rocznica śmier-
ci Zdzisława Władysława 
Żurka, poety, boguszowia-
nina, postaci niezwykłej. 
Choroba i śmierć przerwa-
ły JEGO życie i twórczość, 
był dopiero u progu swojej 
twórczości. Wiersze zawar-
te w wydanych tomikach 
to tylko nikły okruch pozo-
stawionego nam dorobku 
poetyckiego.

„...Pozostawił w głębo-
kim smutku najbliższych,  
przyjaciół i znajomych... 
pozostawił cząstkę SIEBIE 
– na zawsze... odszedł... 
i zostawił klucze do bram 
swojej małej ojczyzny... 
każdemu... POKŁON TOBIE 
BOGUSZOWSKI POETO! ... 
otulony całunem poezji 
śpij w ukochanej pięknej 

ziemi boguszowskiej...” tak 
na wiadomość o śmierci 
POETY pisała w Wiadomo-
ściach Boguszowskich zna-
na działaczka kulturalna 
i poetka Zofia Kutek.

Był wielką osobowo-
ścią... osobowością cierpią-
cą i kochającą, zawieszoną 
czasami pomiędzy świata-
mi, tym nieprzyjaznym re-
alnym i tym wyimaginowa-
nym obrazującym różno-
rodność i bogactwo JEGO 
duchowych przeżyć. Patrzył 
na życie z dystansu, chwila-
mi jednak z pasją zadawał 
trudne pytania... pytania 
o sens życia i świata, o prze-
mijanie, które jest niczym 
okrutny wyrok. JEGO wier-
sze, to próby uchwycenia 
nieuchwytnego zrozumie-
nia sprzeczności ludzkiego 
losu, to ślad zmagań, peł-
nych życiowych mądrości. 
Po chwilach niepokoju, zda-
ją się nawiedzać GO okresy 
spokoju. Są też powroty do 
pięknych chwil, przenik-
niętych magią mądrości” 
...Pocałunki parzą wargi, 
Twoje ciało brzoskwiniowe 

pochłaniam w ekstazie...”
„...Zdzichu, w TWOICH 

wierszach nadal żyje ten 
mały świat, jakim go zoba-
czyłeś. Jesteś w nim także 
choć już tylko poza zasłoną 
słów. Wszedłeś w ich gę-
stwinę tak daleko, że Cię 
nie dostrzegamy, nie sły-
szymy w tym szumiącym 
lesie. Jesteś tam, gdzie nie 
musi się wybierać wyrazów, 
pozostając ze wszystkimi 
w wiecznej równowadze 
miłości. Może teraz na tym 
polega TWóJ spokój, har-
monia i ład, których tutaj 
zawsze pragnąłeś...” Tak we 
wstępie do ostatniego to-
miku „Ogrody gwiezdnych 
braci” wydanego już po 
śmierci POETY pisał przyja-
ciel i poeta Antoni Matusz-
kiewicz.

Zdzisław Władysław Żu-
rek urodził się 24 paździer-
nika 1947 roku w Boguszo-
wie-Gorcach. Pisał wiersze, 
prozę i teksty piosenek. Był 
członkiem Polsko-Czeskiego 
Klubu Artystycznego „ART.
STUDIO” w Mieoszowie.

Od pierwszego tomiku 
wydanego w 1980 roku, zaty-
tułowanego „OBRAZY” minęło 
ponad trzydzieści lat. W tym 
trzydziestoleciu Poeta obda-
rzył nas lirykami zawartymi 
w zbiorku „Wszystkie godzi-
ny miłości” wydanym w 1993 
roku (wiersze powstały w la-
tach 1988-1992). Ten tomik 
zadedykował swojej zmarłej 
żonie Marii. Dedykacja jest 
piękna: „Marii-mojemu słońcu 
i miłowaniu”. Trzeci tomik zaty-

tułowany „Słoneczne wzgórza” 
ukazał się w 1995 roku. Kolejny, 
wydany w 1999 roku w 500-le-
cie miasta tomik zatytułowany 
„Płonące obłoki” mógł ukazać 
się dzięki przychylności władz 
Miasta. 

Przedmowę do „Płonących 
obłoków” napisał nieżyjący już 
wałbrzyski poeta Marian Ja-
chimowicz.

Pozwolę sobie przytoczyć 
fragment wiersza pt. „Sławię 
cię miasto” z tego tomiku:

„Sławię cię miasto tyś 
mnie wychowało

Dorosłość swoją tobie 
zapisałem...”

Pod koniec maja 2002 roku 
– zmarł 13 maja – ukazał się 
piąty tomik wierszy „Gra pana 
Ego”, a we wrześniu 2008 roku 
ukazał się tomik wierszy „Ogro-
dy gwiezdnych braci”. Wydaw-
cą dwóch ostatnich tomików 
jest Gmina Miasto Boguszów-
Gorce. Swoje teksty publiko-

wał m.in. w „Kulturze Dolno-
śląskiej”, „Niezależnym Słowie”, 
„Informatorze Kulturalnym 
Województwa Wałbrzyskiego”, 
„Trybunie Wałbrzyskiej”, a tak-
że w antologiach wydanych z 
okazji „Noworudzkich Spotkań 
z Poezją”. Kilka wierszy pre-
zentowanych było w antologii 
„Debiuty 80”, a fragment po-
wieści „Schizofrenicy” zamie-
ścił „Almanach Wałbrzyskich” 
w roku 1997.

Dorobek twórczy poety ...

ANDRZEJ NIŻEWSKI

Pamięci Zdzisława Władysława Żurka 

ODSZEDŁ STARY POETA

Dziś kiedy Cię nie ma 
zastanawiam się kim był
ten pełen dobroduszności
poeta z piętnem nieujawnionego
żalu skrzętnie skrywanego
w ocenie duszy dojrzałej
o twarzy powagą samotnej
co w bólu dotknięcia losu
nie wyrażała już nic
wpatrzona w inne światy
Jemu tylko odmiennością dane

Kim był ten boguszowski poeta
o niebosiężnej Chełmca posturze 
na stałe wpisany w uliczki 
swojego miasta jeszcze cieniem
poufale w wierszach je przemierzających

Dziś kiedy nie żyje
opus pośmiertelny biją wieczorne
dzwony kościoła Świętej Trójcy
unoszące ogromny ciężar Twego nieba
milczą drzewa smutkiem Dzikowca
liście dębów Góry Parkowej
szepcą wersji poezji którą
Zdzisławie pisałeś słowami prostymi
a pachnącymi jak dojrzałe jabłka

Dziś kiedy odszedł poeta
co życie swe miastu zapisał
wrócił swą poezją choć słowa
poderwane myśli natchnieniem
atramentem wierszy już
z pióra nie spłyną i z szelestem
wiersz pośmiertelny na podłogę nie spadnie

Wiersz nagrodzony w Konkursie o Srebrny Liść 
Chmielu Boguszów-Gorce 2002

zdzisław Żurek
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Piotr Jonek

Iv nOc muZeów
 

Muzeum w Wałbrzychu za-
prasza do udziału w imprezie 
kulturalnej - NOC MUZEóW, 
której IV edycja nosi tytuł Biała 
Noc Porcelanowa, 19 maja 2012, 
od godziny 18:00 do północy. 
Przygotowaliśmy bogatą ofertę 
skierowaną do dorosłych i do 
dzieci. W ogrodach muzealnych 
odbędą się warsztaty malarskie: 
„Ceramika w martwej naturze”, 
warsztaty malowania porcela-
ny (biskwit): „Świat kolorowej 
porcelany”, wystawa porcelany 
przemysłowej (lAPP Insulators 
z Jedliny Zdroju), wystawa po-
warsztatowa Centrum Aktywno-
ści lokalnej, a także poplenero-
wa wystawa studentów WWSz-
ZiP, pokazy filmu animowanego 

„Proszę słonia” (autobus wysta-
wowy wypożyczony od Syndy-
ka wałbrzyskiego MPK), i inne. 
W budynku Muzeum przygo-
towaliśmy warsztaty konserwa-
torskie i złotnicze oraz specjalne 
ekspozycje porcelany śląskiej 
i europejskiej. Głównym wyda-
rzeniem Nocy Muzeów, na które 
Państwa zapraszamy są dwa po-
kazy odlewu porcelany z histo-
rią porcelany wałbrzyskiej w tle 
realizowane przez Jadwigę Kor-
necką-Cebulę, o godzinie 19:00 
i o 21:30. Proszę być obecnym 
w trakcie tych pokazów - figurki 
porcelanowe ożywać będą za 
sprawą dwojga mimów. Wśród 
dodatkowych zdarzeń sobotniej 
nocy 19 maja 2012 są jeszcze: 

wystawa malarstwa w miejscu 
nieudostępnianym zwykle zwie-
dzającym, w piwnicy małej - Be-
stiarium Roberta Żytyńskiego, 
zagadki muzealne (z nagroda-
mi), konkurs dla zwiedzających 
wydarzenia IV NOCY MUZEóW, 
ceramika artystyczna Ryszarda 
Klimasa, loteria fantowa KS „Civi-
tas Christiana”, odcisk specjalne-
go stempla okolicznościowego, 
salonik kawowy firmy Caffee Po-
lit oraz występ zespołu „Wrzask”. 
Szczegółowy program dostęp-
ny na stronach internetowych 
muzeum. Na koniec proszę pa-
miętać o wystawach w centrum 
miasta, które dołączają się do 
NOCY MUZEóW, Galeria KS „Ci-
vitas Christiana” - Tytus, najsłyn-

niejszy harcerz Rzeczypospolitej 
(18:00 - 23:00) oraz Galeria pod 
Atlantami PiM BP „Biblioteka pod 
Atlantami” z wystawą - Robert 
Żytyński, The Music is My Oyster, 
malarstwo. Ta ostatnia na otwar-
cie wystawy zaprasza 19 maja na 
godzinę 17:00, w czasie NOCY 
MUZEóW 19 maja dla zwiedza-
jących wystawa otwarta będzie 
do godziny 21:00. Pani Poseł 
Katarzyna Izabela Mrzygłocka 
objęła IV NOC MUZEóW swoim 
patronatem, głównym sponso-
rem jest PGNiG, partnerami są 
Porcelana Krzysztof, lapp Insu-
lators, Tauron, WWSzZiP, CAl, KS 
„Civitas Christiana”, PiMBP „Bi-
blioteka pod Atlantami”. Za po-
moc serdecznie dziękujemy! 

„manekIny” karOla malISZewSkIegO
 

27 kwietnia czytelnicy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Nowej Rudzie po raz kolejny 
mieli okazje zobaczyć i usły-
szeć wspaniały duet literacki. 
Spotkanie autorskie z Karo-
lem Maliszewskim prowadziła 
Olga Tokarczuk. Autor promo-
wał swoją najnowszą książkę 
pt. „Manekiny”, w której wraca 
wspomnieniami do dzieciń-
stwa spędzonego z rodziną w 
miasteczku, które w powieści 

przybiera nazwę Miłogród. 
Jest to także próba rozliczenia 
przeszłości, próba zrozumie-
nia i odzyskania ojca, pamięci 
po nim. Olga Tokarczuk po-
równała Manekiny do Sklepów 
cynamonowych Schulza, a Mi-
łogród właśnie do sennego 
Drohobycza. Natomiast tytuło-
we Manekiny – kukły to przy-
jaciele autora, z którymi przez 
okres dzieciństwa i wczesnej 
młodości Maliszewski się utoż-

samiał, razem z nimi przeżywał 
różne niesamowite zdarzenia, 
które składają się na historię 
o dorastaniu. Według Olgi To-
karczuk to najlepsza, jak dotąd 
proza Karola Maliszewskiego. 
Zwraca uwagę na tekst o wiele 
spokojniejszy i dojrzalszy, pe-
łen dobrego humoru i autoiro-
nii. A sam autor w Manekinach 
chce swojej przeszłości nadać 
nowy wymiar, zapamiętać to, 
co przez minione lata pragnął 

zapomnieć. W książce jest 
dużo odniesień do literatury, 
ponieważ w życiu autora lite-
ratura zajmuje bardzo ważne 
miejsce. Przywołuje tytuły 
książek, które zrobiły na nim 
wrażenie. Wyrobiły jako czy-
telnika, a później sprawiły, że 
sam zaczął pisać. „Manekiny” 
to proza wymagająca, pole-
camy uważnym czytelnikom, 
których autor zaprasza do po-
dróży wewnątrz siebie. 

Uczestnicy spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej karol Maliszewski w towarzystwie olgi Tokarczuk
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jelenIów -SZkIc DO hIStOrII mIejScOwOŚcI, 
która w XvI wIeku naleŻała DO DuSZnIk ZDrOju 

Żaden z regionów naszego 
kraju nie zmienił oblicza przez 
stulecia tak bardzo jak Dolny 
Śląsk. Ziemie te były kolejno 
jedną z dzielnic państwa pol-
skiego, częścią Królestwa Cze-
skiego, monarchii austriackiej 
Habsburgów, Prus, Rzeszy Nie-
mieckiej i na powrót do Polski. 
Stanowiły zawsze miejsce spo-
tkań nie zawsze pokojowych 
kultur i narodów. Mało kto 
z dzisiejszych mieszkańców 
województwa dolnośląskiego 
może powiedzieć, że żyje tu 
z dziada pradziada.

Dominująca liczebnie lud-
ność niemiecka została wysie-
dlona po 1945 roku, wcześniej 
mieszkali tu także Czesi, przy-
bysze ze wszystkich zakątków 
cesarstwa austriackiego i Nie-
miec, nawet osadnicy z dale-
kiego Tyrolu. Granice i ludzie 
zmieniali się, zabytki - ka-
mienne ślady minionych epok 
- zostały do dnia dzisiejszego 
i dają znamienite świadectwo 
dziedzictwa kulturowego. Zie-
mia Kłodzka jest ubogacona 
pięknem krajobrazu, zachwy-
cającymi zabytkami archi-

tektury sakralnej i świeckiej 
wywodzącej się ze wszystkich 
epok i stylów. Spotykamy tu 
liczne pomniki, rzeźby, płasko-
rzeźby, ozdobne budynki, por-
tale, fasady domów, okna, bal-
kony, kraty, cmentarze i unika-
towe nagrobki z XVI,XVII,XVIII 
i XIX wieku. Na terenie Ziemi 
Kłodzkiej naszej małej Ojczy-
zny, zwanej przez wieki Krajem 
Pana Boga, spotykamy liczne 
pałace, zamki, uzdrowiskową 
architektuę, otoczoną parkami 
i wieloma figurami wotywny-
mi.

Inspiracją do napisania 
tego tekstu stały się dla mnie 
trzy czynniki: pierwszy to prze-
czytanie książki Dagmar von 
Mutius, pt. „Za oknem nocny 
wiatr”, wydanej przez Oficynę 
wydawniczą ATUT w serii Po-
etae Silesiae. Pozycja ta zro-
biła na mnie duże wrażenie, 
pogłębione świadomością, że 
miałem sposobność spotkać 
Hrabinę na początku lat 90-
tych ubiegłego wieku w Niem-
czech. Drugi to wiadomość, 
że magistrat dusznicki zakupił 
w 1595 r. Jeleniów i trzeci czyn-

nik to obecny stan pałacu w Je-
leniowie. W drugiej połowie 
lat 80-tych XX w. zaproszono 
mnie do pałacu, gdzie mieścił 
się Ośrodek Wypoczynkowy 
„Żurawie”, aby wygłosić odczyt 
z przeźroczami na temat: „Kra-
jobraz i zabytki Dolnego Ślą-
ska” oraz „Tajemnice zamków 
i klasztorów Ziemi Kłodzkiej”. 
Cykl tematów o Dolnym Śląsku 
prowadziło Dolnośląskie Towa-
rzystwo Społeczno-Kulturalne 
we Wrocławiu. Kiedy bywałem 
tam z odczytami pałac w Jele-
niowie tętnił życiem i kreował 
swoje piękno ujmującą archi-
tekturą, dobrym stanem, po-
nad 10 hektarowym parkiem 
i zachwycającą historią. Kiedy 
zobaczyłem pałac jesienią 
2012r., stanąłem w osłupieniu. 
Był częściowo spalony, zrujno-
wany, zaniedbany i tak bardzo, 
bardzo pusty. Nikomu już nie 
służy, nikogo nie cieszy. Oto 
budowla z zupełnie innego 
świata, przeniesiona przypad-
kowo w rzeczywistość, z któ-
rą już nic jej nie łączy. Niemy 
świadek innego czasu, wyrzut 
sumienia tych, co go zrujno-
wali i nie zniszczyli do końca.

ledwie ślad pozostał z daw-
nej letniej rezydencji rodziny 
von Mutius, której sława przy-
ciągała do Jeleniowa licznych 
kuracjuszy i turystów z Kudo-
wy Zdroju, Nachodu i Dusznik 
Zdroju. Ten czas na zawsze 
minął, odnaleźć go moźna je-

dynie na starych fotografiach, 
widokówkach i rycinach, gdzie 
pałac przedstawiony jest wraz 
z całym założeniem parkowym 
i małą architekturą. Nijak nie 
można przełożyć owego szty-
chu do tego, co widziałem je-
sienią 2012 r. Po parku też nie-
wiele pozostało, malowniczy 
ongiś staw bez wody, całkiem 
zarośnięty. Nie usłyszymy 
już kumkania żab. Zabrakło 
nawet wspomnienia. Kiedyś 
jeleniowski ogród hrabiego 
rozkwitał różami w wielu kolo-
rach pachniał ziołami, nad któ-
rymi unosiły się roje pszczół. 
Cicho szemrała woda tryska-
jąca z fontanny usytuowanej 
na środku stawu. Alejkami 
obrośniętymi wiecznie żywym 
żywotnikiem i bukszpanami, 
a może strzyżonymi cisami-
dziś nikt już tego nie wie, jakie 
rośliny tworzyły te żywopłoty. 
Tymi alejkami przechadzali się 
goście gospodarzy, podziwia-
jąc efekty pracy ich ogrodnika. 
Inni chronili się w cieniu drzew 
nad stawem. Tam widzieli 
swoje twarze odbite w lustrze 
wody.

Stałem za ogrodzeniem 
naprzeciw pałacu w dniu 4 
kwietnia 2012 r., pałac po-
zbawiony okien, a więc bez 
oczu, bo mu je wybito, może 
po to, by nie widział, co stało 
się z parkiem, stawem i cało-
ścią. Mam w świadomości to, 
że miejsce pełne dawnego 

„Macochą dla pamięci jest zapomnienie;
 z biegiem czasu zaciera się pamięć czynów 
i wydarzeń, o ile wiecznie żywymi znakami liter nie zosta-
ną przekazanie potomnym”.

(Fragment pierwszego dokumentu wystawionego
przez księcia Henryka Brodatego)

Fragment zespołu pałacowego od strony wschodniej
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Fragment zarośniętego dawnego stawu. W głębi zespół pałacowy
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uroku nie ucierpiało w wyni-
ku wojny. Rozkradziono co się 
dało i rozszabrowano długo 
po jej zakończeniu, najgorsze 
były nieodległe czasy. W okre-
sie powojennym planowano 
przeznaczyć na dom wczaso-
wo-sanatoryjny Politechniki 
Wrocławskiej. w latach 60-tych 
XX w. użytkownikiem było By-
tomskie Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Miejskiego, a w pa-
łacu znajdował się Ośrodek 
Wypoczynkowy „Żurawie”. To 
właśnie kierownictwo ośrodka 
zaprosiło mnie do wygłosze-
nia cyklu odczytów. W tamtym 
czasie miałem sposobność 
zobaczyć pałac, staw, park 
i całe otoczenie, przez które 
przepływa rzeka Dańczówka. 
Przed wejściem do rezydencji 
ustawiona była figura jelenia, 
nawiązująca do nazwy miej-
scowości. Mutiusowie musieli 
kochać swoją letnią siedzibę 
tak, jak kocha się dom, owo 
miejsce tak ważne, może naj-
ważniejsze w życiu każdego 
człowieka. Wspomina o tym 

wszystkim w swojej książce 
hrabina Dagmar von Mutius. 
Kiedy na początku lat 90-tych 
ubiegłego stulecia szczęśliwy 
los pozwolił mi spotkać na 
terenie Niemiec hrabinę Dag-
mar, pytała mnie o pałac i Je-
leniów. Kiedy jej powiedziano, 
że jestem z Dusznik Zdroju 
wyraźnie się ucieszyła. Powie-
działem, że w pałacu toczy 
się życie, a Jeleniów w każdej 
porze roku jest pełen uroku, 
szczególnie jesienią. Hrabina 
już nie żyje. Może wiadomość 
o tragicznym losie pałacu 
przyczyniła się do jej śmierci? 
Bóg jedyny wie. 

Jeleniów to duża wieś łań-
cuchowa położona w dolinie 
rzeki Bystrej, na granicy Wzgórz 
lewińskich i Obniżenia Kudo-
wy. Pomiędzy lewinem Kłodz-
kim na wschodzie i Kudową 
Zakrze na zachodzie. Ciągnie 
się ponad 2,5 km na wysokości 
od 390-430 metrów. Najniższe 
otoczenie stanowią użytki rol-
ne na dość dobrych glebach, 
pokrywających łagodne wzgó-

rza. Jeleniów m charakter rol-
niczo-letniskowy. Na wschód 
od wsi wytryska źródło wody 
mineralnej, która jest butelko-
wana w miejscowej rozlewni 
wód. Miejscowość praktycznie 
spełnia funkcję przedmieścia 
Kudowy Zdroju i w związku 
z tym prawie zatraciła typowo 
wiejski charakter. 

Jest też jedną z najładniej-
szych wsi w regionie o całko-
wicie ustabilizowanej sytuacji 
ludnościowej. Bardzo wyraźnie 
widać rozwój budownictwa 
mieszkaniowego. Widziałem 
to idąc od mostu kolejowego 
w lewinie do przystanku au-
tobusowego przy stacji kolejo-
wej w Kudowie Zdroju.

 Jeleniów należy do jednej 
z najstarszych wsi w regionie. 
Pierwsza wzmianka pochodzi 
z 1350 r. i z tego okresu znana 
jest jej nazwa w formie Heyl-
naw. Kolejne nazwy to Geyl-
naw l353r., Kelnew 1477 r., Ge-
lenau 1620 r., Gelenaw 1638 
r., Gellenau I789r. i od 1947 
r. do dziś obowiązuje nazwa 
Jeleniów. W średniowieczu 
Jeleniów należał do folwarku 
dóbr państewka Homolskiego 
i wraz z nim w 1377 r. przeszedł 
z Czech do hrabstwa kłodzkie-
go. W 1595 r. Jeleniów wraz 
z dobrami homolskimi: Zielo-
ne ludowe, Słoszów, Podgórze 
zakupiły władze administracyj-
ne Dusznik Zdroju. W połowie 
XVI wieku w Jeleniowie miesz-
kało 16 gospodarzy płacących 
podatki z 7 łanów i 7 prętów 
gruntu.

W 1574 r. mieszkało 13 
kmieci i 2 zagrodników. Wska-
zuje to, że była to duża i zamoż-
na wieś. W 1599 r. miejscowość 
stała się własnością wolnego 

sołtysa Kacpra Alta, który za-
kupił od Dusznik wieś za 2000 
talarów. W 1747 r. Jeleniów stał 
się własnością baronowej von 
Ulierstorfin. Mieszkało tam 
wtedy 9 kmieci i 45 zagrodni-
ków i chałupników. Był duży 
folwark, dwór, kaplica, 2 młyny 
wodne. Jeleniów stał się wtedy 
siedzibą rozległych dóbr obej-
mujących okoliczne wsie, m.in. 
Jerzykowice Wielkie i Małe, 
Jarków, Dańczów i Darnków. 
Kolejnym właścicielem w 1765 
r. był hrabia Haugwiz. Mieszka-
ło tu 7 kmieci, 47 zagrodników 
i 75 chałupników, w tym było 
50 rzemieślników, głównie 
tkaczy.

W następnych latach Jele-
niów zakupiła zamożna rodzi-
na hr. von Mutius. W 1787 r. 
wieś posiadała dwór, 3 folwar-
ki, 2 młyny, folusz i 78 domów. 
Stanowiła ośrodek tkactwa 
chałupniczego. Pracowało tam 
53 płócienników i 12 innych 
rzemieślników. Znane było już 
miejscowe źródło wody mine-
ralnej, funkcjonował bielnik, 
cegielnia i potażarnia.

W 1821 roku władze ko-
ścielne założyły katolicką szko-
łę przy parafii. 

W I840 r. były 3 folwarki 
w jednym z nich trzymano po-
nad 1200 merynosów, 2 młyny, 
kościół, 3 tartaki, 3 bielniki, su-
szarnię, magiel, gorzelnię, bro-
war, leśniczówkę i ponad 100 
warsztatów tkających baweł-
nę. Pierwszym właścicielem 
majątku z rodziny von Mutius 
był Franz Bernard. To on założył 
w Jeleniowie dużą tkalnię, któ-
ra stała się prawdziwą atrakcją 
dla kuracjuszy z Kudowy Zdro-
ju. Wspominał o niej w 1826 r. 
prof. Uniwersytetu Warszaw-
skiego Fryderyk Skarbek. Na-

Herb rodziny von Mutius na bramie wjazdowej do pałacu

Fragment bramy wjazdowej z widokiem na wieżę włoską
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tomiast lekarz, prof. Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego dr Fryde-
ryk Skobel w 1853 r. zachwycał 
się pałacem i źródłem wody 
mineralnej. Kolejnym właści-
cielem stał się rotmistrz Karl 
von Mutius /I790-I858/. Oże-
nił się w 1817 r. z baronówną 
luise von Zedlitz-leipe i miał 
z nią trzynaścioro dzieci. Po 
nim dziedziczył majątek syn 
Johan Franz Adolf Sigismund 
/I825-I883/ , następnie wnuk 
Johan Heinrich Maximilian /
I865-I942/, kapitan w Sztabie 
Generalnym IV Korpusu Armii 
w Magdeburgu, później gene-
rał-major raz attache wojsko-
wy ambasady w Bukareszcie, 
dowódca 6. Dywizji Piechoty 
w 1917 r. W sierpniu 1930 r. 
wziął udział w uroczystym od-
słonięciu pomnika poległych 
w I wojnie światowej miesz-
kańców Dusznik Zdroju. Za-
chowała się z tej uroczystości 
fotografia. Widać na niej gene-
rała wśród innych dostojników 
wojskowych i cywlinych władz 
rejencji i powiatu kłodzkiego. 
W  Jeleniowie w 1872 r. urodził 
się Gerhard von Mutius, zmarł 
w Berlinie w 1934 r. Był z wy-
kształcenia folozofem, praco-
wał w służbie dyplomatycznej. 
Był m.in. attache ambasady 
w Paryżu, Petersburgu, Peki-
nie, Konstantynopolu, pełno-
mocnikiem dyplomatycznym 
przy generał-gubernatorstwie 
w Warszawie w latach I915-
19l7. Po I wojnie światowej 
pełnił funkcję posła w Oslo, 
Kopenhadze i w 1927-1931 
w Bukareszcie. Znany jest jako 
autor wielu dzieł z dziedziny 
filozofii, m.in. esejów o twór-
czości Kanta, Nietzchego, Kier-
kegarda, a przede wszystkim 

książki Zur Mythologie der 
Gegenwart, wydanej w 1933 
r. Gerhard von Mutius tworzył 
też opowiadania o tematyce 
związanej z ziemią kłodzką 
m.in. „Das lob der kleinen 
Stadt” mówiącej o lewinie 
Kłodzkim.

Małżonką hrabiego Gerhar-
da była Marie baronówna von 
Bethmann-Hellweg. Z tego 
związku narodziła się w 1919 r. 
w Christianii /Norwegia/ Dag-
mar won Mutius. Jej domem 
w związku z karierą dyploma-
tyczną ojca, były kolejno kraje 
gdzie hrabia pełnił swoją misję. 
Ulubionym miejscem był Jele-
niów w Hrabstwie Kłodzkim. 
W czasie II wojny Światowej 
Dagmar von Mutius zarządza-
ła majątkiem rodzinnym, a po 
wysiedleniu dotarła z począt-
kiem lat pięćdziesiątych, po-
przez Elbmasch, Getyngę do 
Heidelbergu, gdzie mieszkała 
do śmierci. Zadebiutowała 
jako pisarka opowiadaniem 
Rohe Nachte i Der andere 
Bohumil. Faktami ważnymi 
z kilku powodów było charak-
terystyczne dla pisarki ujęcie 
wspólnoty cierpienia naro-
dów Europy w okresie II wojny 
światowej, ideę człowieczeń-
stwa ponad podziałami, a tak-
że propagowana przez autor-
kę myśl pojednania i pokoju. 
W 1961 roku ukazała się jej 
książka Weiterleuchten. Pracę 
nad tą książką rozpoczęła już 
w roku 1954.Pisarka opowiada 
w niej o losach garstki ludzi 
Niemców, Polaków i Czechów 
w pewnej wiosce na grani-
cy Niemiec i Czech, ukazując 
z jednej strony skutki wojny dla 
niemieckiej ludności, z drugiej 
co bardzo istotne, zauważając 

też poprzedzające je cierpie-
nia innych narodów oraz bez-
pośrednie przyczyny takiego, 
a nie innego losu Niemców 
na wschodzie. Książka ta uka-
zuje silną więź łączącą ludzi 
różnych narodowości na tle 
zmieniających się nieustannie 
warunków, międzyludzką po-
moc. Książka nikogo nie ata-
kuje i nie ma tak typowego dla 
sporej części literatury lat 50-
tych charakteru apelu. Mimo 
to w sposób dobitny zwraca 
się przeciwko wojnie i przeka-
zuje posłanie pokoju. Pisarka 
Dagmar von Mutius, została 
laureatką Nagrody Kulturalnej 
Śląska w 1988 r. (Nagroda Spe-
cjalna).

 W jeleniowskim pałacu 
Święta Bożego Narodzenia 
w I799 r. spędził lennik króla 
polskiego, ostatni książe kur-
landzki Piotr Biron, chory na 
zapalenie płuc wracał ze swo-
jego zamku w Nachodzie do 
Żagania. W Jeleniowie, gdzie 
odwiedziła go żona księżna 
Dorota wraz z czterema córka-
mi, podpisał 6 stycznia 1800 r. 
testament, wobec pogorsze-
nia stanu zdrowia. I3 stycznia 
uzupełnił go, umierając póź-
nym wieczorem tego same-
go dnia. Wypada wspomnieć, 
że P. Biron był właścicielem 
wielu majętności w Prusach 
i Czechach. W 1786 r. stał się 
właścicielem księstwa żagań-
skiego, a w 1792 r. zakupił od 
Piccolominich wolne państwo 
stanowe Nachod w Czechach. 
28 marca 1895 r. zrzekł się 
formalnie władzy w Kurlandii, 
dotychczasowego lenna Pol-
ski, na rzecz Rosji, zachowując 
dożywotni tytuł księcia kur-
landzkiego.

Kiedy w dniach 9-22 
czerwca 1813 r. król pruski Fry-
deryk Wilchelm II przebywał 
na plebanii w Czermnej, jego 
synowie mieszkali w pałacu je-
leniowskim. W 1856 r. następ-
ca tronu pruskiego Fryderyk 
Wilhelm wraz z szefem sztabu 
generalnego von Moltkem byli 
gośćmi w tutejszym pałacu.

Może kiedyś pałac będzie 
tętnił życiem, staw zapełni 
się wodą z rzeki Dańczówki, 
park zostanie uporządkowa-
ny, rzeźba jelenia znowu bę-
dzie symbolem miejscowości. 
Znajdzie się też ktoś taki, co 
będzie opowiadał dzieje tego 
miesjca. 

Na koniec kieruję do czy-
telników filozoficzną sentencję 
z fragmentu starego dyplomu 
doktorskiego: „librum apeli, ut 
discas, quid alii cogitaverint; li-
brum claude, ut ipsie cogitas”, 
co oznacza: „Otwórz książkę 
ażebyś poznał o czym inni my-
śleli, zamknij książkę abyś sam 
pomyślał”. 

Portal wiodący do zabudowań gospodarczych, którymi w czasie ii wojny światowej 
zarządzała Dagmar von Mutius
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Współczesne zabudowania Jeleniowa. 

Fasada dawnej architektury Jeleniowa
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Papież Benedykt XVI konty-
nuując nauczanie o priorytecie 
osobowej przyjaźni z Bogiem 
powiedział m.in.: „Moi drodzy, 
modlitwa i słuchanie Słowa Bo-
żego są oddechem duszy i źró-
dłem życia duchowego. Jest to 
też fundament i przejaw jedno-
ści wszystkich, którzy wielbią 
Boga, dziękują i proszą z wiarą 
i miłością (…) Jeśli płuca modli-
twy nie karmią tchnienia nasze-
go życia duchowego, grozi nam 
uduszenie się pośród tysięcy 
codziennych spraw (…); posta-
nowienie Apostołów: ‘My... od-
damy się wyłącznie modlitwie 
i posłudze słowa’ (Dz 6,4), wska-
zują na priorytet jaki powinni-
śmy dać Bogu, relacjom z Nim 

w modlitwie, zarówno osobistej 
jak i wspólnotowej. Bez umiejęt-
ności zatrzymania się na słucha-
niu Pana, na rozmowie z Nim, 
istnieje ryzyko niepotrzebnego 
niepokoju i martwienia się pro-
blemami, trudnościami, potrze-
bami, także kościelnymi. (…)

Dzisiaj to bardzo cenne we-
zwanie dla nas, przyzwyczajo-
nych do oceniania wszystkiego 
według kryteriów produktyw-
ności i efektywności. Fragment 
Dziejów Apostolskich przypo-
mina nam o znaczeniu pracy, 
o zaangażowaniu w codzienne 
czynności, które są wykonywa-
ne z odpowiedzialnością i po-
święceniem, ale także z naszą 
potrzebą Boga, jego opieki, 

jego światła, które daje nam siłę 
i nadzieję. Bez codziennej mo-
dlitwy przeżywanej z ufnością 
i wiernością, nasze działanie sta-
je się puste, traci głębię i duszę, 
redukuje się do prostej czynno-
ści, która ostatecznie pozosta-
wia nas nieusatysfakcjonowa-
nymi. (…) Nadal praktykowana 
jest w tradycji chrześcijańskiej 
przepiękna inwokacja, którą 
odmawia się przed każdą pra-
cą, brzmi ona tak: (…) „Wspieraj 
Panie nasze działania i otaczaj 
Twoją opieką, aby wszystko co 
czynimy zawsze w Tobie miało 
swój początek, i w Tobie swoje 
wypełnienie”. Każdy krok nasze-
go życia, każde działanie, także 
w Kościele powinno odbywać 
się przed Bogiem, w modlitwie 
i w blasku jego Słowa” (Środowa 
Audiencja Generalna, Watykan 
25 IV 2012 r.). Powyższe, cel-
ne słowa Następcy Św. Piotra, 
w lapidarny sposób tłumaczą 
nam głęboki sens nie tylko wy-
stępowanie ołtarzyków i tzw. 
kącików Pana Boga w domach 
chrześcijan XVIII – XX w., małej 
i wielkiej architektury sakralnej 
oraz genezy przydomka Ziemi 
Kłodzkiej – „krainy Pana Boga 
i Maryi”.

W dobie kiedy coraz częściej 
nie ma miejsca dla pojęcia Boga 
w konstytucjach, mediach, 
kulturze, kiedy z przestrzeni 
publicznej usuwa się symbole 

religijne, obiekty małej i wiel-
kiej architektury sakralnej, kiedy 
w ramach międzynarodowych 
struktur organizowano zama-
chy na osobę papieża, a chrze-
ścijanie należą do ludzi naj-
czyściej prześladowanych oraz 
pozbawianych podstawowych 
praw obywatelskich, życia i ka-
riery zawodowej, to niebawem 
10 czerwca 2012 r. będziemy 
na Ziemi Kłodzkiej świętować 
100-letnią rocznicę poświęce-
nia górskiego kościoła św. Anto-
niego w lasówce koło Zieleńca 
oraz Dusznik-Zdroju i Bystrzycy 
Kłodzkiej (początkowo trakto-
wanego jedynie jako kaplica). 
Dla całościowej oceny tego wy-
darzenia, wielce wymownymi 
i użytecznymi mogą być cho-
ciażby takie oto grupy faktów. 
Po pierwsze, z jednej strony do 
roku 1933 r. sieć parafialną wiel-
kiego dziekanatu kłodzkiego 
stanowiła liczba 55 parafii (nb. 
do końca XIV w. było ich tylko 
44) oraz 9-ciu kuracji i ekspozy-
tur, w tymże roku na obszarze 
Kłodzkiego Hrabstwa żyło 164. 
626 katolików i 15.601 osób in-
nych wyznań, religii i kultur. Na-
tomiast z końcem lat 80-tych XX 
w. na obszarze Ziemi Kłodzkiej  
istniało 67 parafii i 30 kościołów 
filialnych. Co więcej w trudnym, 
tak pod względem politycznym 
jak i gospodarczym okresie, 
1900-1938 zdołano wznieść lub 

Widok na kościół filialny w lasówce i dolinę orlicy z k. XX w.

Ks. prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Fitych

250  lat  SakralnegO  aDwentu  laSówkI 
refleksje przed 100-letnią rocznicą poświęcenia kościoła św. antoniego w lasówce1

 
„Bez Boga człowiek nie wie, dokąd zmierza, 
i nie potrafi nawet zrozumieć tego, kim jest”.

(Benedykt XVI, Encyklika społeczna Caritas in veritate,  7 VI 2009 r.).

 „Zaślepienie na Boga i zaślepienie na wartości
 jest realnym zagrożeniem dla naszej egzystencji 
i świata w ogóle”.

(Benedykt XVI, Homilia podczas Liturgii Wigilii Paschalnej,  
Watykan 7 IV 2012 r.).

1 Niniejszy artykuł jest pierwszym z szeregu przyczynków Autora publikowanych z okazji przypadającej w 2012 r. 100-letniej rocznicy budowy i poświęcenia 
kościoła św. Antoniego w lasówce.

znak firmowy oraz druk reklamowy 
huty szkła kryształowego „Pangratz 
& co” wraz z kościołem i fragmentem 
panoramy zabudowy lasówki z roku 
1920. (oprac. T. Fitych).
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powiększyć aż 6 kościołów filial-
nych (tzn. aż 20% tej kategorii 
świątyń). Po drugie, Dolny Śląsk 
słynie w Polsce z faktu posiada-
nia największej liczby obiektów 
zabytkowych, przy czym nie-
malże 80 % stanowią tu obiekty 
sakralne. Po trzecie, w dziejach 
wsi lasówka  ze względu na jej 
genezę, rozwój, źródło utrzy-
mania wielu rodzin oraz euro-
pejską i światową renomę, klu-
czową rolę  odegrała miejscowa 
„leśna” huta szkła. Niestety do 
dzisiaj nie przetrwał jej fabrycz-
ny kompleks, dysponujemy je-
dynie fotografiami,  katalogami  
i fragmentarycznymi kolekcjami 
jej produktów. Krótko mówiąc, 
obecnie w lasówce praktycznie 
nie ma już żadnych śladów po 
370 latach istnienia huty „żywi-
cielki”, a centralnie położonym, 
dominującym w pejzażu wsi 
i mającym kluczowe znacze-
nie dla jej mieszkańców, tury-
stów i letników stał się obiekt 

sakralny - filialny kościół św. 
Antoniego, wzniesiony w sty-
lu neoromańskim. Po czwarte, 
wspomniany obiekt sakralny 
może stanowić interesujący 
przedmiot poznawczy dla róż-
nego typu historyków, w tym 
architektury, sztuki, kultury oraz 
muzykologów i organmistrzów, 
nie mniej na plan pierwszy na-
leżałoby wysunąć ważny feno-
men, praktycznie dotychczas 
niezauważony, który dotyczy aż 
250 letniego dążenia tutejszych 
mieszkańców do relacji z sa-
crum, pełnych determinacji wy-
siłków na rzecz wizualizacji wiary 
w postaci wyobrażeń świętych 
(m.in. obrazów malowanych na 
szkle – oferty miejscowej huty, 
wysoko cenionej w całej Euro-
pie Środkowej), krzyży i kapli-
czek przydrożnych, wznoszenia 
wotywnych kompleksów małej 
architektury sakralnej oraz po-
siadaniu lokalnego domu mo-
dlitwy, w którym Eucharystia by-

łaby regularnie sprawowana. Po 
tym szczególnym i trwającym 
aż 250 lat sakralno-euchary-
stycznym adwencie, mieszkań-
cy lasówki mogli się wreszcie 
radować pięknym wspólnoto-
wym domem modlitwy - miej-
scowym kościołem. W dniu 17 
września 1912 r. celebrowano 
w nim pierwszą Eucharystię – 
źródło i szczyt  całej działalności 
Kościoła (por. Kl, 10). Wysoka 
miara życia codziennego, wy-
soka kultura duszy dawnych elit 
i mieszkańców lasówki oraz ich 
bezcenne historyczne doświad-
czenie konsekwentnego dąże-
nia do sacrum może ubogacić 
współczesnych Ślązaków, Pola-
ków i Europejczyków.

lasówka (niem. Kaiserswal-
de, ok. 680-730 m npm) – to po 
pierwsze jedna z najmłodszych 
wsi powstałych na obszarze 
Kłodzkiego Hrabstwa, a jej na-
zwa jest świadectwem dawnych 
stosunków własnościowych. Do 
połowy XVI w., miejsce jej loka-
lizacji,  zbocza Gór Bystrzyckich 
były całkowicie porosłe lasami. 
Po upływie jednego stulecia 
lasówka była kolejnym krokiem 
zasiedlania doliny Orlicy. Z doli-
ny, w której rozlokowano wieś, 
otwiera się malownicza panora-
ma czeskich Orlickich hor.

Współcześnie jest to nie-
wielka i przygraniczna wieś (za-
mieszkana przez ok. 40 rodzin), 
pośród rozległych i półdzi-
kich – górskich  łąk nad lewym 
brzegiem Dzikiej Orlicy. Wzdłuż 
dawnej drogi nadgranicznej, 
a obecnie Autostrady Sudeckiej. 
W górnej części poszerzonej 
w tym miejscu doliny tej gór-
skiej rzeki, łąki, będące zachod-
nimi stokami Gór Bystrzyckich, 
przecinają tu liczne potoki. 
W generalnym spojrzeniu, la-
sówka to wieś położona nie-
zwykle malowniczo w Sudetach 
Środkowych, pomiędzy Górami 
Bystrzyckimi i Górami Orlickimi. 
Ponadto przy granicy z Czecha-
mi, na północnym wschodzie 
oraz na południowym zacho-

dzie, a w odległości ok. 6 km 
od Zieleńca, 12 km od Dusznik 
Zdroju i 11 km od Bystrzycy 
Kłodzkiej. 

Do dzisiaj  strukturę wsi sta-
nowi rozproszona zabudowa 
XIX i XX w. sudeckich chat drew-
nianych, które są porozrzucane 
na łąkach łagodnego zbocza 
Kłobuka (stanowią one zaledwie 
30 % stanu zabudowy przedwo-
jennej) oraz licznie powstające 
domy letniskowe. Panuje tutaj 
cisza i kojący pokój, a przyby-
wających w zachwyt  wprawia 
piękna panorama Gór Orlickich. 
We wsi obok szczątkowych śla-
dów istnienia jednej z najwięk-
szych  na Ziemi Kłodzkiej tzw. 
„leśnej” huty szkła (1614-1952, 
stąd to niektórzy nazywają la-
sówkę „kryształową wioską”) 
i fabryki zapałek, istnieją nielicz-
ne obiekty małej architektury 
sakralnej oraz dominujący nad 
wiejską zabudową neoromań-
ski kościół p.w. św. Antoniego.

Po II wojnie światowej trud-
ności przygraniczne, emigracja 
oraz polityka osiedleńcza do-
prowadziła do bardzo nieko-
rzystnych zmian w regionie Gór 
Bystrzyckich. W miejsce wysie-
dlonych Niemców i Czechów 
osiedlano tu także mieszkań-
ców ze wschodnich terenów 
przedwojennej Polski. Niestety 
nie posiadali oni ani umiejętno-
ści gospodarowania w trudnych 
warunkach górskich, ani moż-
liwości kontynuowania w za-
mieszkałych przez siebie wsiach 
dawnych tradycji letniskowych. 
W konsekwencji stało się to 
przyczyną szybko postępują-
cego na tym terenie upadku 
rolnictwa i dramatycznego wy-
ludniania się wiosek górskich.  
Z końcem XX w. we wsi lasów-
ka mieszkało  niespełna 100 
mieszkańców. Oto zestawienie 
rozwoju zaludnienia dla trzech 
pobliskich wsi w okresie (1787 
– 2011), które miały zbliżone 
dzieje kościelne, gospodarcze 
i historyczne (patrz tabela). 

nazwa wsi n.p.m. zaludnienie
1700 1787 1800 1804 1816 1825 1840 1880 1910 1933 1939 1950 1959 1970 1978 2011

lasÓWka
29 VI 1662 r.
29 VII 1682 r.

680-729
170 188 350 290 234 227 315 485 660 619 620 168 100 141 94 218

Mostowice
Osada: 1574 (?)
1596 r.

640-820
358 259 354 349 500 598 527 486 151 50 40 25

zieleniec
Kolonia: 1719 r.

800-960
280 316 461 548 891 626 575 784 95 500

RAZEM 826 809 1.042 1.212 1.876 1.884 1.721 1.890 245

schemat jednego z wariantów domu wieśniaczego 
XiX/XX w. W izbie jasnej, naprzeciw pieca, istniał 
kącik kultowy (oprac. T. Fitych).
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etapy wizualizacji i obecności 
sacrum w przestrzeni osady, 
kolonii i wioski

W jaki sposób pierwsi 
uczniowie i chrześcijanie mi-
nionych stuleci spotkali miłość 
Boga? Spotkali ją w Jezusie 
Chrystusie: w Jego Ewangelii, 
w Eucharystii i we wspólnocie 
Kościoła. W Kościele odkrywa 
się, że życie każdego człowie-
ka jest historią miłości. Ukazuje 
nam to jasno Pismo Święte oraz 
potwierdza świadectwo świę-
tych. Ich życie się zmieniło się 
radykalnie i nabrało głębokiego 
sensu, z chwilą kiedy stało się 
odpowiedzią na „Ukrzyżowaną 
miłość”, większą niż cokolwiek.

Istotę pełnej międzyludzkiej 
komunikacji oraz osobowej wy-
miany darów umacnia bezpo-
średni kontakt lub co najmniej 
posługiwanie się obrazem – po-
dobizną partnera dialogu. Sobór 
trydencki postanowił, że dla efek-
tywnej autoewangelizacji oraz 
kolejnego etapu ewangelizacji 
naszego kontynentu użyteczną 
będzie również plastyczna wi-
zualizacja wiary. W 350-letnich 
dziejach mieszkańców lasówki 
możemy wyróżnić chociażby 
pięć znaczących form czy też 
etapów dialogu z sacrum i wizu-
alizacji prawd wiary. Pierwszym 
tego typu przejawem były pro-
ste, domowe oratoria. Stanowi-
ły je  domowe ołtarzyki i kąciki 
Pana Boga obecne praktycznie 
w wieśniaczym domu, każdego 
z 75 gospodarstw istniejących 
w lasówce w 1907 r. (nb. w 1910 
r. żyło tu 659 osób, z tego 650 
katolików). Te mikrooratoria ro-
dzinne były środowiskiem, gdzie 
„oddychało się” Bożą miłością, 
która daje wewnętrzną siłę po-
śród trudności i prób życiowych.

W proces skutecznego dąże-

nia od  mikrodomowej kapliczki 
do wiejskiego domu modlitwy 
w postaci lokalnej świątyni, 
w znaczący sposób włączył się 
już potomek czeskiego mistrza 
szklarskiego Adama Petershan-
sela, twórcy pierwszej huty 
szkła i osady lasówka. W 1699 r., 
Franz Johann Ferdinand Peter-
hansel ze względu na oddalenie 
lasówki od parafii w Bystrzycy, 
otrzymał zezwolenie na założe-
nie kaplicy domowej i utrzymy-
wanie osoby duchownego.

Mieszkańcy lasówki od 
szeregu dziesięcioleci na różny 
sposób pielęgnowali wrażliwość 
na sacrum i żywą pobożność. 
Głęboką wiarą i pobożnością 
charakteryzowali się także pra-
cownicy miejscowej huty szkła. 
Każdy dzień pracy robotnicy ini-
cjowali modlitwą. Na początku 
nowej zmiany dmuchacze szkła 
wraz ze swymi pracownikami 
klękali w pobliżu rozpalonego 
pieca szklarskiego, zapewne 
korzystając z wizerunku krzyża 
lub plastycznych wyobrażeń 
świętych patronów i błagali 
o Boże błogosławieństwo oraz 
orędownictwo patronów, trzy-
krotnie odmawiając modlitwę 
Ojcze Nasz i katolickie wyznanie 
wiary. W roku 1820 w hucie za-
trudnionych było 34 mężczyzn 
i 3 kobiety, a w szlifierni szkła 5 
mężczyzn i 3 kobiety.

W okresie od 1765-75 do 
1890 r. lasówka wyrosła na głów-
ne śląskie centrum twórczości 
ludowej w postaci średniej wiel-
kości obrazków o charakterze re-
ligijnym (głównie świętych). Były 
one malowane ręcznie na szkle. 
Twórczość tego typu pojawiła 
się już w okresie kontrreformacji, 
a rozwijano ją zwłaszcza wokół 
ośrodków pielgrzymkowychmi-
krooratoria m.in. w Czechach, 

Bawarii, Austrii i Szwajcarii. Z ty-
pową dla tutejszych mieszkań-
ców wrażliwością na sacrum, 
członkowie pięciu najbardziej 
utalentowanych i zasłużonych  
rodzin o wielopokoleniowych 
tradycjach, niekiedy w dzień 
i w nocy, w chałupniczy sposób 
realizowali ogromne ilości tego 
typu dzieł. Handlarze sprzeda-
wali je głównie na straganach 

wielkich ośrodków pątniczych. 
Dzieła te umieszczano w przy-
drożnych kapliczkach, w „kąci-
kach Pana Boga” znajdujących 
się w izbach mieszkalnych oraz 
w sypialniach wielu śląskich do-
mów. Szczyt rozwoju lasowskiej 
produkcji przypadł na  lata 1830-
1875 (po czym od 1860 r. coraz 
silniej wypierała ją litografia oraz 
inne techniki drukarskie). 

Modlitwą rozpoczynaną ciężką i wielogodzinna pracę w hucie szkła w lasówce Modlitwą rozpoczynano ciężką i wielogodzinna pracę w hucie szkła w lasówce 

obraz malowany na szkle: Święty antoni z Padwy („s. antonius”), lasówka, ostatnie 
ćwierćwiecze XiX w. (28,5 x 18,5 cm; 
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Z końcem XVIII w. nie tylko 
na Ziemi Kłodzkiej przychodzi 
nam odnotować renesans ru-
chu pielgrzymkowego oraz du-
chowości pasyjnej i  dynamicz-
ny rozwój małej architektury 
sakralnej. Od początków XIX 
w. tego typu proces wizuali-
zacji wiary w lasówce ukazuje 
nam  pięć istniejących do dzi-
siaj obiektów. Jest oczywiste, 
że każdy z nich ma odmienną 
genezę. Były one wyrazem 
charakterystycznych dla dane-
go okresu trendów duchowo-
ści, wielowiekowej pobożności 
ludowej, wzmacnianej przez 
kąciki Pana Boga, praktykę mo-
dlitw o urodzaje w formie tzw. 
dni krzyżowych (kiedy proce-
syjnie udawano się do czterech 
miejscowych kapliczek i krzyży 
przydrożnych), śluby wotywne 

związane z epidemiami, a tak-
że z decyzjami papieży. Pius IX 
dekretem z 31 czerwca 1858 r. 
udzielał 300 dni odpustu zu-
pełnego na znanych warun-
kach (tzn. spowiedzi i komunii 
św.) oraz po modlitwie przed 
plastycznym wyobrażeniem 
Jezusa Ukrzyżowanego. Po-
krótce przyjrzyjmy się poszcze-
gólnym obiektom sakralnym 
lasówki.

1.) – Po przejściu Hrab-
stwa Kłodzkiego pod władzę 
Prus, nadal nie było łatwym - 
zwłaszcza dla osób starszych - 
dotarcie nawet do oddalonego 
o 5 km kościoła parafialnego 
w Mostowicach. W tej sytuacji 
w lasówce zaczęły powstawać 
lokalne przestrzenie wspólno-
towej modlitwy oraz katolic-
kich zwyczajów i nabożeństwa. 

Najstarszy z tego typu obiek-
tów stanowi tzw. jednoosobo-
wa Męka Pańska, czyli wysoki, 
smukły krzyż, w całości wykuty 
w piaskowcu. Został on wznie-
siony na gruntach należących 
do właścicieli dominium, a wy-
konał go tutejszy osadnik Josef 
Wenzel. Do dzisiaj znajduje 
się on w małym zagajniku na 
granicy niewielkiego lasku 
oraz przy drodze odchodzą-
cej od kościoła około jednego 
kilometra w górę. W dniu 15 
września 1811 r. uroczyście 
poświęcił go drugi mostowicki 
proboszcz ksiądz Franz Herden 
(1809-1814). Nota bene po stu 
latach poddano go renowacji, 
czyli jeszcze przed poświęce-
niem lokalnej świątyni.  Od-
tąd  w niedziele i święta wielu 
mieszkańców udawało się na 
to miejsce, aby u stóp krzyża 
w wyrazie dziękczynienia zło-
żyć bukiet kwiatów, zapalić 
świecę i pomodlić się słowami 
modlitwy Ojcze Nasz, modli-
twy różańcowej czy też lita-
nijnej. W ten sposób powstał 
tu punkt również zborny dla 
kompanii pielgrzymów, wyru-
szających z Doliny Górnej Orli-
cy, m.in. do sanktuarium Matki 
Bożej w Wambierzycach. Krzyż 
ten - jako jeden z pięciu naj-
bardziej charakterystycznych 
obiektów wsi lasówka (obok: 
„Herschftshaus, Gebirgsbau-
de, Glasfabrik i Franz Schla-
gner Handlung) widniał na 
rozpowszechnianej w formie 
grafiki widokówce – „Gruss aus 
Kaiserwalde. Grafschaft Glatz”.

2.) Wiek XIX był naznaczo-
ny częstymi spustoszeniami 
powodowanymi przez pan-
demie cholery. Po pandemii 
cholery w 1832 r., która ciężko 
doświadczyła wielu pracowni-
ków huty szkła, ci którzy oca-
leli, jako wotum wdzięczności 
zbudowali we wspomnianym 
powyżej zagajniku, wokół 
kamiennego krzyża, drogę 
krzyżową. Aktualnie na tym 
terenie zachowały się tylko 
wypłaszczone miejsca, w któ-
rych być może znajdowały się 
stacje tejże drogi krzyżowej. 
Jej istnienie zostało zaznaczo-
ne na mapie z 1884 r. (przedru-
kowanej w roku 1919). Corocz-
nie aż do ok. 1918 r. w święto 
Wniebowstąpienia Chrystusa 
odbywały się w tym miej-
scu publiczne nabożeństwa. 
Od wspomnianego krzyża 
w dziękczynnej procesji uda-

wano się ze wspólnotowymi 
modlitwami do przydrożnych 
figur z wyobrażeniami świę-
tych w lasówce, jak też i w po-
bliskich miejscowościach. Do 
dzisiaj jedyny ślad jaki się za-
chował po tych wotywnych 
nabożeństwach i praktykach, 
to stojący kamienny krzyż.

3.) Praktycznie naprzeciw 
obecnego kościoła filialnego 
p.w. św. Antoniego, obok ruin 
dawnej huty szkła, z drogi 
widoczna jest przydrożna ka-
pliczka z figurką Najświętszej 
Marii Panny.  W 1844 r. została 
ufundowana przez tutejsze-
go osadnika Frantza Dörnera 
(w 1884 r. poddano ją renowa-
cji). Początkowo stała na dzie-
dzińcu tutejszej huty szkła. 

4). Na okres 1830-1875 przy-
pada okres rozkwitu religijnego 
malarstwa na szkle w lasówce. 
W tego typu rodzinnej pracy 
chałupniczej zaangażowane 
były m.in. powszechnie cenio-
ne rodziny Rohrbachów, Bec-
kerow, Wenzlów i Gewaldów. 
W 1895 r., w centrum wsi, przed 
domem  Rohrbachów  powstał 
kolejny okazały kamienny 
krzyż. Został on ufundowany 
przez osadnika Wilhelma (12) 
- seniora (*1823 +1913) lub 
Wilhelma (13) – juniora (*1858 
+1949), zarazem właściciela 
młyna (aktualnie  krzyż ten jest 
już bardzo zniszczony).

5.) W drugiej dekadzie XX 
w., w południowej elewacji 
korpusu kaplicy św. Antonie-
go, wzorując się na antycznych 
pomnikach konnych i renesan-
sowych pomnikach kondotie-
rów, umieszczono symboliczny 
i zarazem bardzo skromny po-
mnik poległych podczas I woj-
ny światowej. Został on wyko-
nany z betonu (prostokątna 
płycina z pełnoplastycznym 
przedstawieniem żołnierza na 
koniu).W późniejszym czasie, 
na przykościelnym cmenta-
rzu, pomiędzy dwoma tujami, 
wzniesiono kamienny pomnik 
I wojny światowej, zwieńczony 
tzw. „krzyżem żelaznym” (od-
znaczeniem ustanowionym 
we Wrocławiu 10 marca 1813 
przez króla Prus Fryderyka 
Wilhelma III). W płycinie postu-
mentu pod krzyżem żelaznym, 
otoczonym dwoma gałązkami 
dębu, widnieją nazwiska 11-tu 
mężczyzn poległych w okresie 
XII 1916-XI 1917 r.

lasówka, krzyż Męka Pańska z 15 iX 1811 r.

lasówka, kapliczka z figurką najświętszej Marii Panny z 1844 r. (ufundowana przez 
Frantza Dörnera; stan z  ii 2012.

fo
t. 

T. 
Fit

yc
h

ciąg dalszy w 216 nr Ziemi Kłodzkiej
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Teresa Bazała

prOmOcja kSIąŻkI 
 

W Pensjonacie państwa Fu-
glińskich „Skowronki” koło lądka 
Zdroju odbyła się promocja pol-
skiego wydania książki autorstwa 
profesora Arno Herziga prof. Mał-
gorzaty Ruchniewicz i Krzysztofa 
Ruchniewicza pt. „Śląsk i jego 
dzieje”. Niemieckojęzyczna wersja 
tej książki spotkała się z dużym 
zainteresowaniem i życzliwym 
przyjęciem w Niemczech. Tłuma-
czenie książki na język polski sfi-
nansowała niemiecka Fundacja 
Erici Simon. Jak poinformowali 
autorzy, jest to pierwsza historia 
Śląska od najdawniejszych cza-
sów po współczesność. Autorzy 
postawili sobie za cel ukazanie 
historii politycznej, społeczno-

ekonomicznej i historii kultury 
poprzez uwzględnienie losów 
ludzkich. Zdaniem prof. M. Ruch-
niewicz obowiązkiem historyka 
jest podawanie nie tylko faktów, 
ale pisanie o ludziach. Powie-
działa też, że jest pod wrażeniem 
tego, co robią dzisiejsi mieszkań-
cy ziemi kłodzkiej dla przetrwania 
dziedzictwa kulturowego, pojed-
nania i porozumienia polsko-nie-
mieckiego. Książka pozbawiona 
jest naleciałości ideologicznych. 
Historia Śląska nie jest prezento-
wana ani z polskiego, ani z nie-
mieckiego punktu widzenia. Prof. 
Arno Herzig w swojej wypowiedzi 
wskazał na krytyczne momenty 
w dziejach Śląska: zmiany demo-

graficzne, przejście pod panowa-
nie pruskie,k długi okres wojen 
omówiony w rozdziale „Niespo-
kojna prowincja”. Zwrócił uwagę 
na dziedzictwo śląskiej tolerancji, 
które, jak później skomentowała 
prof. Ruchniewicz, okazało się 
bezbronne wobec tego, co przy-
niósł wiek XX, tragiczne stulecie. 

W promocji wśród wielu gości 
uczestniczyła niemiecka pisarka 
Monika Taubitz, autorka książki 
„Przez dziurę w płocie”, opisującej 
jej dzieciństwo w Żelaźnie. 

licznie zebrani goście mieli 
okazję nie tylko spotkać się z au-
torami książki, zadać pytania, ale 
także skosztować śląskich potraw 
przygotowanych przez Karinę 

Fuglińską i jej mamę Renatę Cza-
plińską. W pensjonacie jak zawsze 
panowała wspaniała, serdeczna 
atmosfera.  

Mag. der gerManischen Philologie

IReNa Rogowska
Vereidigte dolmetscherin  

und übersetzerin der deutschen sprache

Tel. (00-48) 74 8726091 

magister filologii germańskiej

Irena Rogowska
tłumacZ prZySIęgły jęZyka nIemIeckIegO

Wyjazdy Au-pair

telefon
(74) 

8726091

autorzy książki: prof. anna Herzig, prof. Małgorzata Ruchniewicz,
 krzysztof Ruchniewicz

Uczestnicy spotkania
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ZDZISław bekSIńSkI. fOtOgrafIe 
28 kwietnia - 31 maja, wrocław 

19. mIęDZynarODOwe nOce jaZZOwe. arIel ramIreZ 
10 maja, Świdnica 

Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu zaprasza na wystawę 
Zdzisława Beksińskiego (1929-
2005), uważanego obecnie za 
jednego z najwybitniejszych i 
najbardziej oryginalnych twór-
ców współczesnych – malarza, 
rzeźbiarza, fotografika i grafika 
komputerowego. Dzięki uprzej-
mości Muzeum Historycznego 
w Sanoku mamy możliwość za-
prezentowania kilkudziesięciu 
fotografii oraz grafik z różnych 

etapów twórczości artysty, któ-
rego dzieła znajdują się w naj-
ważniejszych muzeach w Pol-
sce.  

Wystawie towarzyszy kon-
kurs: „Odwiedź Beksińskiego” - 
wygraj audiobooka!

Do wygrania audiobook wy-
dawnictwa Dobrew pt. „Straszy-
dła na co dzień”. 

Czytają m.in. Jerzy Stuhr, 
Wiktor Zborowski, Marian Opa-
nia, Jan Peszek, Maria Seweryn. 

Na zgłoszenia czekamy do 20 
maja 2012 r.  

 Odwiedź wystawę fotografii 
Zdzisława Beksińskiego, zrób so-
bie zdjęcie z jedną z prac i prze-
ślij na maila konkurs@okis.pl

Organizator: Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu – 
Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego 
www.okis.pl

Najnowsze dzieło Ariela Ra-
mireza to „Cabaret la Boca” - ta-
neczno-muzyczne show, które 
przenosi widzów w świat pierw-

szych milong Buenos Aires z 
lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. 
Występ uświetni pokaz audio-
wizualny w reżyserii Wojciecha 
Popkiewicza, znanego wrocław-
skiego dokumentalisty i podróż-
nika oraz Jerzego Szoty. Artysta 
zaprosił też do współpracy zna-
komite pary taneczne: Katarzy-
nę Press i Ireneusza Michalewi-
cza, Agatę i Tomasza Kozłow-
skich oraz Elżbietę Jankowską 
i Krzysztofa Perdka. Premiera 
spektaklu, wystawionego na 
wrocławskiej Scenie letniej Te-
atru lalek, stanowiła artystycz-
ny „gwóźdź programu” podczas 
uroczystości wręczenia nagrody 
„Ambasador Wrocławia” pod pa-

tronatem „Gazety Wyborczej”.
Ariel Ramirez jest wnukiem 

jednego z najsłynniejszych 
kompozytorów argentyńskich, 
twórcy mszy kreolskiej – Arie-
la Ramireza. Artysta urodził 
się 1975 roku w Argentynie, w 
miejscowości Altos de Chipión. 
Naukę gry na bandoneonie roz-
począł w wieku trzynastu lat. 
Jego muzyczna kariera nabrała 
rozpędu w wieku lat dwudzie-
stu, wówczas jego talent zaczę-
to doceniać na licznych festiwa-
lach folklorystycznych. Ramirez 
zdobył wiele znaczących nagród 
i wyróżnień.

Od 2002 roku artysta aktyw-
nie uczestniczy w różnych pro-

jektach muzycznych. Koncertu-
je z wieloma uznanymi muzyka-
mi, m. in. w Chile, Brazylii, Peru, 
Boliwii i Urugwaju. W latach 
2004-2007 współpracował ze 
skrzypkiem Néstorem Garnicą, 
a następnie dołączył do znanej 
argentyńskiej grupy los Caraba-
jal. W latach 2009-2010 akom-
paniował wokaliście Marcelo 
Toledo. Niedawno wystąpił we 
Wrocławiu z El Muso - jednym z 
najbardziej popularnych wokali-
stów kubańskich, znanych m.in. 
ze współpracy z Buena Vista So-
cial Club.

Organizator: Świdnicki Ośrodek 
Kultury www.sok.com.pl
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XIv feStIwal kultury ŻyDOwSkIej. SImcha
12-18 maja, wrocław 

9. planete+ DOc fIlm feStIval 
14-20 maja, wrocław

Koncerty nowojorskiego 
trębacza Franka londona i izra-
elskiej gwiazdy Mor Karbasi 

to najważniejsze muzyczne 
wydarzenia tegorocznej czter-
nastej edycji Festiwalu Kultury 
Żydowskiej SIMCHA. Między 12 
a 18 maja Synagoga pod Białym 
Bocianem ożyje dzięki muzyce, 
tańcom, wykładom i warszta-
tom. SIMCHA to jeden z trzech 
największych festiwali poświę-
conych kulturze żydowskiej 
w Polsce i jedyna taka impreza 
na Dolnym Śląsku.   

Festiwal odbywa się zawsze 
wokół Synagogi pod Białym Bo-
cianem. To historyczne miejsce, 
otoczone zabytkowymi kamie-
nicami, kulturalne centrum, at-
mosferą ulic Pawła Włodkowica 

i św. Antoniego przyciąga nie 
tylko turystów, ale również oso-
by poszukujące artystycznych 
wrażeń. 

SIMCHA to przede wszystkim 
muzyka. Na festiwalowej scenie 
zaprezentują się m.in. klezme-
rzy z lublina i Krakowa. W tym 
roku artyści Chóru Synagogi pod 
Białym Bocianem pod dyrekcją 
Stanisława Rybarczyka, pomy-
słodawcy i dyrektora Festiwalu, 
wystąpią w towarzystwie wybit-
nego izraelskiego kantora Israela 
Randa, dla którego wizyta we 
Wrocławiu jest niczym powrót 
do domu: tu przed wojną miesz-
kała jego najbliższa rodzina. 

Tegoroczne gwiazdy to no-
wojorski geniusz trąbki Frank 
london, zdobywca nagrody 
Grammy, związany z zespołami 
The Klezmatics i Hasidic New 
Wave oraz Mor Karbasi - pie-
śniarka łącząca wpływy perskie, 
izraelskie i marokańskie, która 
swym śpiewem opowie poru-
szające historie w prawie zapo-
mnianym już języku hiszpań-
skich Żydów – ladino.

Organizator: Fundacja Pro 
Arte 2002, Agencja Artystyczna 
Art&Business Direction www.
simcha.art.pl

Blisko 50 filmów na około 
120 projekcjach zaprezentowa-
nych zostanie wrocławskiej edy-
cji festiwalu filmów dokumen-

talnych Planete+ Doc w Dol-
nośląskim Centrum Filmowym. 
Po raz pierwszy 16 tytułów, 
startujących w Konkursie Głów-
nym, ubiegać się będzie także 
o Grand Prix Dolnego Śląska – 
Nagrodę Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.  

Pojawi się wiele niepokazy-
wanych dotąd w Polsce tytułów, 
które prezentowane były na za-
granicznych festiwalach, wzbu-
dzając duże zainteresowanie 
widzów i krytyków. Wśród naj-
bardziej oczekiwanych filmów 
tegorocznej edycji są m.in. nowe 
dzieła uznanych dokumenta-
listów: „Projekt Nim” Jamesa 
Marsha (reżysera oscarowego 
„Człowieka na linie”) „Chwała 
dziwkom” Michaela Glawogge-
ra (twórcy „Śmierci człowieka 

pracy”) czy „Oburzeni” Tony’e-
go Gatlifa (autora: „Gadjo Dilo”, 
„Vengo” i „Exils”).

Wrocławską edycję festi-
walu swoją obecnością uświet-
ni kilkunastu twórców, m.in. 
Mathieu Roy – współreżyser 
„Pułapek rozwoju“ (filmu wy-
produkowanego przez Martina 
Scorsese i producentów „Kor-
poracji”), Michael Glawogger 
(reżyser „Śmierci człowieka pra-
cy”) z premierowym pokazem 
nagrodzonego w Wenecji filmu 
„Chwała dziwkom” oraz angiel-
ski reżyser James Marsh – laure-
at Oscara za „Człowieka na linie“, 
który zaprezentuje swój naj-
nowszy dokument „Projekt Nim“ 
– niezwykłą historię szympansa 
wychowywanego jak człowiek 
przez amerykańską rodzinę. 

Wyjątkowy klimat będzie 
można poczuć nie tylko w DCF-
ie, ale także podczas koncertów 
i spotkań w Klubie Festiwalo-
wym. W Klubie Puzzle Projekt 
Miss M. zaprezentuje ekspery-
mentalne aranżacje najsłynniej-
szych piosenek Marylin Monroe, 
w wykonaniu Doroty Kołodziej. 
W programie znajdzie się także 
koncert czeskiej grupy Midi lidi, 
grającej taneczną, eksperymen-
talną muzykę elektro. Zespół 
wystąpił w wyświetlanym na fe-
stiwalu filmie „Świat Marii” (reż. 
Zeljka Sukova) i jest autorem 
jego ścieżki dźwiękowej. 

Organizator: AGAINST 
GRAVITY www.againstgravity.
pl/, www.planetedocff.pl 

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

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

Materiały prasowe 
pochodzą od 

organizatorów.
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XXI feStIwal maj Z muZyką Dawną
16-21 maja, wrocław, kłodzko, galowice

Od 16 do 21 maja mieszkańcy 
Wrocławia i Dolnego Śląska będą 
mogli przenieść się w muzycz-
ną podróż w czasie. Podczas 21. 
międzynarodowego Festiwalu 
Maj z Muzyką Dawną usłyszymy 
nieco zapomniane już dźwięki 

muzyki średniowiecza, renesansu 
i baroku.

Podczas inauguracyjnego 
koncertu 16 maja w sali wielkiej 
Muzeum Sztuki Mieszczańskiej 
wrocławskiego Ratusza zapre-
zentuje się tam jeden z lepszych 
francuskich zespołów – Ensemble 
Stravaganza. Dzień później gratka 
dla miłośników opery. Nieodpłat-
nie będzie można wejść na „Koro-
nację Poppei” Claudio Montever-
diego, którą przygotowali studenci 
wrocławskiej Akademii Muzycznej 
pod opieką Elżbiety lejman-Krzy-
styniak. Premiera 17 maja o godz. 
19.00, powtórka dzień później 
o godz. 16.00 w auli Akademii 

Muzycznej. 18 maja w Koście-
le Św. Ap. Piotra i Pawła wystąpi 
lubiany przez wrocławską pu-
bliczność Jacek Kowalski. O godz. 
19.00 usłyszymy program „Wojna 
i miłość, czyli krucjaty, trubadurzy 
i truwerzy”. Ten sam występ będzie 
można usłyszeć jeszcze 19 maja 
o godz. 17.00 w Muzeum Powo-
zów w Galowicach koło Wrocławia 
i 21 maja w Muzeum Ziemi Kłodz-
kiej o godz. 19.00. 

Częścią Festiwalu są także 
wykłady wybitnego muzykologa 
prof. Marka Dyżewskiego. - Tym ra-
zem 19 maja o godz. 16.00 w Klu-
bie Muzyki i literatury zaprasza-
my na muzyczną opowieść pod 

tajemniczym tytułem „Prawda ta 
sama, lecz brzmi inaczej” - mówi 
Piotr Borkowski, dyrektor OKiS. 
- „Maj z muzyką dawną” we Wro-
cławiu zakończymy w niedzielę 20 
maja o godz. 19.00 w Kościółku św. 
Krzysztofa koncertem „Close thine 
eyes” z dziełami angielskiego kom-
pozytora Henry’ego Purcela.

Organizator: Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu – 
Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego 
www.okis.pl  
Akademickie Stowarzyszenie 
Kultury „Wagant” www.
askwagant.org.pl/

mIęDZynarODOwy feStIwal  
teatrów awangarDOwych - peStka 

30 maja – 3 czerwca, jelenia góra

 Zidentyfikowanie i utożsa-
mienie treści „między” ze świa-
domością, tożsamością, odna-

lezienie „między”, we wszystkich 
jego przejawach. Taki cel stoi 
przed tegoroczną edycją Mię-
dzynarodowego Festiwalu Te-
atrów Awangardowych Pestka. 
Eksploracja rzeczywistości w 
poszukiwaniu owego „między”, 
także w kontekście konwencji 
teatralnej, nie tyle jako poszu-
kiwanie „aurea mediocritas”, 
wypośrodkowanej wizji teatru i 

łączenia klasyki z nowoczesno-
ścią, ale raczej ukazywanie nie-
skończonego przechodzenia, 
przepływania, nieustannego by-
cia „w między”. Przełamywanie 
granic, nieustanny ruch, wyrzu-
cenie poza dyskurs stygmatów 
horror vacui, które „potworzą” 
namysł nad światem przez nas 
nam „międzyprzedstawianym” 
– oto działania i konstrukcje 

myślowe, niezbędne w poszu-
kiwaniu utraconego „między” 
(w minionym stuleciu, zdomi-
nowanym przez quasikategorie 
stałości, „etapy” i „przystanki” 
- utraconego najdotkliwiej), któ-
re są w polu zainteresowań or-
ganizatorów tegorocznej edycji 
PESTKI. 
Organizator: Jeleniogórskie 
Centrum Kultury www.jck.pl

feStIwal henryka wIenIawSkIegO 
1-3 czerwca, Szczawno Zdrój

Na wiosnę budzą się na Dol-
nym Śląsku muzyczne festiwale. 
Jednym z pierwszych jest Festi-
wal Henryka Wieniawskiego w 
Szczawnie Zdroju.  

Tradycja tego festiwalu na-
wiązuje do dwukrotnych poby-

tów w Szczawnie Zdroju (wów-
czas Bad Salzbrunn) romantycz-
nego kompozytora Henryka 
Wieniawskiego, w 1855 oraz 
1857 roku, w trakcie których 
ów wirtuoz skrzypiec dał dwa 
koncerty. Pierwszy koncert - 16 
sierpnia 1855 roku w „Kursalu” 
(obecnie Klub Kuracjusza „Biała 
sala”) i jak pisał ówczesny re-
cenzent „Gazety Warszawskiej”: 
„Pan Wieniawski dał koncert w 

Salzbrunn w Kursalu i zrobił fu-
rorę...”

Po drugiej wojnie światowej, 
w uzdrowiskach na Dolnym Ślą-
sku bujnie rozkwitało życie ar-
tystyczne. Powstawały festiwale 
muzyczne – festiwal Chopinow-
ski w Dusznikach Zdroju, Mo-
niuszkowski w Kudowie Zdroju 
oraz, w 1966 roku, Henryka Wie-
niawskiego w Szczawnie Zdroju, 
gdzie pięć lat wcześniej założo-

no Towarzystwo Muzyczne jego 
imienia. 

Organizator: Teatr Zdrojowy 
im. Henryka Wieniawskiego w 
Szczawnie Zdroju www.teatr-
zdrojowy.pl
Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu – Instytucja Kultury 
Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego www.okis.pl



43 Ziemia Kłodzka nr 215

DnI pOlkOwIc
18-20 maja, polkowice

W tym roku święto miasta 
polkowiczanie obchodzić będą 
od 18 do 20 maja, a na scenie 
ustawionej w Rynku zagrają 
m.in. Enej, Sylwia Grzeszczak, 
Varius Manx oraz Sławek Wierz-
cholski i Nocna Zmiana Bluesa. 

W piątek, 18 maja, po zakoń-
czeniu prezentacji twórczości 
lokalnych zespołów, stowarzy-
szeń, szkół, przedszkoli i ognisk 
muzycznych, wystąpi Mateusz 
Krautwurst – finalista popular-

nego programu The Voice of 
Poland, wokalista obdarzony 
przepiękną barwą głosu, który 
urodził się nieopodal Polko-
wic, w Przemkowie. 19 maja 
spotykamy się z konkurentem 
Mateusza oraz zwycięzcą całe-
go programu, emitowanego w 
telewizyjnej “Dwójce” – Damia-
nem Ukeje. Młody szczecinianin 
z charakterystycznym, mocnym, 
rockowym wokalem był w show 
pod opieką kontrowersyjnego 
Nergala, z którym po programie 
rozpoczął współpracę. 

Tego dnia na Rynku zagra 
także legenda polskiego bluesa 
– Sławek Wierzcholski z Noc-
ną Zmianą Bluesa oraz Sylwia 
Grzeszczak, której pierwsza so-
lowa płyta „Sen o przyszłości”, 
w niecałe dwa tygodnie od pre-

miery, osiągnęła status platy-
nowej, a singiel „Małe rzeczy” 
przez osiem tygodni z rzędu był 
najczęściej granym utworem w 
polskich stacjach radiowych.

20 maja polkowiczanie będą 
się bawić na dwóch znakomitych 
koncertach. Najpierw wystąpi 
zespół Enej, którego piosenka 
„Radio Hello” była przebojem 
ubiegłego lata. Grupa istnieje 
od 2002 roku, ale przełomowym 
momentem w jej karierze okazał 
się udział w programie „Must be 
the Music - Tylko Muzyka”. Pre-
zentując na scenie własne utwo-
ry, zespół Enej zyskał zarówno 
przychylność jurorów, jak i sym-
patię widzów i został zwycięzcą 
pierwszej polskiej edycji progra-
mu. Gwiazdą wieczoru będzie 
grupa Varius Manx, legenda pol-

skiej muzyki pop, której płyty: 
„Emu”, „Elf”, „Ego”, „End” aż dwu-
nastokrotnie pokryły się platy-
ną, a piosenki takie jak „Zanim 
zrozumiesz”, „Zamigotał świat”, 
„Orła cień” cieszyły się ogromną 
popularnością. Zespół wystąpi z 
nową wokalistką Anną Józefiną 
lubieniecką. 

W programie Dni Polkowic 
znajdą się także występy kaba-
retowe. W sobotę bawić będzie 
polkowiczan zielonogórski ka-
baret Hlynur, a w niedzielę o do-
bry humor publiczności zadbają: 
Katarzyna Piasecka (najlepsza 
polska stand-uperka) oraz kaba-
ret PUK, pochodzący z Krakowa.

Organizator: Polkowickie 
Centrum Animacji www.pca.pl

ethnO jaZZ feStIval: pInk martInI 
24 maja, wrocław

Mistrzowie muzycznej meta-
morfozy, w cudowny sposób od-
krywają na nowo takie szlagiery 
jak Que sera, sera, Sympathique 
(Je ne veux pas travailler), Una 
Notte a Napoli czy let’s never 
stop falling in love. Pink Martini 
to mistrzowie dobrego smaku, 

gwiazdy downtempo, łączący w 
sobie lekkość De Phazz i elegan-
cję Thievery Corporation!

Z łatwością łączą w jedno 
muzykę klasyczną, latynoską i 
jazz, sięgając po klimaty retro, 
rodem z francuskiego music-
hallu czy żywiołowej brazylij-

skiej samby i wykonując je jak 
rodowita latynoska orkiestra! I 
to porównanie chyba najlepiej 
oddaje niezwykłość i fenomen 
Pink Martini, jedynej w swoim 
rodzaju 14-osobowej orkiestry!

Organizator: www.wrockfest.pl

nOc muZeów 
19-20 maja, wrocław, Dolny Śląsk

W tym roku w Nocy Muze-
ów we Wrocławiu udział wezmą 
trzydzieści cztery instytucje, 
wśród nich wiele nowych war-
tych odkrycia miejsc, a także od-
będzie się kolejna odsłona pro-
gramu dla dzieci DobraNocka. 

Dla pasjonatów sztuki daw-
nej oraz historii i kultury Wro-
cławia i Dolnego Śląska przy-
gotowano zwiedzanie wystaw 
w Pałacu Królewskim, Muzeum 
Narodowym oraz w Muzeum 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 
które prezentuje historię Uni-
wersytetu w nowej odsłonie.

Warto też wybrać się do 
nowo otwartego Centrum Po-
znawczego w Hali Stulecia, gdzie 
czeka multimedialna ekspozycja 
na temat wrocławskiego moder-
nizmu oraz interaktywny pro-
gram edukacyjno-poznawczy, 
który pozwala dotknąć historii 
stu lat obiektu klasy UNESCO. W 
programie Nocy Muzeów nie za-

brakło sztuki współczesnej. 
Również instytucje Dolne-

go Śląska włączyły się do akcji, 
udostępniając swe ekspozycje 
zwiedzającym. Będzie można 
zatem odwiedzić m.in. Twierdzę 
Srebrna Góra, Muzeum Papier-
nictwa w Dusznikach Zdroju czy 
muzea w legnicy. 

Organizator: Europejska Noc 
Muzeów w Polsce www.noc-
muzeow.pl
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DoDatek PRoekologICzNy 

Oficynka POd RóŻĄ k OdzkĄ

pOłOŻenIe 
I ObSZar parku
Rudawski Park Krajobrazowy, 

utworzony w 1989 roku, o po-
wierzchni 15 705 ha oraz otulinie 
6 600 ha, położony jest na po-
graniczu Sudetów Zachodnich i 
Środkowych. Obejmuje masyw 
Rudaw Janowickich z Górami So-
kolimi oraz Góry Ołowiane. Połu-
dniowa granica sięga do Przełę-
czy Kowarskiej , a północna obej-
muje fragment doliny Bobru od 
Kamiennej Góry po Jelenia Górę.

 Na terenie Park dominują 
obszary o krajobrazie górskim, 

a w jego otulinie przeważają te-
reny równinne i pagórkowate. 
Najwyższym wzniesieniem jest 
Skalnik o współrzędnych geo-
graficznych 15 0 55’ E i 50 0 49’ N, 
o wysokości 945 m n.p.m., a naj-
niżej położonym obszarem jest 
koryto rzeki Bóbr – w okolicach 
Wojanowa, około 350 m n.p.m.

Wyraźnym elementem krajo-
brazu Parku jest główny grzbiet 
Rudaw Janowickich, rozciągają-
cy się od Przełęczy Kowarskiej 
(727 m n.p.m.) po przełomową 
dolinę Bobru, między Ciecha-
nowicami a Janowicami Wielki-

mi. Ma on charakter potężnego 
wału o wyrównanej powierzchni 
i stosunkowo stromych zbo-
czach, oddzielającego od siebie 
dwa rozległe obniżenia terenu: 
Kotlinę Jeleniogórską i Kotlinę 
Kamiennogórską. W linii grzbie-
towej wyraźnie zaznaczają się 
dwie przełęcze: Pod Bobrzakiem 
(805 m n.p.m.) oraz Rudawska 
(740 m n.p.m.).

Charakterystyczną cechą 
krajobrazu Rudaw Janowickich 
jest zróżnicowana morfologia 
głównych grzbietów górskich, 
liczne wzniesienia i kulminacje 
oraz towarzyszące im skałki i 
grupy skalne – Góry Sokole z 
Krzyżną Górą i Sokolikami oraz 
Doliną Janówki. 

Góry Ołowiane, kulminacja 
Turzec ( 690 m. n. p. m) stano-
wiące część Grzbietu Południo-
wego Gór Kaczawskich, oddzie-
lone są od Rudaw Janowickich 
wyraźną granicą morfologiczną 
- przełomem Bobru. Góry lisie 
(671 m n.p.m.), mające postać 
niewielkiego grzbietu o połu-
dnikowym przebiegu długości 
około 3,5 km, są także wyraźnie 
oddzielone od masywu Rudaw 
Janowickich. 

  geOlOgIa
Zachodnia część obszaru 

Parku zbudowana jest z górno-
karbońskich granitów, natomiast 
wschodnia z metamorficznych 
skał osłony granitu: gnejsów, 
łupków łyszczykowych, wapie-
ni i dolomitów krystalicznych, 
amfibolitów, zieleńców, łupków 
serycytowych, fyllitów oraz dol-
nokarbońskich skał osadowych: 
zlepieńców, piaskowców i mu-
łowców. Północno - wschodnia 
część otuliny Parku należy do 
metamorfiku kaczawskiego, 

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 za-
chowania, 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 wykorzy-
staniu”. 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 zaak-
centować różne jej części, np. przyrodnicy, ekolodzy zwrócą uwagę na wartości przyrodnicze, osoby zainteresowane historią podkreślą 
tradycje historyczne, zaś inni położą nacisk na wartości kulturowe. Natomiast przeciętnych mieszkańców tych obszarów z pewnością 
najbardziej będzie interesowało gospodarcze wykorzystanie lasów, gruntów i nieruchomości.

Piotr Śnigucki
Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Paweł Sendecki

ruDawSkI park krajObraZOwy

góry ołowiane

Fajka
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obejmującego kompleks zieleń-
cowy oraz fyllity i łupki. Wśród 
nich występują rudy metali mie-
dzi, arsenu, ołowiu i żelaza. Były 
one eksploatowane od średnio-
wiecza, z przerwami do 1925 
roku, m.in. w Miedziance, Czar-
nowie, Ciechanowicach, Wieści-
szowicach i Kowarach. W rejonie 
Kamiennej Góry i Marciszowa 
eksploatowano węgiel kamien-
ny. Obecnie na terenie Parku 
znajduje się około 80 kamienio-
łomów, w których w przeszłości 
prowadzono eksploatację su-
rowców skalnych ( granity, me-
lafiry, dolomity, zieleńce). 

Głównymi walorami Parku 
są: różnorodność budowy geo-
logicznej, bogactwo form po-
wierzchni terenu, pozostałości 
dawnego górnictwa i hutnictwa, 
liczne odsłonięcia geologiczne, 
skałki, pseudokrasowe jaskinie, 
przełomowe odcinki doliny Bo-
bru oraz bogata szata roślinna. 
Pomiędzy Karpnikami a Łomni-
cą rozpościerają się Karpnickie 
Stawy – płaski obszar z liczny-
mi stawami rybnymi. Podobne 
stawy, utworzone w ramach 
kształtowania romantycznego 
krajobrazu, znajdują się między 
Bukowcem a Kostrzycą. 

Obszar Parku leży prawie w 
całości w dorzeczu Bobru, tylko 
2 % zajmuje dorzecza Kaczawy. 
Interesujące są zwłaszcza odcin-
ki przełomowe Bobru między 
Ciechanowicami a Janowicami 
Wielkimi oraz między Trzciń-
skiem a Wojanowem. Cieka-
wostką są „Kolorowe Jeziorka” 
koło Wieściszowic. 

Pod względem geomorfolo-
gicznym Park, łącznie z otuliną 

obejmuje (wg Kondrackiego 
–1994) następujące mezoregio-
ny pogranicza Sudetów Zachod-
nich i Środkowych:
- Rudawy Janowickie ,
- Kotlinę Jeleniogórską (część 

wschodnią),
- Góry Kaczawskie (Góry Oło-

wiane) ,
- Bramę lubawską (zach. 

część Kotliny Marciszow-
skiej i Kamiennogórskiej),
W ujęciu Walczaka (1968) 

omawiane tereny obejmują me-
zoregiony:
-  Rudawy Janowickie (bez 

części pn-wsch. cz. Kotliny 
Marciszowskiej) ,

- Kotlinę Jeleniogórską (cz. 
wsch.) z Obniżeniem Mysła-
kowic (część), Wzgórzami 
Łomnickimi (część), Wzgó-
rzami Karpnickimi , Wznie-
sieniami Dziwiszowskimi 
(część),

-  Góry Kaczawskie (Góry Oło-
wiane ),

-  Kotlinę Kamiennogórską 
(zachodnią część Obniżenia 
leska i Kamiennej Góry) 

SZata rOŚlInna
Obszar dzisiejszego terenu 

Parku pokrywały lasy liściaste i 
mieszane regla dolnego. Głów-
nym składnikiem drzewosta-
nów był buk zwyczajny i jodła 
pospolita. W XIX wieku lasy te 
zostały zastąpione przez na-
sadzenia świerka pospolitego. 
Naturalne lasy zachowały się 
na niewielkich powierzchniach 
między innymi na Stokach Zam-
kowego Grzbietu w Górach 
Ołowianych i wyższych par-
tiach Wielkiej Kopy. Mimo tak 
wielkich przekształceń składu 
gatunkowego drzewostanu mo-
żemy na terenie Parku zidenty-
fikować następujące zbiorowi-
ska leśne: sudecka świerczyna 
górnoreglowa , dolnoreglowy 
bór jodłowo – świerkowy, grąd 
środkowoeuropejski, kwaśna 
buczyna górska, żyzna buczyna 
sudecka oraz zespół jarzębiny 
górskiej. Nad potokami spoty-
kamy nadrzeczną olszynę gór-
ską, która w wielu miejscach w 
wyniku zaniechania gospodarki 
łąkowej i pastwiskowej wkracza 

na użytki zielone. W wyżej poło-
żonych dolinach potoków pod-
mokłe i wilgotne zbocza wzgórz 
porasta jaworzyna i las klonowo 
– lipowy. Zbiorowiska nieleśne 
reprezentują między innymi 
bardzo bogate w rzadkie i chro-
nione gatunki roślin, torfowiska 
– torfowisko na Trzcińskich Mo-
kradłach i łąki na przełęczy Re-
dlińskiej. Do rzadkich gatunków 
roślin występujących na terenie 
Parku należą: zanokcica serpen-
tynowa, gółka długoostrogowa, 
kruszczyk błotny, storczyk mę-
ski, kukułka bzowa. 

fauna
Na terenie Parku stwierdzo-

no występowanie 203 gatun-
ków kręgowców. Gryzonie re-
prezentują między innymi chro-
niona popielica i orzesznica. Ze 
względu na liczne sztolnie, które 
stanowią doskonałe zimowiska 
dla nietoperzy, chiropterofauna 
Parku jest reprezentowana mię-
dzy innymi przez bardzo rzadki 
gatunek nietoperza - podkowiec 
mały. Na obszarze tym gnieździ 

Purpurowe Jeziorko

Rosiczka okrągłolistna Jańskie skały głaziska Janowickie

Jastrzębia Turnia
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się 127 gatunków ptaków. Są to 
głównie gatunki związane z te-
renami leśnymi, a obecność sta-
wów hodowlanych w Bukowcu 
i Karpnikach wzbogaca ornito-
faunę o wiele gatunków ptaków 
związanych z siedliskami wodno 
– błotnymi. 

Płazy reprezentowane są 
przez 10 gatunków, między in-
nymi przez salamandrę plamistą. 

Ryby i krągłoustne reprezen-
towane są przez 17 gatunków, 
z których najrzadsze to minóg 
strumieniowy i głowacz biało-
płetwy. 

walOry kulturOwe
W obszarze Parku wyróżnio-

no kilka podstawowych stref kra-
jobrazu kulturowego, związane-
go z terenami leśnymi, rolnymi, 
stawami, osadnictwem wiejskim 
i miejskim. O wczesnym zago-
spodarowaniu Rudaw Janowic-
kich świadczą rozpoznane sta-
nowiska archeologiczne w Czar-
nowie, Karpnikach, Ogorzelcu i 
w okolicach Wieściszowic. Wśród 
obiektów o średniowiecznym ro-
dowodzie należy wymienić ruiny 

zamku Bolczów, pozostałości po 
zamku Sokolec na zboczu Krzyż-
nej Góry oraz miejscowość Mie-
dziankę. W Parku i otulinie znaj-
dują się miejscowości, których 
rozwój był związany z rozwojem 
turystyki w Rudawach Janowic-
kich. Są to między innymi Jano-
wice Wielkie, Karpniki, Gruszków, 
Strużnica i Czarnów. Większość 
miejscowości charakteryzuje 
łańcuchowy typ zabudowy. O 
wczesnym zagospodarowaniu 
Rudaw Janowickich świadczą 
też drogi i trakty, wybudowane 
w minionych stuleciach, np.: Sta-
ry Trakt Kamiennogórski czy też 
tzw. Droga Głodu. 

 Zachowało się szereg obiek-
tów dziedzictwa kulturowego o 
randze europejskiej. Szczególnie 
cennymi są wielkoprzestrzenne 
założenia pałacowo–parkowe w 
Bukowcu, Łomnicy, Karpnikach, 
Mysłakowicach i Wojanowie. Ich 
rozwój w wieku XIX, wiąże się z 
obecnością arystokratycznych 
rodów niemieckich oraz dwo-
ru pruskiego, zaangażowania 
wybitnych architektów i pro-
jektantów ogrodów. Układ ten 
uzupełniają parkowe założenia 
w Kowarach - Wojkowie z sanato-
riami „Bukowiec” i „Wysoka Łąka”. 
Obszar Parku i otuliny cechuje 
duże nasycenie zabytkami ar-
chitektury sakralnej, z gotyckimi 
kościołami w Kaczorowie, Jano-
wicach Wlk., Jeleniej Górze (Ma-
ciejowej), Świdniku, Kowarach, 
Pisarzowicach, Raszowie, Rędzi-
nach, Ciechanowicach, Marciszo-
wie, Wieściszowicach, Bukowcu, 
Karpnikach oraz Wojanowie. 
Szczególnie cenne jest założe-
nie w Raszowie z renesansową 

kaplicą Schaffgotschów z 1575 
r., zawierającą zespół epitafiów 
i płyt nagrobnych oraz bogato 
rzeźbionych nagrobków. 

mIejSca 
gODne ObejrZenIa 
Walory architektoniczne re-

prezentują pozostałości zamków 
Bolczów (Janowice Wielkie) oraz 
Sokolec (zbocza Krzyżnej Góry), 
schronisko „Szwajcarka” (Góry 
Sokole), założenie sanatoryjne 
Kowary-Wojków, XIX-wieczne 
założenia pałacowo – parkowe w 
Bukowicu, Mysłakowicach, Łom-
nicy, Karpnikach, Wojanowie, 
Bobrowie, pałac w Janowicach 
Wielkich i dwór w Mniszkowie.

Walory przyrodniczo-krajo-
brazowe: 
-  „Kolorowe Jeziorka” w Wie-

ściszowicach, Krzyżna Góra i 
Sokolik (Góry Sokole),

-  góra Skalnik wraz z goło-
borzem, Starościńskie Skały 
(skałki i grupy skalne),

-  przełom Bobru pomiędzy 
Ciechanowicami a Janowica-
mi Wielkimi oraz pomiędzy 
Trzcińskiem a Wojanowem-
Bobrowem, 

-  Dolina Janówki. 

ZagOSpODarOwanIe 
turyStycZne
Szlaki piesze
Rudawy Janowickie pokry-

te są gęstą siecią znakowanych 
szlaków turystycznych o łącznej 
długości 152,3 km (na terenie 
Parku 69 km, a w otulinie 83,3 
km). Wśród 12 szlaków w Ruda-
wach Janowickich szczególną 
rolę odgrywają przebiegające 
przez teren Parku 3 szlaki dale-
kobieżne:
•  Główny Szlak Sudecki im. 

Mieczysława Orłowicza 
(czerwony),

•  Europejski Szlak E3 (niebieski),
•  Szlak Zamków Piastowskich 

(zielony)
Najważniejsze węzły szlaków 

turystycznych znajdują się przy 
schronisku Szwajcarka w Górach 
Sokolich oraz na Skalniku. 

 
 Główne trasy rowerowe
 Euroregionalne Turystyczne 

Szlaki Rowerowe: 
1.  „Dolina Bobru” ER-6 (Bolesła-

wiec – lubawka) 
2.  „liczyrzepa ER-2 (Czerniawa 

Zdrój – lubawka) 
3.  „Obwodnica Jeleniogórska” 

punkty wIDOkOwe
•  Krzyżna Góra (654 m n.p.m.), 
•  Sokolik (623 m n.p.m.), 
•  Skalnik (945 m n.p.m.),
•  Wielka Kopa (871 m n.p.m.), 
•  Dzicza Góra (881 m n.p.m.), 
•  Rudnik (853 m n.p.m.),
•  Wołek (878 m n.p.m.)
•  Starościńskie Skały 
 (718 m n.p.m.), 
•  zamek Bolczów.

Opracowanie DZPK 2012

Pałac w Bukowcu

kościół chrystusa króla Janowice Wlk. Pałac w Wojanowie
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Před 450 lety bylo v Duszni-
kach zahájeno ruční čerpání pa-
píru. Archy vytvářené zdejšími 
mistry papírenského umění byly 
využívány k výrobě dokumentů, 
pro tisk vědeckých spisů, zapi-
sování různých zpráv. Budova 
papírny byla v průběhu let roz-
šiřována a zkrášlována, díky če-
muž se stala perlou průmyslové 
architektury. 

Dnes se v historickém pa-
pírenském mlýně nachází Mu-
zeum papírenství, ve kterém 
jsou vystavovány archy papírů 
s vodoznaky z celého světa, 

různá papírenská zařízení, hi-
storické laboratorní přístroje 
pro zkoumání vlastností papíru 
a mnoho papírových skvostů. 
Každý návštěvník se může stát 
papírenským mistrem a načer-
pat si vlastní arch dle středověké 
techniky, který bude vynikající 
vzpomínkou na pobyt v dusz-
nickém papírenském mlýně.

Přijďte a načerpejte si histo-
rii! 

Muzeum papírenství se 
nachází v Dusznikach Zdroji u 
mezinárodní silnice E-67 mezi 
Prahou a Wroclawi.

muZeum papIernIctwa w DuSZnIkach ZDrOju ZapraSZa

Przed 450. laty rozpoczęto 
w Dusznikach czerpać papier. 
Arkusze wytwarzane przez tu-
tejszych mistrzów sztuki pa-
pierniczej wykorzystywano do 
sporządzania dokumentów, 
drukowania dzieł, spisywania 
licznych wiadomości. Budynek 
papierni przez lata rozbudowy-
wano i ozdabiano, dzięki czemu 
stał się perłą architektury prze-
mysłowej. 

Dziś w historycznym młynie 
papierniczym mieści się Mu-
zeum Papiernictwa, w którym 
prezentowane są arkusze ze zna-
kami wodnymi z całego świata, 

różne urządzenia papiernicze, 
zabytkowy sprzęt laboratoryjny 
do badania właściwości papieru 
oraz wiele papierowych cudów. 
Każdy zwiedzający może stać 
się mistrzem papierniczym i 
zaczerpnąć własny arkusz wg 
średniowiecznej techniki, który 
będzie doskonałą pamiątką z 
pobytu w dusznickim młynie 
papierniczym.

Przyjdź i zaczerpnij historii! 

Muzeum Papiernictwa poło-
żone jest w Dusznikach-Zdroju 
przy trasie międzynarodowej 
E-67.

wIllkOmmen Im papIermuSeum In baD reInerZ

Bereits vor 450 Jahren hat 
man in Bad Reinerz mit dem 
Schöpfen von Papier begon-
nen. Die von den hiesigen Me-
istern der Papierkunst herge-
stellten Papierbögen wurden 
auch zur Erstellung von Doku-
menten, zum Drucken von ver-
schiedenen Werken und zum 
Festhalten von zahlreichen 
Informationen verwendet. Das 
Gebäude der Papiermühle wur-
de im Verlauf der Jahre ausge-
baut, verziert und entwickelte 
sich zu einer Perle industrieller 
Architektur.

In der historischen Mühle 

befindet sich heute ein Pa-
piermuseum, in dem Papier-
bögen mit Wasserzeichen aus 
der ganzen Welt, verschiedene 
Papiermaschinen, historische 
laborgeräte zur Untersuchung 
der Eigenschaften von Papier 
sowie viele Wunderwerke aus 
Papier präsentiert werden. Je-
der Besucher kann zu einem 
Meister der Papierkunst wer-
den und einen eigenen Papier-
bogen nach mittelalterlicher 
Technik schöpfen, der zu einem 
hervorragenden Andenken an 
den Besuch im Reinerzer Pa-
piermuseum wird.

Kommen Sie und schöpfen 
Sie aus der Geschichte!

Das Papiermuseum befindet 

sich in Bad Reinerz (Duszniki Zdrój) 
an der internationalen Straße E-67 
zwischen Prag und Breslau.

muZeum papírenStví v DuSZnIkach ZDrOjI váS Zve



48  Ziemia Kłodzka nr 215

AtrAkcje turystyczno-kulturowe
BeschreiBung der touristischen AttrAktionen

PoPisy tuRistických zajímavostí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kurort polanica Zdrój (bad 
altheide). Hier gibt es fünf Heilqu-
ellen, und der Ruhm des Kurortes 
ist die Heilquelle „Staropolanka“, die 
mit dem Emblem „TERAZ POlSKA / 
JETZT POlEN“ geehrt wurde. 

polanica Zdrój – lázně. Ve 
městě a okolí vyvěrá pět minerál-
ních pramenů. Chloubou lázní je 
stáčená minerální voda Staropolan-
ka, která získala ocenění v soutěži 
Teraz Polska.

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

kurort Duszniki Zdrój (bad re-
inerz). Ein Kurort, in dem F. Chopin 
ein Konzert gab und wo sich der 
Sitz der historischen Papiermühle 
befindet.

Duszniki Zdrój – lázně. V Dusz-
nikách se svého času léčil hudební 
skladatel F. Chopin, podle něhož je 
pojmenován klavírní festival, který 
zde každoročně probíhá. Zajíma-
vým objektem ve městě je historic-
ká papírna z počátku 17. století.
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uzdrowisko kudowa Zdrój. 
Eksploatacja 5 źródeł mineralnych 
stanowi podstawę balneoterapii 
w tym uzdrowisku, ponadto ważne 
przejście graniczne z Czechami. 

kurort kudowa Zdrój (bad 
kudowa). Die Wasserförderung 
aus fünf Heilquellen bildet die 
Basis der Balneotherapie in die-
sem Kurort, der gleichzeitig ein 
wichtiger Grenzübergang mit 
Tschechien ist. 

kudowa Zdrój – lázně. léčba v 
těchto lázních, které leží u význam-
ného hraničního přechodu s Českou 
republikou, se opírá o využití zde-
jších pěti minerálních pramenů. 

bazylika nawiedzenia nmp 
w wambierzycach. Wambierzyce 
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany 
ośrodek pielgrzymkowy, związany 
z kultem cudownej figurki Matki 
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV 
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do 
 której wejścia prowadzą monumen-
talne schody. 

mariä heimsuchung - basili-
ka in wambierzyce (albendorf). 
Wam bierzyce (Albendorf ) – das 
„Schlesische Jerusalem“ genannt 
– ist ein bekannter Wallfahrtsort, 
der mit der Verehrung der Gna-
denfigur der Muttergottes mit 
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte 
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf 
überragt die Basilika, zu deren 
Eingang monumentale Stufen 
hinauf führen.

wambierzyce – bazilika navští-
vení panny marie. Wambierzyce, 
často nazývané slezským Jeruza-
lémem, jsou známé poutní místo 
spojené s kultem zázračné sošky 
Panny Marie s dítětem, pocházející 
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí 
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede 
široké schodiště.

uzdrowisko lądek Zdrój. le-
czenie w lądku Zdroju (najstarszym 
uzdrowisku w Polsce) oparte jest 
na 7 źródłach termalnych wód 
leczniczych. Jego główną atrakcję 
stanowi wybudowany w roku 1678 
zabytkowy Zakład Przyrodoleczni-
czy „Wojciech”, w którym obecnie 
mieści się basen leczniczy i pijalnia 
wód mineralnych. 

kurort lądek Zdrój (bad lan-
dek). Die Behandlung in lądek Zdrój 
(Bad landek) – dem ältesten Kurort 
in Polen – basiert auf 7 Termalheilqu-
ellen. Seine Hauptattraktion bildet 
die 1678 erbaute Naturheilanstalt 
„Wojciech“(früher „Marienbad“), in 
der sich heute ein Heilbad und eine 
Trinkhalle befinden.

lądek Zdrój – lázně. léčba v 
lądku Zdroji (nejstarších lázních v 
Polsku) je založena na využití sedmi 
termálních pramenů léčivých vod. 
Nejznámějším objektem ve městě 
je historická budova léčebného 
zařízení Wojciech, ve kterém se na-
chází bazén s termální vodou a hala 
k pití léčivých vod.

jaskinia niedźwiedzia w klet-
nie. Jedna z najpiękniejszych pod 
względem szaty naciekowej jaskiń 
Polski. W osadach na dnie jaski-
ni odnaleziono wiele szczątków 
kostnych zwierząt plejstoceńskich, 
wśród których dominują kości 
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz 
z przewodnikiem przechodzi się 
labirynt korytarzy, podziwiając 
unikalne stalaktyty i stalagmity, 
kaskady i draperie kalcytowe. 

bärenhöhle in kletno (klessen-
grund). Es ist eine der schönsten 
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den 
Ablagerungen des Höhlengrundes 
fand man zahlreiche Knochen 
eiszeitlicher Tiere, vor allem von 
Höhlenbären. Mit einem Führer 
kann ein labyrinth von Korridoren 
mit phantastischen Stalaktiten, 
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und 
-drapierungen besichtigt werden.

kletno – medvědí jeskyně. Jed-
na z nejkrásnějších krápní kových 
jeskyní v Polsku. V usazeninách na 
dně jeskyně byly nalezeny kosterní 
pozůstatky zvířat ze staršího období 
čtvrtohor, mezi nimiž převládají ko-
sti medvědů jeskynních. Prohlídka 
s průvodcem vede chodbami s 
unikátní krasovou výzdobu. 

rezerwat „wodospad  wilczki” 
w międzygórzu. Najwyższy wo-
dospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda 
spada tu obecnie ze skalnego progu 
na wysokości 21 m i płynie dalej 
głębokim kanionem. Pierwotny 
las dolnoreglowy rosnący wokół 
wodospadu objęty jest ochroną 
i stanowi krajobrazowy rezerwat 
przyrody. 

naturschutzgebiet „wodo-
spad wiczki” w międzygórzu 
(„wölfelsfall in wölfelsgrund). Der 
Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall 
im Glatzer land. Das Wasser stürzt 
21 m tief und fließt weiter in einer 
engen Schlucht. Der Gebirgswald, 
der die Gegend um den Wasserfall 
bewächst, steht unter Naturschutz 
und bildet ein landschaftsnatur-
schutzgebiet. 

międzygórze – vodopád na 
říčce wilczka. Nejvyšší vodopád v 
oblasti Kladska. Voda padá ze skal-
ního prahu výšky 21 metrů a dále 
plyne hlubokou soutěskou. Vodo-
pád spolu s okolním horským lesem 
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

uzdrowisko Długopole Zdrój. 
Urokliwy kurort, znany z wyśmieni-
tej wody mineralnej „Długopolanka” 
rozlewanej w Szczawinie nieopodal 
Długopola Zdroju. 

kurort Długopole Zdrój (bad 
langenau). Es ist ein reizvoller 
Kurort, der für das  ausgezeichnete 
Mineralwasser „Długo polanka”, ab-
gefüllt in Szczawina (Neubrunn) bei 
Bad langenau bekannt ist.

Długopole Zdrój. Půvabné 
lázeňské středisko, známé zásluhou 
chutné minerální vody Długo-
polanka, stáčené v nedaleké vsi 
Szczawina.

kompleks pałacowo-parko-
wy w bożkowie. W centrum wsi 
w 1708 r. wzniesiono barokowy 
pałac, który przebudowano w II 
połowie XIX w. Do pałacu przylega 
park z pawilonem ogrodowym. 
W pobliżu stoi barokowy kościół św. 
Piotra i Pawła z oryginalną amboną 
w kształcie łodzi. 

Schloss - parkanlage in boż-
ków (ecker sdorf). In der Mitte des 
Dorfes wurde 1708 ein barockes 
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte 
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das 
Schloss ist von  einem Park Umge-
ben, in dem ein Gartenpavillon 
steht. In der Nähe befindet sich die 
barocke Kirche „St. Peter und Paul“ 
mit der originellen Schiffskanzel. 

bożków – zámek. V centru 
vesnice Bożków byl v roce 1708 
vybudován barokní zámek, který 
ve 2. polovině 19. století prošel 
komplexní přestavbou. K zámku 
při léhá park se zahradním paviló-
nem. Nedaleko zámku stojí barokní 
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou 
kazatelnou ve tvaru lodě.

Szczeliniec wielki. Wspinając się 
po kamiennych schodach z Karłowa 
zdobyć można wierzchowinę najwyż-
szego szczytu Gór Stołowych (919 m 
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi 
między piaskowcowymi formami 
skalnymi i głębokimi szczelinami, 
dochodzącymi do 17 m. Z punktów 
widokowych podziwiać można roz-
ległą panoramę Sudetów. 
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große heuscheuer. Indem man 
von Karłów (Karlsberg) aus die Stu-
fen hinaufsteigt, gelangt man zum 
höchsten Gipfel der Heuscheuer 
(919 m ü.d.M.). Der Besichtigung-
srundweg führt zwischen Sandste-
infelsenformen und tiefen Klüften 
(bis 17 m). Von den Aussichtspunk-
ten kann man das Panorama der 
Sudeten bewundern. 

velká hejšovina. Stezkou ve-
doucí po kamenných schodech 
z vesnice Karłów lze vystoupit na 
nejvyšší vrchol Stolových hor – Vel-
kou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki, 
919 m n. m.). Nachází se zde skalní 
labyrint tvořený pískovcovými útva-
ry a rozsedlinami, jejichž hloubka 
dosahuje 17 metrů. Z několika vyh-
lídek můžeme obdivovat rozlehlé 
sudetské pohoří.

ratusz w nowej rudzie. Na 
środku rynku już w XV w. wznie-
siono pierwszy ratusz. Zbudowany 
w XIX w. posiada rozczłonkowaną 
bryłę. W płn. narożniku nad misą 
fontanny umieszczona jest kamien-
na figura św. Floriana. 

rathaus in nowa ruda (neu-
rode). In der Mitte des Rings wurde 
schon im 15. Jh. das erste Rathaus 
errichtet. Das aus dem 19. Jh. be-
sitzt einen zergliederten Kör per. In 
der Nordecke des Rings befindet 
sich ein Brunnen mit der Figur des 
Johannes des Täufers. 

nowa ruda – radnice. Původní 
radnice byla uprostřed náměstí 
v Nowé Rudě postavena již v 15. 
století. Dnešní radnice, pocházející 
z 19. století, má členitý prostorový 
tvar. Do severního nároží budovy je 
zasazena kašna s kamennou sochou 
sv. Floriána.

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

befestigungen in Srebrna 
góra (Silberberg). Die gewaltige 
Festung, die den Ort und das Tal 
überragt, ist eins der interessante-
sten Bauwerke der Militärarchitek-
tur in Polen. Sie wurde als strenges 
Gefängnis genutzt. Während des 
letzten Krieges wurde hier das 
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“ 
Eingerichtet.

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

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

aussichtsturm auf der wielka 
Sowa (hohen eule). Der führende 
Aussichtsturm in Niederschle-
sien – das schönste, freistehende 
Objekt dieser Art. Er steht auf dem 
höchsten Gipfel des Eulengebirges, 
der Hohen Eule – 1015 m ü.d.M., 
von dem man das Panorama der 
Sudeten vom Scheeberg bis zur 
Schneekoppe bewundern kann. 

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

podziemia w Osówce. To najcie-
kawszy i najdłuższy udostępniony 
kompleks podziemnych korytarzy, 
wybudowany w ramach programu 
RIESE. Cel prac utrzymywany był w ta-
jemnicy. Do dziś wielu historyków 
spiera się co do przeznaczenia tych 
podziemnych i naziemnych obiek-
tów, które powstały w Górach Sowich 
w czasie II wojny światowej.

unterirdische Stadt in Osówka 
(bei wüstewaltersdorf). Das ist 
der interessanteste und längste 
zugängliche Komplex der unterir-
dischen Korridore, die im Rahmen 
des Programms RIESE gebaut wur-
den. Das Ziel der Arbeiten wurde 
geheimgehalten. Bis heute sind 
sich die Historiker nicht einig, we-
lche Bestimmung diese  Objekte 
über- und untertage, die während 
des 2. Weltkrieges im Eulengebirge 
entstanden sind, haben sollten. 

podzemní komplex Osówka. 
Nejzajímavější a nejrozsáhlejší 
zpřístupněný soubor podzemních 
chodeb a nadzemních objektů, 
budovaný za druhé světové války v 
oblasti Sovích hor v rámci programu 
Riese. Účel tohoto komplexu je 
dodnes zahalen tajemstvím.

muzeum prof. j. wittiga w no-
wej rudzie. Dom-Muzeum prof. 
Josepha Wittiga, wybitnego nie-
mieckiego teologa, filozofa i pi-
sarza, autora Kronik Nowej Rudy 
i Słupca. Dom prowadzi Fundacja 
Odnowy Ziemi  Noworudzkiej. Do 
dyspozycji mieszkanie oraz dodat-
kowo 7 miejsc noclegowych.

www.domwittiga.ng.pl

muzeum prof. j. wittiga v 
nowé rude. Expozice približující 
osobnost prof. Josepha Wittiga 
(1879-1949), významného nemec-
kého teologa, filosofa a spisovatele, 
autora kroniky mesta Nowa Ruda. 
Provozovatelem muzea je Nadace 
obnovy Noworudska. V objektu je 
k dispozici byt a 7 lužek pro hosty. 
www.domwittiga.ng.pl

wittig-museum, Haus des be-
deutenden deutschen Theologen, 
Philosophen und Schriftstellers, 
Verfassers der Chronik von Neurode 
/ Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec. 
Das Haus der kreativen Arbeit nach 
Joseph Wittig benannt. Zur Ver-
fügung steht eine Wohnung und 
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. 
Das Haus wird von der Stiftung zur 
Erneuerung der Region Nowa Ruda 
geleitet.

bystrzyca kłodzka. Zachowany 
został tu średniowieczny układ 
urbanistyczny: czworoboczny rynek 
z prostopadłymi ulicami i ratuszem 
wzniesionym pośrodku w XIV w. 
Obok znajduje się  baro ko wa figura 
św. Trójcy z XVIII w. Pręgierz z 1556 
r. stanowi jeden z nielicznych przy-
kładów  autentycznych zabytków 
dawnego sądownictwa.

bystrzyca kłodzka. Město, jehož 
centrum si zachovalo původní stře-
dověkým půdorys – centrální čtver-
cové náměstí s kolmo vedenými 
ulicemi a radnicí postavenou v po-
lovině 14. století. Vedle radnice stojí 
barokní socha sv. Trojice z 18. století. 
Pranýř z roku 1556, stojící na Malém 
náměstí, je jednou z mála původních 
památek starého soudnictví.

bystrzyca kłodzka (habel-
schwerdt). Hier ist das mittelal-
terliche, städtebauliche System 
erhalten geblieben: der viereckige 
Ring mit senkrecht verlaufen-
den Stra ßen und dem im 14. Jh. 
 errichteten Rathaus in der Mitte. 
Daneben befindet sich die barocke 
Figur der Dreifaltigkeit aus dem 18. 
Jh. Der Pranger aus 1558 ist eins 
der wenigen Beispiele der authen-
tischen Denkmäler des früheren 
Gerichtswesens. 
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

„Głębiej przeniknij zabytki Diecezji Legnickiej” – to  
przede wszystkim zachęta, ale także tytuł projektu współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem 
przedsięwzięcia jest promocja interesujących i różnorod-
nych obiektów znajdujących się na terenie Diecezji, które 
świadczą o bogatych tradycjach artystycznych, kulturo-
wych i religijnych tej części Dolnego Śląska.

www.zabytkidiecezjilegnickiej.pl

Na trzech trasach, wytyczonych specjalnie dla potrzeb projektu, zobaczyć można 
trzydzieści sześć najcenniejszych zabytków sakralnych Diecezji Legnickiej. Są wśród 
nich świątynie, kaplice, zabudowania klasztorne i zespoły architektoniczne o znacznej 
wartości. Niektóre już są znane i uznane, inne – nie mniej atrakcyjne – dopiero czekają 
na Państwa zachwyt i wyrazy podziwu. Tylko kilka z nich cechuje jednorodność stylu.  
W większości widać ślady kolejnych epok, z których każda pozostawiła choćby architek-
toniczny detal albo niewielki element wyposażenia. Dzieje wielu świątyń są tak złożone 
jak losy ludzi żyjących w tym regionie: śląskich 
katolików i protestantów, miejscowych i wę-
drujących po Europie artystów, poszukiwaczy 
złota i kupców. Obcowanie z zaproponowany-

mi pomnikami kultury pozwala prze-
nieść się w odległe wieki, poczuć, usły-
szeć, przeżyć i zrozumieć…

Gorąco zachęcamy do przemierze-
nia szlaku najcenniejszych zabytków 
Diecezji Legnickiej. Wspaniałe bogactwo historycznych pamiątek z różnych 
epok zadowolić może i żądnego wrażeń ucznia szkoły podstawowej, i ciekawe-
go świata seniora.

Życzymy, aby zwiedzanie zaproponowanych miejsc stało się dla Państwa es-
tetyczną i intelektualną przygodą.

Zapraszamy na stronę internetową opisującą szczegółowo 
każdy z zabytków:
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Přátelé z České republiky !
Srdečně Vás zveme na Mistroství Evropy 

ve fotbale do Vratislavi a na Dolní Slezsko!


